Slovenski podjetniški sklad (SPS) je nacionalna ﬁnančna institucija, ki nudi MSP–jem (mikro, malim in
srednje velikim podjetjem), zagonskim podjetjem in hitrorastočim podjetjem (scale – upom) boljši
dostop do ugodnih virov ﬁnanciranja za rast in razvoj!

UGODNE FINANČNE SPODBUDE

Finančne spodbude so MSP-jem na voljo v vseh fazah razvoja:

FINANČNE SPODBUDE
1. razvojna faza
/razvoj produkta/

2. razvojna faza

3. razvojna faza

4. razvojna faza

/vstop in širitev na trg/

/hitra globalna rast/

/nadaljnja rast/
Vir: ESI - SKLAD SKLADOV,
ESI - EASI (EIF)

Vir: EFSI - COSME (EIF)
ESI - revolving

Vir: ESI (ESRR)

MIKROKREDITI

GARANCIJE

POSEBNE
SPODBUDE

od 5.000 do
25.000 EUR
neposrednega
mikrokredita
oz.
do 100.000 EUR
neposrednega
kredita SPSa

do
1.250.000 EUR
bančnega kredita

Vir: ESI - revolving
Vir:
ESI - SKLAD SKLADOV
Vir: ESI

ZAGONSKE
SPODBUDE

do 54.000 EUR
nepovratnih
sredstev za
inovativna podjetja

SEMENSKI
KAPITAL

75.000 EUR
konvertibilnega
posojila
do 600.000 EUR
direktnih kapitalskih
vložkov

TVEGAN
KAPITAL

do 8.000.000 EUR
tveganega
kapitala
(preko programa CEFoF Srednjeevropski
sklad skladov
za tvegan kapital)

za zagon:
P2 2021 – Spodbude
za zagon inovativnih
podjetij
Ÿ
2,16 mio EUR
/40 kom/
+ vsebinska podpora
za mlada inovativna
podjetja

od 50.000
do 500.000 EUR
nepovratnih
sredstev
za lesarstvo
do 100.000 EUR
nepovratnih sredstev
za digitalno
transformacijo
podjetij

Najvišja stopnja tveganja

Ÿ

O

Najnižja stopnja tveganja

za mlada inovativna
podjetja s potencialom
rasti:
Ÿ
SK75 2021 –
Konvertibilna posojila
za inovativna podjetja
1,88 mio EUR
/25 kom/
Ÿ
SI-SK 2021 –
Kapitalski vložki za
MSP
0,64 mio EUR
/kom/
+ vsebinska podpora
za mlada inovativna
podjetja

za hitrorastoča podjetja
(scale upe) s potencialom
globalne rasti:
Ÿ
ﬁnanciranje preko
programa CEFoF
200 mio EUR
za CEE regije

SKUPNA PONUDBA V LETU 2021:

za manjše investicije,
obratna sredstva in
likvidnost:
Ÿ
P7-2 2020,2021
COVID Mikrokrediti
33,14 mio EUR
/1.325 kom/
Ÿ
P7C 2021 –
Neposredni krediti
SPSa
87,03 mio EUR
/875 kom/
Ÿ
P7R 2020 –
Mikrokrediti za
obmejna problemska
območja
2,50 mio EUR
/100 kom/

za hitrejše, lažje in
cenejše zavarovanje
bančnih kreditov s
subvencijo obrestne
mere:
Ÿ
P1 plus 2021 –
Garancije za bančne
kredite s subvencijo
obrestne mere – 1.
faza
103,07 mio EUR
/650 kom/
Ÿ
P1-2 plus 2021 –
Garancije za bančne
kredite s subvencijo
obrestne mere – 2.
faza
25,85 mio EUR
/145 kom/

za lesarstvo:
Ÿ
P4L 2020,2021 –
Spodbude za MSP za
razvoj in uvajanje
novih produktov v
lesarstvu 4.0
3,09 mio EUR
/15 kom/
za digitalno
transformacijo podjetij:
Ÿ
P4D 2021 –
Spodbude za
digitalno
transformacijo
podjetij
10 mio EUR
/100 kom/

282 mio EUR

3.277

različnih ﬁnančnih spodbud

podprtih projektov
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Kako do ﬁnančnih spodbud?
1. HITRO, PREGLEDNO IN
ENOSTAVNO
Sedež SPS:
Slovenski podjetniški sklad
Ulica kneza Koclja 22
2000 Maribor
Spletna stran:
www.podjetniskisklad.si
Info-email:
info@podjetniskisklad.si
Svetovalni telefon:
02 234 12 60
E-novice:
Prijavite se na e-novice in obveščali
vas bomo o aktualnih dogodkih in
razpisih in dogodkih.

2. ENOSTAVNI PRIPOMOČKI ZA
PRIPRAVO VLOGE
Elektronski obrazci so dostopni na
spletni strani SPS

3. TRANSPARENTOST
Vse informacije so javno dostopne.

Na voljo 2021:

SPS MSPjem ponuja tudi programe vsebinske podpore:

na voljo 10,67 mio EUR
podpora za 2,500 projektov

1

SPODBUDE MALIH VREDNOSTI PREKO VAVČERJEV

PROGRAMI VSEBINSKE PODPORE

vavčerji oz. enostavne spodbude malih vrednosti so MSPjem na voljo za različne vsebine

zaščita
intelektualne
lastnine

sejmi v tujini

tržne raziskave

na voljo 1,77 mio EUR
podpora za 190 projektov

inter
-nacionalizacija

certiﬁkati
kakovosti

mednarodni forumi

2

statusno
preoblikovanje
podjetij

prenos
lastništva

krožno/zeleno
gospodarstvo

digitalne strategije

delegacije v tujino

digitalizacija

digitalne kompetence

digitalni marketing

poslovna
odličnost

prototipiranje

kibernetska varnost

VSEBINSKA PODPORA ZA MLADA INOVATIVNA PODJETJA

- le za inovativna mlada podjetja s potencialom rasti, ki so hkrati prejemniki zagonskih
spodbud (P2) in semenskega kapitala preko SPS

usposabljanje
za reševanje
problemov

networking
in informiranje

pospeševalniški
programi
za hitro rast

pospeševalniški
programi za
vstop na trge

mentoriranje

program zajema naslednje programe:

POSPEŠEVALNIŠKI
PROGRAM P2

P2

P2

Postavite trdne
temelje svojemu
mlademu podjetju.

=

STARTUP KLINIKA ODPRAVA KRITIČNEGA
TVEGANJA
SI-SK

SK75

Podpora podjetjem pri
odpravi kritičnega
poslovnega tveganja.

SK GROWTH CAMP POSPEŠEVALNIŠKI
PROGRAM
SK75/SI-SK
SI-SK

SK75

NEXTROUND PRIDOBITE NOVO
RUNDO INVESTICIJE
P2

Intenziven pospeševalniški
program za globalno
rast podjetij.

SI-SK

SK75

Pitch trening, demo dnevi
in mednarodna
investicijska konferenca

KORPOSTART PRITEGNITE K
SODELOVANJU
KORPORACIJE
P2

SI-SK

INTL - GLOBALNA
INTERNACIONALIZACIJA
IN RAST
SK75

Povezovanje startup
podjetij in korporacij
za investicije in strateška
partnerstva

P2

SI-SK

SK75

Program in individualna
podpora pri vstopu na
globalne trge.

KONFERENCA PODIM BODITE DEL
NAJVEČJE PODJETNIŠKE
KONFERENCE V REGIJI
P2

SI-SK

SK75

Udeležba na mednarodni
konferenci s stojnico in
1:1 srečanjih

DOGODKI
TEAMBUILDING+
- POSTANITE DEL
SKUPNOSTI
P2

SI-SK

„All-inclusive“ povezovanje,
izobraževanje
in druženje

SK75

HARDWARESTART VERTIKALNI
POSPEŠEVALNIK ZA
INDUSTRIJO STROJNE
OPREME
P2
SI-SK SK75
Specializiran vertikalni
pospeševalnik za podjetja,
ki razvijajo strojno opremo

skupaj na voljo 12,44 mio EUR
podpora za okoli 2.690 projektov

+ 30.000 EUR nagrad

+

PERSPEKTIVNE PODJETNIŠKE IDEJE V ŠOLAH IN FAKULTETAH

Soﬁnanciranje Republike Slovenije in EU iz
Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

