
P2 2020Slovenski podjetniški Sklad 
Ulica kneza Koclja 22
2000 Maribor

KONTAKT Info e-mail:
info@podjetniskisklad.si
Spletna stran:
www.podjetniskisklad.si

E-novice:
Prijavite se na e- novice in obveščali vas
bomo o aktualnih razpisih in dogodkih! 
Svetovalni telefon:
02 234 12 53, 02 234 12 72, 02 234 12 64.

(priporočljivo sodelovanje)
- pomoč pri razvoju ideje
- predstavitev poslovnega modela na 

DEMO dnevu (07.04. in 08.04.2021)

x Tekmovanje Start up Slovenija 

- Možnost pridobitve do 35 točk za 
potrebe javnega razpisa

§ Rok prijave: 18.03.2021 (www.startup.si)

PREDSELEKCIJSKI 
POSTOPEK P2 2021

POGOJI KANDIDIRANJA 
·  Rezultat razvoja proizvoda/storitve mora 
  biti tržno naravnan. 
·  Razvoj mora potekati v podjetju, izjemoma je 
  mogoče za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/
  znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih 
  strokovnjakov, institucij.
·  Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, 
  ki spada v izključeni sektor.
·  Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo.
·  Podjetje mora poslovati z dobičkom najkasneje v letu 2023.

UPRAVIČENCI
·  Mikro in mala podjetja organizirana
  kot d.o.o., s.p., zadruge 
  (registrirana med 1.1.2019 in 15.3.2020).

Obdobje 
poročanja

Zaposlitveni 
cilj

Mentorstvo cilj
Izvedbeni Aktivnosti na 

prodajnem in 
finančnem trgu

Pavšalni 
znesek ob
dosegu cilja

do 
18.08.2021 

realizirana 
najmanj 1 
zaposlitev

podpis 
pogodbe z 
mentorjem

začetek izvajanja 
razvojnih 
aktivnosti

-
10.000 EUR

do 
31.01.2022

najmanj ohranitev 
zaposlitve

sodelovanje 
z mentorjem

priprava  MVP in 
testiranja -

12.000 EUR

do 
28.02.2023

najmanj ohranitev 
zaposlitve

sodelovanje 
z mentorjem

zaključek razvoja začetek 
komercializacije 
(promocijske in 
sejemske 
aktivnosti, 
pridobivanje 
partnerjev, strank, 
ustvarjanje 
prihodkov)

32.000 EUR

Skupaj: 54.000 EUR

MINIMALNI ZAHTEVANI CILJI

Produkt spodbuja zagon tehnološko inovativnih podjetij s 
potencialom rasti, ki so na začetku svoje poti in za širši trg 
razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko 
dodano vrednostjo. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija 
nove proizvode, procese in storitve ter se na inovativen 
način odziva na zahteve trga in se osredotoča na reševanje 
problemov kupcev.  

VIŠINA FINANCIRANJA
do 54.000 EUR 
subvencije/podjetje
intenzivnost pomoči znaša 
do 100 %

DOBA FINANCIRANJA
Izplačilo v treh tranšah: 
1.   Tranša: 10.000 EUR v letu 2021
2.  Tranša: 12.000 EUR v letu 2022
3. Tranša: 32.000 EUR v letu 2023

NAMEN FINANCIRANJA 
- zagon inovativnega podjetja 
- razvoj MVP (minimalno sprejemljiv proizvod)  
- lansiranje tržnih produktov na trg
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x Tekmovanje Start up Slovenija 

DEMO dnevu (07.04. in 08.04.2021)

potrebe javnega razpisa

- predstavitev poslovnega modela na 

§ Rok prijave: 18.03.2021 (www.startup.si)

- Možnost pridobitve do 35 točk za 

- pomoč pri razvoju ideje
(priporočljivo sodelovanje)

Pod kategorijo VSEBINSKA PODPORA IN 

iz objavljene liste start up mentorjev 
- Izbira mentorja po odobreni subvenciji 

- Rok: 18.08.2021

PROGRAMI USPOSABLJANJA se vključi:

§ Možnost koriščenja več kot 10 drugih 

§ Sodelovanje z mentorjem

(spletna stran SPS)

Intenzivna vsebinska podpora vključuje:

specializiranih,……

POSTOPEK P2 2021
PREDSELEKCIJSKI 

VSEBINSKA PODPORA IN 
PROGRAMI USPOSABLJANJA

pred 
prijavo na 

razpis

po 

razpis
prijavi na 

prijavo na 
razpis

pred 

prijavi na 
po 

razpis

§ Možnost koriščenja več kot 10 drugih 
specializiranih,……

§ Sodelovanje z mentorjem

- Rok: 18.08.2021

iz objavljene liste start up mentorjev 
(spletna stran SPS)

Intenzivna vsebinska podpora vključuje:
PROGRAMI USPOSABLJANJA se vključi:
Pod kategorijo VSEBINSKA PODPORA IN 

- Izbira mentorja po odobreni subvenciji 

VSEBINSKA PODPORA IN 
PROGRAMI USPOSABLJANJA

PRODUKT VKLJUČUJE

POGOJI KANDIDIRANJA 
·  Rezultat razvoja proizvoda/storitve mora 
  biti tržno naravnan. 
·  Razvoj mora potekati v podjetju, izjemoma je 
  mogoče za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/
  znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih 
  strokovnjakov, institucij.
·  Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, 
  ki spada v izključeni sektor.
·  Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo.
·  Podjetje mora poslovati z dobičkom najkasneje v letu 2024.

UPRAVIČENCI
·  Mikro in mala podjetja organizirana
  kot d.o.o., s.p., zadruge 
  (registrirana med 1.1.2020 in 15.3.2021).

Obdobje 
poročanja

Zaposlitveni 
cilj

Mentorstvo
Izvedbeni
cilj

Aktivnosti na 
prodajnem in 
finančnem trgu

Pavšalni 
znesek ob
dosegu cilja

do 
18.08.2021 

realizirana 
najmanj 1 
zaposlitev

podpis 
pogodbe z 
mentorjem

začetek izvajanja 
razvojnih 
aktivnosti

-
10.000 EUR

do 
31.01.2022

najmanj ohranitev 
zaposlitve

sodelovanje 
z mentorjem

priprava  MVP in 
testiranja -

12.000 EUR

do 
28.02.2023

najmanj ohranitev 
zaposlitve

sodelovanje 
z mentorjem

zaključek razvoja začetek 
komercializacije 
(promocijske in 
sejemske 
aktivnosti, 
pridobivanje 
partnerjev, strank, 
ustvarjanje 
prihodkov)

32.000 EUR

Skupaj: 54.000 EUR

MINIMALNI ZAHTEVANI CILJI
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Slovenski podjetniški Sklad 
Ulica kneza Koclja 22
2000 Maribor

KONTAKT Info e-mail:
info@podjetniskisklad.si
Spletna stran:
www.podjetniskisklad.si

E-novice:
Prijavite se na e- novice in obveščali vas
bomo o aktualnih razpisih in dogodkih! 
Svetovalni telefon:
02 234 12 53, 02 234 12 72, 02 234 12 64.

(priporočljivo sodelovanje)

DEMO dnevu (07.04. in 08.04.2021)

potrebe javnega razpisa
§ Rok prijave: 18.03.2021 (www.startup.si)

§ Tekmovanje Start up Slovenija 

- pomoč pri razvoju ideje
- predstavitev poslovnega modela na 

- Možnost pridobitve do 35 točk za 

iz objavljene liste start up mentorjev 
- Izbira mentorja po odobreni subvenciji 

Intenzivna vsebinska podpora vključuje:

§ Možnost koriščenja več kot 10 drugih 
specializiranih intenzivnih in zaključenih 
podpornih programov (Startup Klinika, 
Push2Start, SK Growth Camp, Nextround 
- investicijska konferenca, Korpostart, 
Program za internacionalizacijo, 
HardwareStart, Podim, teambuilding 
dogodki, ...)

(spletna stran SPS)

§ Sodelovanje z mentorjem

- Rok: 18.08.2021

PREDSELEKCIJSKI 
POSTOPEK P2 2021

VSEBINSKA PODPORA IN 
PROGRAMI USPOSABLJANJA

razpis

pred 
prijavo na 

razpis
prijavi na 

po 

PRODUKT VKLJUČUJE:

Produkt spodbuja zagon tehnološko inovativnih podjetij s potencialom 
rasti, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne 
produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo. Inovativno 
podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, procese in storitve ter 
se na inovativen način odziva na zahteve trga in se osredotoča na 
reševanje problemov kupcev.  

VIŠINA FINANCIRANJA
do 54.000 EUR 
subvencije/podjetje
intenzivnost pomoči znaša 
do 100 %

DOBA FINANCIRANJA
Izplačilo v treh tranšah: 
1.   Tranša: 10.000 EUR v letu 2021
2.  Tranša: 12.000 EUR v letu 2022
3. Tranša: 32.000 EUR v letu 2023

NAMEN FINANCIRANJA 
- zagon inovativnega podjetja 
- razvoj MVP (minimalno sprejemljiv proizvod)  
- lansiranje tržnih produktov na trg



VSEBINA VLOGE: 
1.   Prijavni list za sofinanciranje (elektronski obrazec).
2.  Predstavitev start up projekta (s finančnim načrtom).
3.  Notarska listina oz. drug dokument, ki izkazuje 
    oblikovanje osnovnega kapitala.
4. Obrazec 5 (pooblastilo za FURS).
5. M1 obrazec.

RAZPISANA 
SREDSTVA: 
2,16 mio EUR

ŠTEVILO 
NAČRTOVANIH 
PODPRTIH 
PODJETIJ: 

40

H
IT

ER
 P

O
ST

O
PE

K
 O

D
O

B
R

IT
V

E 
po

vp
re

če
n 

ča
s 

od
 o

dd
aj

e 
vl

og
e 

do
 o

do
br

itv
e 

=
 c

ca
 1 

m
es

ec

·  Razvoj podprtih podjetij.
·  Ustvarjanje novih inovativno
  naravnanih podjetij.
·  Ustvarjanje novih delovnih 
  mest z višjo dodano 
  vrednostjo.
·  Vstop strateškega investitorja.

1 2
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4

PODJETNIK INFORMACIJE

PRIPRAVA VLOGE

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS

 sto rn at nel  Sp Ps Se -č aši  bo

potrebuje 
finančne vire za 
zagon podjetja

informiranje o produktu P2 2020 in njegovih
specifikacijah

OBDELAVA VLOGE

uporaba enostavnih pripomočkov za pripravo vloge 
- predstavitveni načrt s finančno prilogo

odpiranje vlog, ocenjevanje vlog

3PREDSELEKCIJSKI POSTOPEK
priporočljivo sodelovanje
(tekmovanje Start up Slovenija, demo 
dnevi, pomoč pri razvoju ideje, itd.)

5 3  o tod čv ke  vti  pb ro ed dir sp elekciji za potrebe JR

izplačilo subvencije po tranšah

7 REALIZACIJAPODPIS POGODBE
o sofinanciranju + realizacija
zaposlitve

»Produkt se financira iz sredstev EKP 2014-2020«

+ PROGRAM
 MENTORIRANJA
(obvezna vključitev v organiziran 
program mentoriranja in izbira mentorja)
rok: 18.8.2020

razvoj produkta
8

ajad  vd loo ge na SPS preko ePortala 

      pozitivni sklep SPS-a 

prijava v predselekcijski postopek

(19.3.2020 - www.startup.si)

rok za oddajo vloge do 20.4.2020

HITRA IN ENOSTAVNA 
ODDAJA VLOGE PREKO ePortala
Kratek čas priprave vloge + hiter postopek 
odobritve vloge.

CILJI RAZPISA

INFORMACIJE

PREDSELEKCIJSKI
POSTOPEK

PRIJAVA NA 
JAVNI RAZPIS

OBDELAVA 
VLOGE

PODPIS POGODBEPODJETNIK
potrebuje finančne 
vire za zagon podjetja

informiranje o produktih za 
zagon podjetij in specifikacije

  p
os

to
pe

k 
(č

e 
im

a 
  

priporočljivo sodelovanje (če ima
razpis to opcijo)
(tekmovanje Start up Slovenija, demo 
dnevi, pomoč pri ravoju ideje, itd.)

odpiranje vlog, 
ocenjevanje vlog

o sofinanciranju + realizacija 
zaposlitve

izplačilo subvencije

PRIPRAVA VLOGE

 spletno stran SPS-a

razpis to opcijo)

prijava v predselekcijski

obišče

uporaba enostavnih pripomočkov 
za pripravo vloge - predstavitveni
načrt s finančno prilogo

oddaja vloge na SPS

po
zi

tiv
ni

 s
kl

ep
 S

PS
-a

 po tranšah

REALIZACIJA
razvoj produkta

+ PROGRAM 
MENTORIRANJA

obvezna vključitev v organiziran 
program mentoriranja in izbira 

mentorja (če razpis zahteva)  

HITRA IN 
ENOSTAVNA 
ODDAJA VLOGE 
PREKO ePortala

ŠTEVILO 
NAČRTOVANIH 
PODPRTIH 
PODJETIJ: 

40

RAZPISANA 
SREDSTVA: 
2,16 mio EUR

CILJI RAZPISA
·  razvoj podprtih podjetij
·  ustvarjanje novih inovativno
  naravnanih podjetij
·  ustvarjanje novih delovnih mest
  z višjo dodano vrednostjo
·  vstop strateškega investitorja

KAKO SE LAHKO PRIJAVITE?
Hitro in enostavno do zagonske spodbude v 8 korakih 
Sklad želi z razpisom spodbuditi zagon inovativnih, razvojno naravnanih podjetij s potencialom rasti. 
V nadaljevanju je po korakih predstavljen postopek pridobitve zagonske spodbude P2 2021.

PREDSELEKCIJSKI
POSTOPEK

PRIJAVA NA 
JAVNI RAZPIS

PODPIS POGODBEPODJETNIK
potrebuje finančne 
vire za zagon podjetja priporočljivo sodelovanje - pridobitev 

do 35 točk za potrebe javnega razpisa
(tekmovanje Start up Slovenija, demo 
dnevi, pomoč pri razvoju ideje, itd…) 

o sofinanciranju – digitalno 
preko ePortala + realizacija 
zaposlitve

INFORMACIJE OBDELAVA 
VLOGEinformacija o produktu na 

spletni strani SPS 
( javni razpis P2 2021)

  p
os

to
pe

k 
   

ocenjevanje vlog

izplačilo subvencije

PRIPRAVA VLOGE

 spletno stran SPS-a

prijava v predselekcijski

obišče

digitalno preko ePortala 
(prijavni list, predstavitveni 
načrt s finančno prilogo)

oddaja vloge na SPS

po
zi

tiv
ni

 s
kl

ep
 S

PS
-a

 po tranšah

REALIZACIJA
razvoj produkta

+ BREZPLAČNO
SODELOVANJE
Z MENTORJEM

izbira mentorja - rok 18.08.2021   

Rok za prijavo: 18.03.2021

VSEBINA VLOGE:
1. Prijavni list za sofinanciranje (ePortal).
2. Predstavitev start up projekta (s finančnim načrtom).

5. M1 obrazec.

4. Notarska listina oz. drug dokument, ki izkazuje
            oblikovanje osnovnega kapitala.

3. Obrazec 3 (pooblastilo za FURS).

2 INFORMACIJE   - informacija o produktu na spletni strani SPS (javni razpis)
3. PREDSELEKCIJKI POSTOPEK – priporočljivo sodelovanje ( tekmovanje Start 
up Slovenija, demo dnevi, pomoč pri razvoju ideje, itd…) Rok za prijavo: 
18:03.2021
4. PRIPRAVA VLOGE – digitalno preko ePortala (prijavni list, predstavitveni načrt 
s finančno prilogo)

6. OBDELAVA VLOGE – ocenjevanje vlog
7. PODPIS POGODBE o sofinanciranju – digitalno preko ePortala + realizacija 
zaposlitve

5. PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – digitalno preko ePortala. Rok za oddajo vloge: 
13.04.2021

8. OK

digitalno preko ePortala. 

Rok za oddajo vloge: 
13.04.2021

preko ePortala

»Produkt se financira iz sredstev EKP 2014-2020«


