
bila ustrezna«, pravi minister za gospodarski
»Pomoč države pri blažitvi posledic COVIDa je

»V času epidemije se je na Sklad obrnilo 8.000 
podjetij na leto. Prisluhnili smo vsem. Vlada je 
gospodarstvu pomagala s konkretnimi in 
pravočasnimi ukrepi v višini dobrih 2 milijard evrov 
in zato so se potenciali v podjetjih ohranili. 
Slovensko gospodarstvo je zaradi vlaganja v ljudi in 
podjetja danes v boljši formi, kar nam priznavajo 
tudi v tujini. A ne smemo zaspati. Že letos bomo 
namenili podjetjem več kot 640 milijonov evrov 
novih razvojnih spodbud, da bodo krepila svojo 
produktivnost, dodano vrednost in konkurenčnost 
na domačem in tujih trgih.«

razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

Minister za gospodarski
Zdravko Počivalšek

razvoj in tehnologijo

»Podjetja se v času krize k sreči niso ustavila«, 
pravi direktorica SPS-a mag. Maja Tomanič 
Vidovič

»Mikro, mala in srednje velika podjetja se kljub krizi 
na srečo niso ustavila in so se v veliki meri uspešno 
prilagodila novim razmeram. Še vedno pa so 
potrebna bistveno več pomoči kot pred COVID 
krizo, kar se kaže v trikrat večjem povpraševanju po 
likvidnih virih. Tudi zato je SPS vse svoje finančne 
produkte že ob začetku epidemije prilagodil novim 
razmeram. Več kot 14.000 podjetij je že koristilo 
COVID pomoč, letos pa bo novih pomoči s strani 
SPS-a deležno vsaj 3.700 podjetij.«

mag. Maja Tomanič Vidovič
Direktorica Slovenskega 
podjetniškega sklada

cca. 200 mio EVROV

dodatnih virov iz proračuna RS
in evropskih kohezijskih skladov

421 mio EVROV

različnih COVID pomoči

pomagal 14.000

podjetjem

SKUPNE COVID 
ŠTEVILKE:

COVID-19 kriza je imela v letu 2020 in 2021 močan vpliv na poslovanje Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju
SPS) in na povpraševanje po njegovih produktih. V boju za skupno premagovanje posledic koronavirusa v podjetniškem 
sektorju SPS tesno sodeluje z resornim ministrstvom in ostalimi partnerji pri oblikovanju ukrepov, da bi olajšali poslovanje 
mikro, malih in srednjevelikih podjetij v Sloveniji.

Vloga -a v času SPS COVIDA
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MIKROKREDITI 

IN KREDITI
SUBVENCIJE 

ZA DIGITALNO 
TRANSFORMACIJO

SUBVENCIJE 
ZA LESNO
PANOGO

SUBVENCIJE ZA 
NAKUP ZAŠČITNE 

OPREME

mio EUR
9,99

447

mio EUR
42,70

mio EUR
167,05

4.2584.258

GARANCIJE

mio EUR
170,69

1.275

54

mio EUR
7,94

4.741

VAVČERJI

mio EUR
22,45

6.000

5.000

4.000

3.629



cca. 153 mio EVROV

novih pomoči

cca. 3.700
podjetij, ki bodo v letu 2022
lahko koristila pomoč SPS-a

SPS tudi v letu 2022 ostaja:

vodilni ponudnik garancij 
za bančne kredite1. 2. vodilni ponudnik (mikro)kreditov

3.
sooblikovalec start-up ekosistema v Sloveniji za doseganje globalnega 
uspeha start-up podjetij in novonastalih podjetij na problemskih območjih 
z zagonskimi spodbudami

4.
ključni soinvestitor semenskega in tveganega
kapitala kot lastniškega financiranja v povezavi 
z vsebinsko podporo

5.
edini ponudnik spodbud 
malih vrednosti – vavčerjev

7. povezovalec podjetniške mreže
 v mednarodnem okolju

sooblikovalec podjetniškega okolja
za podjetniški sektor v Sloveniji6.

NADALJEVANJE POMOČI 
TUDI V LETU 2022:

1.  Garancije – P1 plus 2022 
    (do 1.250.000 EUR/podjetje) 
2. Mikrokrediti za obmejna problemska območja -  P7R 2022 
    (do 25.000 EUR/podjetje)
3.  Zagonske spodbude za inovativna podjetja – P2 2022 
    (do 54.000 EUR/podjetje)

 4.  Spodbude za začetne investicije na problemskih območjih – P4I 2022
    (do 300.000 EUR/podjetje) 
5.  Konvertibilna posojila za inovativna podjetja – SK75 2022 
    (75.000 EUR/podjetje)

 6.  So-investiranje z zasebnimi investitorji – SI-SK 2022
    (do 400.000 EUR/podjetje)

NAČRTOVANA 
VIŠINA 

SREDSTEV
99,00 mio EUR

7,00 mio EUR

2,16 mio EUR

5,00 mio EUR

1,13 mio EUR

2,30 mio EUR

RAZPISANA 
SREDSTVA

15,00 mio EUR

10,8 mio EUR

PRODUKTI 2022

AKTIVEN
31. 12. 2021
Naslednji rok za oddajo 
vlog: 1. 3. 2022

OBJAVA/
PREDVIDENA 
OBJAVA

April 2022

April 2022

Februar 2022

Februar 2022

Februar 2022

OBJAVA

ZAPRT
31. 12. 2021
450 vlog v ocenjevanju

PRODUKTI iz leta 2021, 
ki so razpoložljivi v letu 2022:

 9.  Mikrokrediti za mikro in mala podjetja iz SS – P7 2021
    (do 25.000 EUR/podjetje)

 10.  COVID neposredni krediti za turizem in gostinstvo - P7C-2 2021
      (do 50.000 EUR/podjetje)

AKTIVEN
28. 1. 2022
Naslednji bližnji roki za 
oddajo vlog: 28. 2., 31. 3., 
29. 4. in 31. 5. 2022

2021/2022

7.  COVID krediti – P7 COVID 2022 
    (do 50.000 EUR/podjetje)

 8.  Vavčerji ReactEU
    (do 9.999,99 EUR/podjetje)

10,00 mio EUR

8,61 mio EUR

Maj 2022

Različno po sklopih


