
SI-SK

VIŠINA FINANCIRANJA 
S STRANI SPS
od 100.000 EUR do 600.000 EUR ·  

  direktnega kapitalskega vložka SPSa 
  /kadar s SPSom so-investirajo 
  poslovni angeli ali skladi 
  zasebnega/tveganega kapitala

od 200.000 EUR do 600.000 EUR ·  
  direktnega kapitalskega vložka SPSa 
  /kadar s SPSom so-investirajo 
  korporacije/

SKUPNA VIŠINA JAVNO/
ZASEBNEGA FINANCIRANJA
podjetje/vlagatelj lahko pridobi ·  

  skupno od 200.000 EUR do 
  1.200.000 EUR javno/zasebnih 
  investicij
inovativno podjetje od ·  

  200.000 EUR do 2.400.000 EUR 
  javno/zasebnih investicij

ČRPANJE FINANCIRANJA
 štiri tranše ·  

  /tranše SPS izvede po prejetju 
  bančnega potrdila o nakazilu tranše s 
  strani zasebnega vlagatelja/
 skrajni rok za črpanje vseh tranš je ·  

  dvanajst mesecev od dneva 
  odobritve financiranja

UPRAVIČENCI
·  mikro in mala podjetja (organizirana kot d.o.o.)
·  so starejša od šest (6) mesecev in mlajša od 5 let
  (od datuma registracije do oddaje vloge)

POGOJI KANDIDIRANJA 
·  kandidirajo lahko podjetja, ki so pridobila investicijo neodvisnega 
  zasebnega investitorja
·  neodvisni zasebni investitorji so lahko: poslovni angeli/skladi 
  zasebnega/tveganega kapitala/korporacije
·  družbeniki vlagatelja se morajo strinjati s SPSom kot solastnikom podjetja
·  lasten razvoj ali inovativen poslovni model
·  potencial rast in razvoja podjetja
·  ustvarjajo prihodke iz dejavnosti
·  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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BREZ STROŠKOV ODOBRITVE 

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

bomo o aktualnih razpisih in dogodkih!

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

UPRAVIČENI STROŠKI 
·  vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja 
  -  prepovedano je poplačilo že obstoječih kreditov podjetja
  - upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti 
     nikakršnih drugih javnih sredstev

RASTEMO SKUPAJ

VSEBINSKA PODPORA
Podjetje prejme po podpisu družbene pogodbe vsebinsko podporo v obliki:
·  usposabljanja
·  mreženja
·  mentorstva
·  povezovanja
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- Možnost pridobitve do 35 točk za 

- pomoč pri razvoju ideje

DEMO dnevu (07.04. in 08.04.2021)

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

§ Tekmovanje Start up Slovenija 
(priporočljivo sodelovanje)

- predstavitev poslovnega modela na 

- Rok: 18.08.2021

Intenzivna vsebinska podpora vključuje:
§ Sodelovanje z mentorjem

(spletna stran SPS)

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

§ 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, ...)

PREDSELEKCIJSKI 
POSTOPEK P2 2021

VSEBINSKA PODPORA IN 
PROGRAMI USPOSABLJANJA

pred 
prijavo na 

razpis

razpis

po 
prijavi na 

PRODUKT VKLJUČUJE:

SPS skupaj z neodvisnimi zasebnimi investitorji (poslovnimi angeli, skladi zasebnega/
tveganega kapitala ali s korporacijami) investira  oz. zagotavlja lastniško financiranje 
za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.

50 %/50 % razmerje 
med investitorjema

MSP

maks. 24,9 %

Delež MSP
50,2 %

Skupni delež
lastništva
KORP./SPS

maks.
49,8 %

maks. 24,9 %
PRIVATNI INVESTITOR 
Znesek investicije:
100.000 EUR (200.000 EUR) do
600.000 EUR

SPS 
Znesek investicije:
100.000 EUR (200.000 EUR) do
600.000 EUR

50 %/50 % razmerje 
med investitorjema

MSP Delež MSP
50,2 %

Skupni delež
lastništva
KORP./SPS

maks.
49,8 %maks. 24,9 %

maks. 24,9 %
PRIVATNI INVESTITOR 
Znesek investicije:
100.000 EUR (200.000 EUR) do 
600.000 EUR

SPS 
Znesek investicije:
100.000 EUR (200.000 EUR) do 
600.000 EUR

·  od 200.000 EUR do 600.000 EUR 
  direktnega kapitalskega vložka 
  SPSa /kadar s SPSom so-investirajo 
  korporacije/

VIŠINA FINANCIRANJA  
 od 100.000 EUR do 600.000 EUR direktnega  ·
  kapitalskega vložka SPSa /kadar s SPSom 
  so-investirajo poslovni angeli ali skladi 
  zasebnega/tveganega kapitala

SKUPNA VIŠINA JAVNO/
ZASEBNEGA FINANCIRANJA
podjetje/vlagatelj lahko pridobi skupno od ·  

  200.000 EUR do 1.200.000 EUR javno/zasebnih 
  investicij
inovativno podjetje od 200.000 EUR do ·  

  2.400.000 EUR javno/zasebnih investicij

po 

družbene 
pogodbe:

podpisu 

PRODUKT VKLJUČUJE:

§ 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, ...)

Intenzivna vsebinska podpora vključuje:
§ mentorski program

VSEBINSKA PODPORA IN PROGRAMI 
USPOSABLJANJA

UPRAVIČENCI
·  mikro in mala podjetja 
  (organizirana kot d.o.o.)
·  so starejša od šest (6) mesecev 
  in mlajša od 5 let (od datuma 
  registracije do oddaje vloge)

POGOJI KANDIDIRANJA 
·  kandidirajo lahko podjetja, ki so pridobila 
  investicijo neodvisnega zasebnega investitorja
·  neodvisni zasebni investitorji so lahko: poslovni angeli/skladi 
  zasebnega/tveganega kapitala/korporacije
·  družbeniki vlagatelja se morajo strinjati s SPSom kot solastnikom podjetja
·  lasten razvoj ali inovativen poslovni model
·  potencial rast in razvoja podjetja
·  ustvarjajo prihodke iz dejavnosti
·  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

BREZ STROŠKOV ODOBRITVE 

UPRAVIČENI STROŠKI 
·  vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja 
  -  prepovedano je poplačilo že obstoječih kreditov podjetja
  - upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih 
             drugih javnih sredstev

ČRPANJE FINANCIRANJA
 štiri tranše /tranše SPS izvede po ·  

  prejetju bančnega potrdila o nakazilu 
  tranše s strani zasebnega vlagatelja/
 skrajni rok za črpanje vseh tranš je ·  

  dvanajst mesecev od dneva odobritve 
  financiranja

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.

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.



KAKO SE LAHKO PRIJAVITE?
Hitro in enostavno do semenskega kapitala 
v nekaj korakih
Inovativno podjetje, ki potrebuje v semenski razvojni 
fazi finančno injekcijo za hitro globalno rast, SPS 
nudi lastniško financiranje v obliki so-investiranja 
skupaj z zasebnimi investitorji. Na osnovi 
pozitivnega sklepa SPSa podjetje prejme
investicijo SPSa za izvedbo investicije 
hkrati pa v lastništvo vlagatelja 
vstopa tudi neodvisni 
zasebni investitor.

VSEBINA VLOGE: 
1.   Prijavni list
2.   Dokumentacija zasebnega investitorja
3.  Prijavni vprašalnik
4.  Kopija aktualne verzije družbene pogodbe
5.  Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida in 
    izkaz bilančnega dobička/bilančne izgube
6. Organizacijska shema in življenjepis vodilnih oseb
7.  Dokazilo o zaposlitvah
8. Potrdilo FURS
9. Potrdilo o nekaznovanosti

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. 

RAZPISANA 
SREDSTVA: 
3.375.000 EUR

ŠTEVILO 
NAČRTOVANIH 
PODPRTIH 
PODJETIJ: 
od 2 do 5

CILJI RAZPISA
·  lastniško financiranje 
  inovativnih zagonskih 
  podjetij s potencialom 
  globalne rasti
·  spodbujanje vlaganja 
  zasebnih investitorjev

informiranje o produktu in njegovih specifikah

ROKI ZA ODDAJO VLOG: 
31.08.2019, 30.09.2019, 31.12.2019, 31.3.2020, 30.6.2020,
30.09.2020, 31.12.2020

1 2

65

4

PODJETNIK INFORMACIJE

PRIPRAVA VLOGE

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS

potrebuje
finančne vire za 
rast podjetja

OBDELAVA VLOGE

3
DOGOVOR O INVESTIRANJU Z
ZASEBNIM INVESTITORJEM

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

SI-SK/semenski kapital - 
so-investiranje

odpiranje vlog, ocenjevanje vlog

podjetje, investitor, SPS

letp ns oe  sč tš ri ab no   S   P  S-a

oddaja vloge po pošti

izplačilo posojila v tranšah

zahtevek za izplači ol
pozitivni sklep SPS-a

109

8 KORIŠČENJE FINANČNE SPODBUDE

PROGRAM VSEBINSKE PODPORE REALIZACIJA

7
PODPIS DRUŽBENE 
POGODBE

nadgradnja finančne podpore z usposabljanjem,
mentorstvom, mreženjem in povezovanjem

Sofinanciranje Republike Slovenije in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov

HITRA IN 
ENOSTAVNA 
ODDAJA VLOGE 
PREKO ePortala

ŠTEVILO 
NAČRTOVANIH 
PODPRTIH 
PODJETIJ: 

5

RAZPISANA 
SREDSTVA: 
1,3 mio EUR

CILJI RAZPISA
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
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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
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tiv
ni

 s
kl
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 S

PS
-a

 po tranšah

REALIZACIJA
razvoj produkta

+ BREZPLAČNO
SODELOVANJE
Z MENTORJEM

izbira mentorja - rok 18.08.2021   

Rok za prijavo: 18.03.2021

4. Notarska listina oz. drug dokument, ki izkazuje

5. M1 obrazec.

VSEBINA VLOGE:
1. Prijavni list za sofinanciranje (ePortal).

3. Obrazec 3 (pooblastilo za FURS).
2. Predstavitev start up projekta (s finančnim načrtom).

            oblikovanje osnovnega kapitala.

digitalno preko ePortala. 

Rok za oddajo vloge: 
13.04.2021

preko ePortala

»Produkt se financira iz sredstev EKP 2014-2020«

·  lastniško financiranje 
  inovativnih zagonskih 
  podjetij s potencialom 
  globalne rasti
·  spodbujanje vlaganja 
  zasebnih investitorjev

VSEBINA VLOGE: 

1.   Prijavni list
2. Finančni načrt
3.   Dokumentacija 
    zasebnega investitorja
4.  Prijavni vprašalnik
5.  Kopija aktualne verzije 
    družbene pogodbe

   

Sofinanciranje Republike Slovenije in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov

6.  Bilanca stanja in izkaz 
    poslovnega izida in izkaz 
    bilančnega dobička/bilančne
    izgube
7. Organizacijska shema in 
    življenjepis vodilnih oseb
8. Dokazilo o zaposlitvah
9. Pooblastilo FURS

KAKO SE LAHKO PRIJAVITE?
Hitro in enostavno do semenskega kapitala v nekaj korakih
Inovativno podjetje, ki potrebuje v semenski razvojni fazi finančno injekcijo za hitro globalno rast, SPS nudi lastniško financiranje v obliki so-investiranja 
skupaj z zasebnimi investitorji. Na osnovi pozitivnega sklepa SPSa podjetje prejme investicijo SPSa za izvedbo investicije hkrati pa v lastništvo vlagatelja 
vstopa tudi neodvisni zasebni investitor.

INFORMACIJE

DOGOVOR O 
INVESTIRANJU 
Z ZASEBNIM 
INVESTITORJEM

PRIJAVA NA 
JAVNI RAZPIS

OBDELAVA 
VLOGE

PODPIS 
DRUŽBENE
POGODBE

PODJETNIK
potrebuje finančne 
vire za rast podjetja

informiranje o produktu 
in njegovih specifikah odpiranje vlog, 

ocenjevanje vlog

zahtevek za 

PRIPRAVA 
VLOGE
uporaba enostavnih 
pripomočkov za pripravo 
vloge: predstavitveni
načrt s finančno prilogo

preko ePortala

po
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KORIŠČENJE 
FINANČNE 
SPODBUDE

SI-SK/semenski kapital-
so-investiranje

stran SPS-a

obišče spletno

iz
pl

ač
ilo

 p
os

oj
ila

 v
 

PROGRAM
VSEBINSKE PODPORE
nadgradnja finančne podpore z 
usposabljanjem, mentorstvom, 
mreženjem in povezovanjem

REALIZACIJA

SPS-a

izplačilo

zaveze za inve 

pridobitev

iranjet

s

oddaja vloge elektronsko

Roki za oddajo vlog: 
31.03.2021, 30.06.2021,
30.09.2021 in 31.12.2021

podjetje, investitor, 
SPS

tranšah


