STRATEŠKA VLOGA:
Smo nacionalni javni ﬁnančni sklad za podporo MSP-jev, start-upov in scale upov, ki z
učinkovitimi ﬁnančnimi in vsebinskimi spodbudami zmanjšuje vrzeli pri dostopu do
ﬁnančnih sredstev in pri dostopu do vsebinske podpore ter omogoča soﬁnanciranje
različnih poslovnih storitev (vavčerjev) MSP-jem, start –upom in scale-upom s
poudarkom na podjetjih ki sledijo.
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Zagotavljanje ﬁnančnih in vsebinskih
spodbud za spodbujanje razvoja MSPjev, start upov, scale upov, zaradi
različnih vrzeli, ki so jih deležna
podjetja na trgih.

Finančne in vsebinske spodbude
usmerjati v zagotavljanje
trajnostnega razvoja podjetniškega
sektorja in posledično s tem
prevzemanja višjih stopenj tveganj.
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Uresničevanje ciljev evropskega
komisije v okviru politike razvoja
podjetništva.
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vsaj 100 mio ﬁnančnih spodbud
vsaj 7 mio EUR ostalih vsebinskih spodbud
zagotoviti multiplikacijo v razmerju 1:4 na investicijo podjetja
ustvariti vaj 2,4 nova delovna mesta na podprt projekt
povečati dodano vrednost na zaposlenega v povprečju za
3% na podprt projekt
povečati konkurenčnost podjetij v vseh sektorjih, še posebej
v tehnologijah prihodnosti

upravljanje ﬁnančnih virov na način, ki zagotavlja ugodnosti
za končne prejemnike (MPSje, start upe in scale upe) in ne
donosa iz poslovanja
upravljanje ﬁnančnih virov na način, ki zagotavlja
obvladovanje prevzemanja višjih tveganj

pridobiti vsaj 50% virov EU in/ali drugih evropskih
programov (kohezijski skladi, ecropski programi za
spodbujanje podjetništva,...)
izvajanje vseh prioritetnih ukrepov, ki izhajajo iz ukrepov in
smernic EK

Prioritetni sektorji:
1. industrija 4.0. oziroma
razvoj digitalnih tehnologij:
Ÿ
umetna inteligenca,
Ÿ
učeči stroji in
robotizacija
Ÿ
internet blaga in storitev
Ÿ
podatkovna skladišča in
blochchain tehnologija,
Ÿ
aditivna proizvodnja
oziroma 3D printing
Ÿ
digitalne in
komunikacijske
tehnologijeostali
prioritetni

2. ostali prioritetni sektorji
pomembni za ekonomski in
družbeni razvoj:
Ÿ
mobilna tehnologija,
Ÿ
pametni merilni sistemi,
Ÿ
pametna proizvodnja,
Ÿ
omogočitvene tehnologije
s poudarkom na
nanotehnologijah,
Ÿ
bio- tehnologije in
farmacija s poudarkom na
novih bio-zdravilih,
Ÿ
celotno področje
povezano z zdravjem in
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medicino,
skrb za okolje od uporabe
zelene energije, ravnanja z
odpadki in krožnega
gospodarstva, do
urbanističnih in
naravovarstvenih
sistemov,
področje zdrave hrane in
agroživilstva,
pametni promet in
skladiščenje,
pametna gradnja, design
in oblikovanje (pametni
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prostori),
inovativni turizem,
storitveni sektor z
družbenim učinkom,
vključno z izobraževanjem
in usposabljanjem
zaposlenih,
kultura in kreativne
storitve s poudarkom na
človeškem kognitivnem
sistemu,
energetski sektor,
obrambna industrija,
vesolje.

KONTAKT
Sedež SPS:
Slovenski podjetniški Sklad
Ulica kneza Koclja 22
2000 Maribor
Spletna stran:
www.podjetniskisklad.si
Info e-mail:
info@podjetniskisklad.si

Svetovalni telefon:
02 234 12 60
E-novice:
Prijavite se na e- novice
in obveščali vas
bomo o aktualnih
razpisih in dogodkih.

OPERATIVNE VLOGE:
1.

PREGLED ŠTEVILK SPS
1. Rezultati ﬁnančnih spodbud 2009-2018

1.
2.

vodilni ponudnik garancij za
bančne kredite

vodilni ponudnik
mikrokreditov

5.

edini ponudnik spodbud
malih vrednosti - vavčerjev

6.

sooblikovalec
podjetniškega okolja za
podjetniški sektor v Sloveniji
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2. Učinki podprtih podjetij 2009-2018
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PREDSTAVITEV SKLADA
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8.

povezovalec podjetniške
mreže v mednarodnem
okolju
učinkovita javna ﬁnančna
institucija

Garancijska linija predstavlja najpomembnejšo ﬁnančno linijo SPSa, ki predstavlja povrečno več kot 80 % vseh
odobrenih sredstev letno. SPS sodeluje z vsemi slovenskimi poslovnimi bankami kot ponudnik garancij za bančne
kredite s subvencijo obrestne mere MSPjem. Bančni krediti so lahko namenjeni za večje investicijske projekte ali
za ﬁnanciranje obratnih sredstev.
Mikroposojila predstavljajo mikrokrediti prilagojeni potrebam MSPjev, samozaposlenim, start-upom in scale
upom, ki se soočajo s težavami pri dostopu do klasičnih bančnih storitev na trgu.

3.

SPS je sooblikovalec Startup ekosistema v Sloveniji za doseganje globalnega uspeha start up podjetij. Z
različnimi oblikami zagonskih spodbud v obliki nepovratnih sredstev omogoča zagon podjetij ter skupaj s
poglavitnimi partnerji (inkubatorji, tehnološkimi parki, privatnimi investitiorji) sooustvarja močan in aktiven start
up ekosistem v Sloveniji.

4.

Od leta 2010 SPS namenja poseben fokus podpori mladim inovativnim podjetjem z alternativnimi viri lastniškega
ﬁnanciranja, ki so na slovenskem trgu šele v razvoju. Peko investicij semenskega in tveganega kapitala se v
sodelovanju s poslovnimi angeli, korporacijami, skladi semenskega in tveganega kapitala, podpirajo mlada
hitrorastoča podjetja, ki imajo potencial globalne rasti.

5.

Preko vavčerjev je SPS ponudnik 60 % soﬁnanciranja različnih poslovnih storitev, ki izboljšujejo konkurenčni
položaj podjetij in kvaliteto poslovanja. Gre za poenostavljen in hiter dostop do spodbud manjših vrednosti, ki jih
podjetja prejmejo v obliki nepovratnih sredstev.

6.

SPS s pri poslovanju sodeluje in se povezuje s številnimi slovenskimi in tujimi institucijami za doseganje
maksimalnega uspeha pri ﬁnanciranju MSPjev.

7.

Zaradi majhnega trga in ohlajanja oz. upočasnjene gospodarske rasti na trgih EU predstavlja internacionalizacija
ključni element za rast podprtih podjetij. Pomoč pri internacionalizaciji postaja pomemben element pri izvajanju
ﬁnančnih linij in pri vseh programih vsebinske podpore.
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ključni soinvestitor semenskega in
tveganega kapitala v povezavi z
vsebinsko podporo
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sooblikovalec startup
ekosistema v Sloveniji

1.040 mio EUR odobrenih ﬁnančnih spodbud
1.976 mio EUR izvedenih investicij
7.385 podprtih projektov

Ÿ

ohranjenih 49.638 delovnih mest
ustvarjenih 8.922 novih delovnih mest oz. 2,4
delovnih mest/podprt projekt
3 % povprečno povečanje dodane vrednosti na
zaposlenega
8 % povprečno povečanje prihodka/podprt
projekt

3. Struktura aktivnega portfelja na dan
31.12.2019

696,07 mio EUR
aktivnega portfelja
na dan 31.12.2019

493,33 mio EUR oz. 71% aktivnih garancij
141,87 mio EUR oz. 20% aktivnih kreditov
26,40 mio EUR oz. 4% lastniških naložb
34,47 mio EUR oz. 5% ostalih spodbud

12.487
aktivnih pogodb v portfelju
na dan 31.12.2019

5.655 aktivnih pogodb oz. 45% aktivnih garancij od celote
2.809 aktivnih pogodb oz. 22% aktivnih kreditov od celote

8.

SPS pri svojem poslovanju deluje po načelu učinkovitosti, načelih enostavnosti, preglednosti in
transparentnosti.

3.970 aktivnih pogodb oz. 32% lastniških naložb od celote
53 aktivnih pogodb oz. 1% ostalih spodbud od celote

