
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.

NAMEN
RAZPISA

FINANCIRANJE

POGOJI
FINANCIRANJA

VSEBINSKA PODPORA IN PROGRAMI USPOSABLJANJA

Intenzivna vsebinska podpora vključuje:
§ mentorski program
§ več kot 10 drugih specializiranih intenzivnih in zaključenih podpor-

nih programov (Startup Klinika, Push2Start, SK Growth Camp, 
Nextround - investicijska konferenca, Korpostart, Program za inter-
nacionalizacijo, HardwareStart, Podim, teambuilding dogodki, ...)

pogodbe:
družbene 
po podpisu 

PRODUKT VKLJUČUJE:

ź od 200.000 EUR do 600.000 EUR

ź tranše dogovorjene v družbeni pogod-
bi (osnutek družbene pogodbe je sestav-
ni del razpisne dokumentacije)

ČRPANJE FINANCIRANJA

/kadar s SPS-om so-investirajo poslovni 
angeli ali skladi zasebnega/tveganega 
kapitala/

direktnega kapitalskega vložka SPS-a 

SKUPNA VIŠINA JAVNO / ZASEBNEGA 
FINANCIRANJA

ź tranše SPS izvede po prejetju dokazila 
o nakazilu zasebnega vlagatelja

VIŠINA FINANCIRANJA  

direktnega kapitalskega vložka SPS-a 

« IZJEME: do 400.000 EUR, če ima končni prejemnik 
sedež v osrednjeslovenski statistični regiji (razen občin 
Borovnica, Dobrepolje, Ig, Šmartno pri Litiji in Velike 
Lašče), v Mestni občini Ankaran, Mestni občini Koper 
ali Mestni občini Kranj (izjeme).

ź do 2.400.000 EUR 
javno zasebnih investicij oz.

ź od 200.000 EUR do 1.200.000 EUR 

ź od 100.000 EUR do 600.000 EUR 

/kadar s SPS-om so-investirajo korpo-
racije/

javno zasebnih investicij v primeru inova-
tivnega podjetja
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maks. 24,9 %

maks. 24,9 %

PRIVATNI INVESTITOR 
Znesek investicije:   
100.000 EUR (200.000 EUR) 
do 600.000 EUR

50 %/50 % razmerje 
med investitorjema

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

ź so starejša od šest (6) mesecev in mlajša od 5 let 

ź vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja
ú prepovedano je poplačilo že obstoječih kreditov podjetja

POGOJI KANDIDIRANJA

ź podjetje ne sme biti v težavah

ź mikro in mala podjetja (organizirana kot d.o.o.)

ź lasten razvoj ali inovativen poslovni model

ź sedež v Republiki Sloveniji

ź kandidirajo lahko podjetja, ki so pridobila investicijo 
neodvisnega zasebnega investitorja

ź vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki 
spada v izključeni sektor

ź vsaj (1) zaposlen družbenik za polni delovni čas

UPRAVIČENCI

ú upravičenec za izplačane upravičene stroške 
ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev

ź neodvisni zasebni investitorji so lahko: poslovni angeli/skladi 
zasebnega/tveganega kapitala/korporacije

(od datuma registracije do oddaje vloge)

ź potencial rast in razvoja podjetja
ź ustvarjajo prihodke iz dejavnosti

UPRAVIČENI STROŠKI
ź družbeniki vlagatelja se morajo strinjati s SPS-om kot 

solastnikom podjetja

Primer: SPS podvoji zasebno investicijo 
(npr. zasebni investitor investira 100.000 EUR in SPS 100.000 EUR, pod enakimi pogoji)

MEHANIZEM DELOVANJA: RASTEMO SKUPAJ

Oznaka razpisa: 
SI – SK 2022

Kratek naziv razpisa: 
Kapitalski vložki za 
mikro in mala podjetja

Dolg naziv razpisa v 
razpisni 
dokumentaciji:  
So-investiranje z 
zasebnimi investitorji v 
mikro in mala podjetja

Objava razpisa: 
Ur. l. RS, št. 11/2022 z 
dne 28. 01. 2022

Razpisana sredstva: 
4,3 mio EUR

Roki za oddajo vlog: 
28. 02. 2022, 31. 03. 2022, 
29. 04. 2022, 31. 05. 2022, 
30. 06. 2022, 31. 08. 2022, 
30. 9. 2022, 27. 10. 2022, 
30. 11. 2022 in 31. 12. 2022.

BREZ STROŠKOV VODENJA IN ODOBRITVE KREDITA



HITRA IN 
ENOSTAVNA 
ODDAJA VLOGE 
PREKO

ŠTEVILO 
NAČRTOVANIH 
PODPRTIH 
PODJETIJ:

5

RAZPISANA 
SREDSTVA:

4,3 mio EUR

RASTEMO SKUPAJ

Sedež SPS:
Slovenski podjetniški Sklad 
Ulica kneza Koclja 22, 
2000 Maribor
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 61, 
02 234 12 41.

Info e-mail:
info@podjetniskisklad.si

KONTAKT

ePortala

KAKO SE LAHKO PRIJAVITE?
Hitro in enostavno do semenskega kapitala v nekaj korakih

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
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KORIŠČENJE 
FINANČNE 
SPODBUDE

SI-SK/semenski kapital-
so-investiranje

stran SPS-a

obišče spletno
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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: 
28.02.2022, 31.03.2022, 29.04.2022, 31.05.2022, 
30.06.2022, 31.08.2022, 30.9.2022, 27.10.2022, 
30.11.2022 in 31.12.2022.

podjetje, investitor, 
SPS

tranšah

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.

CILJI RAZPISA

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

Sofinanciranje Republike Slovenije in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov

VSEBINA VLOGE: 

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

   

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


