
 

 

 

 

 

 

 

 

I. REZULTATI 2022 

V letu 2022 je SPS pomagal: 

o 4.605 podjetjem  

o z 154,64 mio EUR finančnih in vsebinskih pomoči 

o ter podprl 233,70 mio EUR novih investicij 

 

FINANČNE LINIJE 2022 VIŠINA ODOBRENIH SREDSTEV % 

Garancije 62,05 mio EUR 40,1 % 

Neposredni krediti 14,64 mio EUR 9,5 % 

Covid krediti 10,68 mio EUR 6,9 % 

Spodbude za digitalizacijo 29,99 mio EUR 19,4 % 

Spodbude za začetne investicije na manj razvitih območjih 19,92 mio EUR 12,9 % 

Semenski kapital  3,73 mio EUR 2,4 % 

Zagonske spodbude  2,16 mio EUR 1,4 % 

VSEBINSKE LINIJE 2022   

Vavčerji 10,13 mio EUR 6,6 % 

Vsebinska podpora za mlada inovativna podjetja 1,31 mio EUR 0,8 % 

SKUPAJ PODPORA  154,64 mio EUR 100,0 % 

 

 

 

 

REZULTATI 

2022  

 

“SPS je vodilni finančni sklad za podporo MSP-jev, vključno s start-upi in scale-upi, ki s:  

 
FINANČNIMI  

SPODBUDAMI 

SPODBUDAMI ZA DVIG 

KOMPETENC 

SPODBUDAMI ZA TRAJNOSTNI 

RAZVOJ 

zmanjšuje vrzeli, ki so jih podjetja deležna na trgu, hkrati pa pri svojem poslovanju upoštevala 

načelo ESG.” 

o V letu 2022 pomoč zaradi posledic Covida, ni bila več tako izrazita, zato se je tudi raven odobrenih 
projektov in odobrenih spodbud vrnila na primerljivo raven z letom 2019. 
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II. PLAN 2023 

V letu 2023 SPS načtuje pomagati: 

o 2.500 podjetjem 

o z 140 mio EUR finančnih in vsebinskih pomoči 

 

PRODUKTI 2023 NAČRTOVANA VIŠINA 

SREDSTEV 

PREDVIDENA 

OBJAVA 

Garancije – P1 plus 2023 66 mio EUR Marec 2023 

Mikrokrediti – P7 2023 I 30 mio EUR April 2023 

COVID mikrokrediti - P7-2 COVID 5 mio EUR Marec 2023 

Krizno likvidnostni krediti - P7CE 2023 I 10 mio EUR April 2023 

Krizno likvidnostni krediti - P7CE 2023 I 30 mio EUR 2.polovica leta 2023 

Vavčerji   0,5 mio EUR v teku 

Vsebinska podpora za mlada inovativna podjetja 2,10 mio EUR v teku 

SKUPAJ PODPORA  140 mio EUR  

 

III. AKTUALNO 

  Čezmejni pospeševalniški 
program Dubaj 
 

o SPS želi povezati, slovenska podjetja 

s poudarkom na start-upih, ki 

delujejo v visoko-tehnološkem 

sektorju, s potencialnimi partnerji, 

kupci in vlagatelji mednarodnega 

inovacijskega ekosistema v Dubaju 

 

o zagotoviti znanje in informacije, ki bi 

zagotavljale ustrezno podporo za 

preboj v fazah, kjer večini start-upov 

ne uspe, kot so poslovna in tržna 

validacija, začetna pridobitev kupcev 

in investitorjev ter razvoj poslovanja 

in širitev na globalni trg 

 

Čezmejni pospeševalniški 
program ZDA 
 
 

o SPS želi  prispevati k dvigu znanja, 

spretnosti in kompetenc portfeljskih 

podjetij s področja poslovanja na trgu 

ZDA (npr. s področja oblikovanja 

strategije širitve, prodaje in trženja, 

financiranja vstopa, pravne zadeve)  

 

o pridobivanja investicij s strani 

ameriških investitorjev in strateških 

partnerjev (npr. s področja analize trga 

kapitala, komuniciranja, pitching-a in 

storytelling-a)  

 

o spodbuditi mreženje portfeljskih 

podjetij s ključnimi deležniki iz 

ameriškega start-up ekosistema 

(investitorji, korporacijami, 

pospeševalniki ipd.) 

 

  

 

 

“V mesecu januarju 
2023 odobrenih že  

165 krizno 
likvidnostnih 

kreditov  

v višini 13,3 mio 
EUR  - razpis P7CE 

2022” 



 

 

II. PODPIRAMO TRAJNOSTNE PROJEKTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSYLAB D.O.O. 

“Izjemno pomemben trajnostni vidik, ki ga zastopa 

Cosylab, je vlaganje v področja, ki so strateško 

pomembna za  razvoj človeštva: denimo energije 

prihodnosti (fuzije) in obvladovanje raka, danes ene od 

najpogostejših bolezni človeka. Ponosni smo, da lahko 

to kot globalno podjetje delamo iz Slovenije po celem 

svetu in s tem negujemo tudi multikulturnost. 

Tehnološko smo izjemni, zavedamo pa se, da za 

tehnološko odličnostjo in napredkom vedno stojijo 

ljudje, zato dobre odnose in dobrobit zaposlenih vedno 

postavljamo na prvo mesto.” 

 

LUMAR INŽENIRING D.O.O.  

“V podjetju Lumar prepoznavamo trajnost kot enega 

ključnih gradnikov, ki piše našo poslovno zgodbo vse 

od naših začetkov, Do poganja našo inovativnost smo s 

pionirskimi in pilotnimi projekti v preteklosti dokazali 

ničkolikokrat. 

Vendar trajnost ni načelo, ki plemeniti le naš proizvodni 

program, je način, kako živimo in se razvijamo. To 

odražajo tudi naši objekti, s katerimi se je podjetje 

uveljavilo kot najbolj inovativno in uspešno slovensko 

podjetje med proizvajalci montažnih objektov.” 

 

 


