Namen produkta je zagotavljanje kvazi - lastniškega ﬁnanciranja za inovativna podjetja
v semenski razvojni fazi v okviru katere podjetja težje dostopajo do ﬁnanciranja npr. preko
komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik ﬁnanciranja.

Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

SK75 2020-2

SEMENSKI KAPITAL

VIŠINA FINANCIRANJA

UPRAVIČENCI

· 75.000 EUR
konvertibilnega posojila/podjetje

· mikro in mala podjetja (organizirana kot d.o.o.)
· so starejša od šest mesecev in mlajša
od 5 let (od datuma registracije do oddaje vloge)

ČRPANJE FINANCIRANJA
· v treh tranšah

POGOJI KANDIDIRANJA

DOBA FINANCIRANJA
· ročnost konvertibilnega posojila,
vključno z moratorijem na odplačilo
posojila je (5) let z možnostjo
podaljšanja ročnosti za največ 2 leti

MOŽNOST KORIŠČENJA
MORATORIJA
· moratorij na odplačilo glavnice
konvertibilnega posojila znaša
tri (3) leta

OBRESTNA MERA
· pogodbena obrestna mera znaša
ﬁksno 4,0 % p.a.

NAČIN ODPLAČEVANJA
· konvertibilno posojilo se odplačuje
v enakih zaporednih mesečnih
obrokih po preteku moratorija
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· dokončan razvoj produkta/storitve, ki so ga že preizkusili pri
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· lasten razvoj ali inovativen poslovni model
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· prvi prihodki od prodaje produkta/storitve
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· vsaj (1) zaposlen družbenik za polni delovni čas
· sedež v Republiki Sloveniji
· podjetje ne sme biti v težavah
· vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
· vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto ﬁnančno konstrukcijo
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PREDSELEKCIJSKI POSTOPEK

VSEBINSKA PODPORA

Pred oddajo vloge:
· srečanje podjetnikov z drugimi podjetniškimi
ekipami
· pomoč podjetniku pri pripravi kakovostne vloge
· svetovanje podjetniku pri dodatnemu razvoju
poslovne ideje in poslovnega modela ter
podrobna obrazložitev možnosti podkrepitve
poslovnega modela z dokazili
· pridobitev potencialnega zasebnega investitorja
· pomoč pri smiselni obrazložitvi in zaprtju
ﬁnančne konstrukcije
· priprava podjetnika na predstavitev
· predstavitev na Demo dnevu (možnost pridobitve
do 40 točk za potrebe javnega razpisa)

Po podpisu pogodbe o konvertibilnem posojilu:
· izobraževanje in usposabljanje z aktualnih
področij povezanih s podjetništvom
(vključitev v pospeševalniški program SK)
· start up mentoriranje (lista start up mentorjev
na spletni strani SPSa)
· povezovanje z drugimi prejemniki ﬁnančne in
vsebinske podpore
· povezovanje z investitorji doma in v tujini
· podpora pri internacionalizaciji
· mreženje na mednarodnih dogodkih

UPRAVIČENI STROŠKI

KONTAKT
Slovenski podjetniški sklad
Ulica kneza Koclja 22
2000 Maribor
Info e-mail:
info@podjetniskisklad.si
Spletna stran:
www.podjetniskisklad.si
E-novice:

Sk75

· vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja

p.s. prepovedano je poplačilo že obstoječih kreditov podjetja

BREZ STROŠKOV ODOBRITVE
IN VODENJA POSOJILA

Prijavite se na e- novice in obveščali vas
bomo o aktualnih razpisih in dogodkih!

Svetovalni telefon:
02 234 12 61, 02 234 12 41

KAKO SE LAHKO PRIJAVITE?
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PROGRAM VSEBINSKE PODPORE

Hitro in enostavno do semenskega kapitala
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REALIZACIJA

nadgradnja ﬁnančne podpore z usposabljanjem,
mentorstvom, mreženjem in povezovanjem
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Inovativno podjetje, ki potrebuje v semenski razvojni
PODPIS POGODBE
O FINANCIRANJU

hitrejšo rast na trgu, SPS nudi kvazi – lastniško
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PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
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OBDELAVA VLOGE
odpiranje vlog, ocenjevanje vlog
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PREDSELEKCIJSKI POSTOPEK
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priporočljivo sodelovanje v predselekcijskem
postopku (demo dnevi, pomoč pri razvoju
ideje itd.)
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PRIPRAVA VLOGE
uporaba enostavnih pripomočkov za pripravo vloge:
predstavitveni načrt s ﬁnančno prilogo

inve

1. Prijavni list
2. Prijavni vprašalnik
3. Kopija aktualne verzije družbene pogodbe
4. Bilanco stanja in izkaz poslovnega izida in
izkaz bilančnega dobička/bilančne izgube
5. Organizacijska shema in življenjepis vodilnih oseb
6. Dokazilo o zaposlitvah
7. Potrdilo FURS
8. Potrdilo o nekaznovanosti
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ROK ZA PRED-SELEKCIJO:
09.09.2020 prijave na: prijave.startup.si

PODJETNIK

ROK ZA ODDAJO VLOG:
do vključno 02.10.2010

z

INFORMACIJE
informiranje o produktu in njegovih speciﬁkah

HITRA IN ENOSTAVNA ODDAJA VLOGE:
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni
obliki po pošti ali neposredno na
sedež SPS. Neposredna predložitev
vloge je možna vsak dan med 9. in
14. uro v recepciji na sedežu SPS-a.

ŠTEVILO
NAČRTOVANIH
PODPRTIH
PODJETIJ:
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Soﬁnanciranje Republike Slovenije in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov

RAZPISANA
SREDSTVA:

750.000 EUR

CILJI RAZPISA

· ﬁnančna podpora
inovativnih zagonskih
podjetij s potencialom
globalne rasti

