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SLOVENIJI
PROGRAMI PODPORE, KI JIH KRIJE SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD
PROGRAM (ANGLEŠČINA) ▶ P7R – MICROCREDITS ON PROBLEM AREAS IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA

PROGRAM (NACIONALNI JEZIK) P7R – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

STORITVE Namen tega programa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja malim in srednjim podjetjem za financiranje  
rasti in razvoja, tekočega poslovanja ter naložb.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO Mala in srednja podjetja morajo predložiti letne bilance in izkaze poslovnega izida za pretekli dve leti, pripraviti pa morajo  
tudi predstavitev projekta. 

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC NACIONALNI

x – – Mala in srednja podjetja –

REGIONALNI Območji Štajerske in Pomurja

GLAVNI SPONZOR Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

▶  SPLETNO MESTO V ANGLEŠČINI http://www.podjetniskisklad.si/en

▶  SPLETNO MESTO V NACIONALNEM 
JEZIKU www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=49

PROGRAM (ANGLEŠČINA) ▶ P7 – MICROCREDITS FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES

PROGRAM (NACIONALNI JEZIK) P7 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

STORITVE Namen tega programa je omogočiti mikro in malim podjetjem lažji dostop do ugodnih virov financiranja za izboljšanje tekočega 
poslovanja, naložbe, razvoj ter podporo rasti podjetja.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO Ta program je namenjen mikro in malim podjetjem, ki so registrirana kot podjetja, družbe z omejeno odgovornostjo  
ter mali ali samostojni podjetniki.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC NACIONALNI

x – – Rastoča podjetja,  
mala in srednja podjetja x

REGIONALNI –

GLAVNI SPONZOR Slovenski podjetniški sklad

▶  SPLETNO MESTO V ANGLEŠČINI http://www.podjetniskisklad.si/en/sef-s-products/programme-young-enterprises/microcredits

▶  SPLETNO MESTO V NACIONALNEM 
JEZIKU http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=52
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PROGRAM (ANGLEŠČINA) ▶ SK75 – SEED CAPITAL – CONVERTIBLE LOAN FOR START-UPS IN THE AMOUNT OF 75 000 EUR

PROGRAM (NACIONALNI JEZIK) SK75 – Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon podjetij v višini 75 000 EUR

STORITVE 
Program se osredotoča na mlada podjetja (mlajša od pet let), ki so v fazi testiranja na trgu že potrdila obstoj problema  
s prototipom ali najosnovnejšim sprejemljivim produktom (NSP) ter potrebujejo naložbena sredstva za nadaljnji razvoj produkta  
in testiranje njegove funkcionalnosti. 

ZAHTEVE ZA PRIJAVO Ta program je namenjen samo mikro in malim podjetjem z najmanj enim zaposlenim kot delničarjem in največ 50 zaposlenimi,  
pri čemer letni promet teh podjetij ne presega 10 milijonov EUR ter so starejša od 6 mesecev in mlajša od 5 let.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC NACIONALNI

x – – Zagonska podjetja x

REGIONALNI –

GLAVNI SPONZOR Slovenski podjetniški sklad

▶  SPLETNO MESTO V ANGLEŠČINI http://www.podjetniskisklad.si/en

▶  SPLETNO MESTO V NACIONALNEM 
JEZIKU www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=42

PROGRAM (ANGLEŠČINA) ▶ SK200 – SEED CAPITAL – EQUITY ENTRY FOR THE GROWTH OF INNOVATIVE COMPANIES  
IN THE AMOUNT OF 200.000 EUR

PROGRAM (NACIONALNI JEZIK) SK200 – Semenski kapital – lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200 000 EUR

STORITVE 
S tem programom poskuša Slovenski podjetniški sklad zagotoviti podporo hitro rastočim, inovativnim ter razvojno 
in globalno usmerjenim podjetjem, ki so že razvila produkt ali storitev (podjetje je že dokazalo vrednost inovacije 
na trgu z obstoječimi strankami).

ZAHTEVE ZA PRIJAVO Ta program je namenjen mikro in malim podjetjem z najmanj enim zaposlenim kot delničarjem in največ 50 zaposlenimi,  
pri čemer letni promet teh podjetij ne presega 10 milijonov EUR ter so starejša od 6 mesecev in mlajša od 5 let.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC NACIONALNI

x – – Zagonska podjetja x

REGIONALNI –

GLAVNI SPONZOR Slovenski podjetniški sklad

▶  SPLETNO MESTO V ANGLEŠČINI http://www.podjetniskisklad.si/en

▶  SPLETNO MESTO V NACIONALNEM 
JEZIKU http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=43
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PROGRAM (ANGLEŠČINA) ▶ P7 – MICROCREDITS FOR COMPANIES WITH THE STATUS OF SOCIAL COMPANY

PROGRAM (NACIONALNI JEZIK) P7 – Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja

STORITVE 
Namen tega programa je zagotoviti financiranje socialnim podjetjem ali drugim podjetjem, ki ponujajo socialne storitve. 
Mikrokrediti v okviru tega programa so namenjeni spodbujanju podjetniške dejavnosti, ki je osredotočena na socialno 
vključevanje ranljivih oseb ali zapostavljenih skupin na trg dela in v družbo.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO Ta program je namenjen socialnim podjetjem. 

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC NACIONALNI

x – – Mala in srednja podjetja x

REGIONALNI –

GLAVNI SPONZOR Slovenski podjetniški sklad

▶  SPLETNO MESTO V ANGLEŠČINI http://www.podjetniskisklad.si/en

▶  SPLETNO MESTO V NACIONALNEM 
JEZIKU http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=41

PROGRAM (ANGLEŠČINA) ▶ P1 PLUS – GUARANTEES FOR BANK LOANS WITH SUBSIDY INTEREST RATE

PROGRAM (NACIONALNI JEZIK) P1 Plus – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

STORITVE 

Program P1 Plus je zasnovan za hitrejše, lažje in ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov, ki omogočajo rast malih 
in srednjih podjetij. To zajema izboljšanje tržnega položaja malih in srednjih podjetij, širitev poslovanja, povečanje 
dodane vrednosti na zaposlenega, ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest ter spodbujanje zasebnih naložb. 
Program ponuja kredite podjetjem, ki nimajo garancij, potrebnih za bančni kredit, ali podjetjem, ki želijo del svojih 
garancij sprostiti za nov naložbeni cikel.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO 
P1 Plus je namenjen malim in srednjim podjetjem, ustanovljenim v Republiki Sloveniji, ki imajo pravno osebo 
z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot podjetja, mali podjetniki, ustanove ali socialne ustanove s statusom 
podjetja. Upravičene so tudi organizacije, ki so postale socialna podjetja. 

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC NACIONALNI

x – – Mala in srednja podjetja x

REGIONALNI –

GLAVNI SPONZOR Slovenski podjetniški sklad

▶  SPLETNO MESTO V ANGLEŠČINI http://www.podjetniskisklad.si/en

▶  SPLETNO MESTO V NACIONALNEM 
JEZIKU http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=38
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PROGRAM (ANGLEŠČINA) ▶ P2R – STIMULATION FOR STARTING A BUSINESS WITHIN THE PROBLEM AREAS WITH HIGH 
UNEMPLOYMENT

PROGRAM (NACIONALNI JEZIK) P2R – Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo

STORITVE Program P2R podpira ustanavljanje zagonskih podjetij na območjih z visoko stopnjo brezposelnosti. Njegov cilj 
je izboljšati poslovanje, podpirati razvoj podjetij ter konkurenčnost na lokalnem in/ali tujih trgih. 

ZAHTEVE ZA PRIJAVO 
Vlagatelji morajo imeti registrirani sedež in poslovati na območju ene od občin vzhodne kohezijske regije. Zagotoviti 
morajo tudi finančno strukturo in ocenjeno likvidnost za naslednja 3 leta. Storitve in izdelki, ki jih podjetje ponuja, 
morajo biti tržno usmerjeni.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC NACIONALNI

x – – Zagonska podjetja –

REGIONALNI Vzhodna kohezijska regija Slovenije

GLAVNI SPONZOR Slovenski podjetniški sklad

▶  SPLETNO MESTO V ANGLEŠČINI http://www.podjetniskisklad.si/en

▶  SPLETNO MESTO V NACIONALNEM 
JEZIKU http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=48

PROGRAM (ANGLEŠČINA) ▶ P2B – STIMULATION FOR LAUNCHING INNOVATIVE START-UPS

PROGRAM (NACIONALNI JEZIK) P2B – Spodbude za zagon inovativnih podjetij

STORITVE Namen programa P2B je pomagati malim in srednjim podjetjem spremeniti zamisli v tržno uspešne izdelke ali storitve 
ter podpreti zagonska podjetja, ki so usmerjena v inovacije in imajo potencial rasti.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO 
Vlagatelji morajo izkazati zaprto finančno strukturo in zagotovljeno likvidnost za naslednja 3 leta. Podjetje mora biti 
ustanovljeno v Republiki Sloveniji, njegovi izdelki (ali storitve) pa morajo biti tržno usmerjeni. Razvoj teh izdelkov/storitev 
se mora izvajati znotraj podjetja.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC NACIONALNI

x – – Zagonska podjetja –

REGIONALNI Vzhodna kohezijska regija Slovenije

GLAVNI SPONZOR Slovenski podjetniški sklad

▶  SPLETNO MESTO V ANGLEŠČINI http://www.podjetniskisklad.si/en

▶  SPLETNO MESTO V NACIONALNEM 
JEZIKU http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=46
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SID BANKA: PROGRAMI RAZVOJNIH SPODBUD – KREDITI

PROGRAM (ANGLEŠČINA) ▶ DEVELOPMENT INCENTIVE PROGRAMME FOR MICROFINANCING OF SMES OPERATIONS –  
SMES 1 – MICRO BUSINESS

PROGRAM (NACIONALNI JEZIK)
Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP 
MSP 1 – TEKOČE POSLOVANJE MIKRO

STORITVE Program ponuja kredite v višini od 30 000 do 100 000 EUR, namenjene za financiranje poslovanja mikro, malih 
in srednjih podjetij.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO 
Program je namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem, ki v Republiki Sloveniji izvajajo projekte s trajanjem največ 
2 leti, imajo najmanj 2 zaposlena, nimajo neporavnanih dolgov in izpolnjujejo vse druge zahteve skladno s pravilnikom 
SID banke.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC NACIONALNI

x – – Mala in srednja podjetja x

REGIONALNI –

GLAVNI SPONZOR SID BANKA D.D. (Slovenska izvozna in razvojna banka)

▶  SPLETNO MESTO V ANGLEŠČINI –

▶  SPLETNO MESTO V NACIONALNEM 
JEZIKU 

http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2017%20MSP%201234/MSP1_Klju%C4%8Dni%20podatki%20za%20kreditojemalce.
pdf?ver=2017-02-03-095104-343

PROGRAM (ANGLEŠČINA) ▶ DEVELOPMENT INCENTIVE PROGRAMME FOR FINANCING SMES – SMES 2 CURRENT BUSINESS

PROGRAM (NACIONALNI JEZIK)
Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP 
MSP 2 – TEKOČE POSLOVANJE

STORITVE Program ponuja kredite v višini od 100 001 do 1 milijona EUR, namenjene za tekoče poslovanje malih  
in srednjih podjetij.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO 
Program je namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem, ki v Republiki Sloveniji izvajajo projekte s trajanjem največ 
2 leti, imajo najmanj 2 zaposlena, nimajo neporavnanih dolgov in izpolnjujejo vse druge zahteve skladno s pravilnikom 
SID banke.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC NACIONALNI

x – – Mala in srednja podjetja x

REGIONALNI –

GLAVNI SPONZOR SID BANKA D.D. (Slovenska izvozna in razvojna banka)

▶  SPLETNO MESTO V ANGLEŠČINI –

▶  SPLETNO MESTO V NACIONALNEM 
JEZIKU 

http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2017%20MSP%201234/MSP2_Klju%C4%8Dni%20podatki%20za%20kreditojemalce.
pdf?ver=2017-02-03-095105-017

http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2017%20MSP%201234/MSP1_Klju%C4%8Dni%20podatki%20za%20kreditojemalce.pdf?ver=2017-02-03-095104-343
http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2017%20MSP%201234/MSP1_Klju%C4%8Dni%20podatki%20za%20kreditojemalce.pdf?ver=2017-02-03-095104-343
http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2017%20MSP%201234/MSP2_Klju%C4%8Dni%20podatki%20za%20kreditojemalce.pdf?ver=2017-02-03-095105-017
http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2017%20MSP%201234/MSP2_Klju%C4%8Dni%20podatki%20za%20kreditojemalce.pdf?ver=2017-02-03-095105-017
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PROGRAM (ANGLEŠČINA) ▶ DEVELOPMENT INCENTIVE PROGRAMME FOR FINANCING THE INVESTMENTS AND 
EMPLOYMENT OF SMES 3 – INVESTMENTS AND EMPLOYMENT

PROGRAM (NACIONALNI JEZIK)
Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja v MSP 
MSP 3 – NALOŽBE IN ZAPOSLOVANJE 

STORITVE Program ponuja kredite v višini od 30 000 do 15 milijonov EUR malim in srednjim podjetjem za uvedbo tehnoloških 
inovacij ter povečanje zmogljivosti proizvodnje že obstoječih izdelkov in storitev.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO Program je namenjen malim in srednjim podjetjem, ki v Republiki Sloveniji izvajajo projekte s trajanjem največ 2 leti, 
nimajo neporavnanih dolgov in izpolnjujejo vse druge zahteve skladno s pravilnikom SID banke.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC NACIONALNI

x – – Mala in srednja podjetja x

REGIONALNI –

GLAVNI SPONZOR SID BANKA D.D. (Slovenska izvozna in razvojna banka)

▶  SPLETNO MESTO V ANGLEŠČINI –

▶  SPLETNO MESTO V NACIONALNEM 
JEZIKU 

http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2017%20MSP%201234/MSP3_Klju%C4%8Dni%20podatki%20za%20kreditojemalce.
pdf?ver=2017-02-03-095105-157

PROGRAM (ANGLEŠČINA) ▶ DEVELOPMENT INCENTIVE PROGRAM FOR FINANCING RESEARCH, DEVELOPMENT AND 
INNOVATIONS OF SMES 4 – RESEARCH, DEVELOPMENT, INOVATION

PROGRAM (NACIONALNI JEZIK)
Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje raziskav, razvoja in inovacij v MSP 
MSP 4 – RAZISKAVE, RAZVOJ IN INOVACIJE 

STORITVE Program ponuja kredite v višini od 30 000 do 10 milijonov EUR, namenjene malim in srednjim podjetjem za raziskave, 
razvoj in inovacije (tehnološke ali netehnološke).

ZAHTEVE ZA PRIJAVO Program je namenjen malim in srednjim podjetjem, ki v Republiki Sloveniji izvajajo projekte s trajanjem največ 2 leti, 
nimajo neporavnanih dolgov in izpolnjujejo vse druge zahteve skladno s pravilnikom SID banke.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC NACIONALNI

x – – Mala in srednja podjetja x

REGIONALNI –

GLAVNI SPONZOR SID BANKA D.D. (Slovenska izvozna in razvojna banka)

▶  SPLETNO MESTO V ANGLEŠČINI –

▶  SPLETNO MESTO V NACIONALNEM 
JEZIKU 

http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2017%20MSP%201234/MSP4_Klju%C4%8Dni%20podatki%20za%20kreditojemalce.
pdf?ver=2017-02-03-095132-110

 

http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2017%20MSP%201234/MSP3_Klju%C4%8Dni%20podatki%20za%20kreditojemalce.pdf?ver=2017-02-03-095105-157
http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2017%20MSP%201234/MSP3_Klju%C4%8Dni%20podatki%20za%20kreditojemalce.pdf?ver=2017-02-03-095105-157
http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2017%20MSP%201234/MSP4_Klju%C4%8Dni%20podatki%20za%20kreditojemalce.pdf?ver=2017-02-03-095132-110
http://www.sid.si/Portals/0/Dokumenti/2017%20MSP%201234/MSP4_Klju%C4%8Dni%20podatki%20za%20kreditojemalce.pdf?ver=2017-02-03-095132-110
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PROGRAM SODELOVANJA INTERREG 
PROGRAM (ANGLEŠČINA) ▶ COOPERATION PROGRAMME: INTERREG V-A SLOVENIA – HUNGARY

PROGRAM (NACIONALNI JEZIK) Javni razpis za predložitev projektov Interreg V-A Slovenija-Madžarska

STORITVE 

Program čezmejnega sodelovanja Interreg SLO-HU financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Sofinancira 
projekte, namenjene učinkovitemu prispevanju k splošnim ciljem programa: (1) ustvariti privlačen prostor za življenje, 
delo in naložbe, hkrati pa prek poslovanja raziskovati obstoječe naravne in kulturne turistične vrednote, (2) obravnavati 
in reševati skupne težave, ki zahtevajo skupne rešitve in čezmejno sodelovanje.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO Program je namenjen malim in srednjim podjetjem ter drugim upravičenim organizacijam v pomurski in podravski regiji 
ter madžarskih regijah Zala in Vas. 

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC NACIONALNI

x – – Mala in srednja podjetja + druge 
upravičene organizacije (NVO itd.) –

REGIONALNI Pomurska in podravska regija ter regiji Zala in Vas na Madžarskem

GLAVNI SPONZOR Evropski sklad za regionalni razvoj

▶  SPLETNO MESTO V ANGLEŠČINI http://www.si-hu.eu/en2/

▶  SPLETNO MESTO V NACIONALNEM 
JEZIKU www.si-hu.eu/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/

PROGRAM (ANGLEŠČINA) ▶ COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A SLOVENIA – CROATIA

PROGRAM (NACIONALNI JEZIK) Javni razpis za predložitev projektov Interreg V-A Slovenija-Hrvaška

STORITVE 
Program čezmejnega sodelovanja Interreg SI-HR financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Sofinancira 
projekte, ki bodo učinkovito prispevali k skupnim ciljem: razvoju trajnega, varnega čezmejnega sodelovanja za ohranitev, 
mobilizacijo in upravljanje naravnih in kulturnih vrednot ljudi, ki živijo in delajo na teh območjih.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO 

Ta program je namenjen malim in srednjim podjetjem ter drugim upravičenim organizacijam v Republiki Sloveniji, 
ki imajo sedež v: podravski regiji, Savinjski dolini, zasavski regiji, posavski regiji, jugovzhodni Sloveniji, statistični 
regiji osrednje Slovenije, obalno-notranjekranjski statistični regiji, obalno-kraški regiji in v Republiki Hrvaški, vključno 
s Primorsko-Goransko županijo, Istrsko županijo, Zagrebom, Zagrebško županijo, Krapinsko-Zagorsko županijo, 
Varaždinsko županijo, Medžimursko županijo in Karlovško županijo. 

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC NACIONALNI

x – – Mala in srednja podjetja + druge 
upravičene organizacije (NVO itd.) –

REGIONALNI

Republika Slovenija: podravska regija, Savinjska dolina, zasavska regija, posavska regija, jugovzhodna Slovenija, 
statistična regija osrednje Slovenije, obalno-notranjekranjska statistična regija, obalno-kraška regija; Republika Hrvaška: 
Primorsko-Goranska županija, Istrska županija, Zagreb, Zagrebška županija, Krapinsko-Zagorska županija, Varaždinska 
županija, Medžimurska županija, Karlovška županija

GLAVNI SPONZOR EU, Evropski sklad za regionalni razvoj

▶  SPLETNO MESTO V ANGLEŠČINI http://www.si-hr.eu/en2/

▶  SPLETNO MESTO V NACIONALNEM 
JEZIKU www.si-hr.eu/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
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PROGRAM (ANGLEŠČINA) ▶ COOPERATION PROGRAME INTERREG V-A SLOVENIA – AUSTRIA

PROGRAM (NACIONALNI JEZIK) Javni razpis za predložitev projektov Interreg V-A Slovenija-Avstrija

STORITVE 
Program čezmejnega sodelovanja Interreg SI-AT financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Program 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je namenjen sofinanciranju projektov, ki se osredotočajo na čezmejno 
sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014–2020. 

ZAHTEVE ZA PRIJAVO 

Ta program je namenjen malim in srednjim podjetjem ter drugim upravičenim organizacijam v Republiki Sloveniji, 
ki imajo sedež v naslednjih regijah: Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška 
in Zasavska, ter v Republiki Avstriji, vključno z Vzhodno Štajersko, Zahodno in Južno Štajersko, Gradcem, vzhodno 
Zgornjo Štajersko, zahodno Zgornjo Štajersko, Spodnjo Koroško, Celovcem – Beljakom, Zgornjo Koroško in Gradiščansko. 

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC NACIONALNI

x – – Mala in srednja podjetja + druge 
upravičene organizacije (NVO itd.) –

REGIONALNI
Republika Slovenija: Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška in Zasavska; 
Republika Avstrija: Vzhodna Štajerska, Zahodna in Južna Štajerska, Gradec, vhodna Zgornja Štajerska, zahodna Zgornja 
Štajerska, Spodnja Koroška, Celovec – Beljak, Zgornja Koroška in Gradiščanska

GLAVNI SPONZOR EU, Evropski sklad za regionalni razvoj

▶  SPLETNO MESTO V ANGLEŠČINI http://84.39.218.252/en2/

▶  SPLETNO MESTO V NACIONALNEM 
JEZIKU http://84.39.218.252/si2/

 
DRUGI POMEMBNI RAZPISI

PROGRAM (ANGLEŠČINA) ▶ OPEN CALL TO PROMOTE PROCESS IMPROVEMENTS IN COMPANIES “PROCESS VOUCHER”

PROGRAM (NACIONALNI JEZIK) Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij „Procesni vavčer“ (PVAV)

STORITVE Namen tega razpisa je povečati konkurenčnost podjetij z izboljšavami procesov (reformiranjem poslovnih procesov, 
vitkim poslovanjem, vitkimi poslovnimi procesi, učinkovitim upravljanjem poslovnih procesov itd.).

ZAHTEVE ZA PRIJAVO Razpis je namenjen malim in srednjim podjetjem z najmanj 10 zaposlenimi, ki izpolnjujejo tudi vse druge  
zahteve razpisa.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC NACIONALNI

x – – Mala in srednja podjetja x

REGIONALNI –

GLAVNI SPONZOR Evropski sklad za regionalni razvoj

▶  SPLETNO MESTO V ANGLEŠČINI –

▶  SPLETNO MESTO V NACIONALNEM 
JEZIKU 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-10-07-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2016-
in-2017-Procesni-vavcer-2016-2017-PVAV-16-17
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SLOVENIJI

PROGRAM (ANGLEŠČINA) ▶ OPEN CALL FOR THE FAVOURABLE DEVELOPMENT LOANS FOR ENTREPRENEURIAL PROJECTS 
IN PROBLEM AREAS IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA

PROGRAM (NACIONALNI JEZIK) Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

STORITVE Namen tega javnega razpisa je zagotoviti razvojne kredite z ugodnimi pogoji za podjetniške projekte, razvite na problemskih 
območjih z visoko stopnjo brezposelnosti. Cilj je povečanje konkurenčnosti, rasti in ustvarjanja novih delovnih mest.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO Razpis je namenjen mikro, malim, srednjim in velikim podjetjem, ki delujejo na teh problemskih območjih in izpolnjujejo 
tudi druge zahteve razpisa. 

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC NACIONALNI

x – – Mala in srednja podjetja –

REGIONALNI Območji Štajerske in Pomurja

GLAVNI SPONZOR Slovenski regionalni razvojni sklad

▶  SPLETNO MESTO V ANGLEŠČINI http://www.regionalnisklad.si/english

▶  SPLETNO MESTO V NACIONALNEM 
JEZIKU www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1 %255Bshow_single%255D=1101

PROGRAM (ANGLEŠČINA) ▶ FIRST CAPITAL ENTRANCE IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA (TNI)

PROGRAM (NACIONALNI JEZIK)
Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji – 
prvi kapitalski vstopi (TNI)

STORITVE 
Namen tega razpisa je zagotoviti podporo pri prvih kapitalskih vstopih tujih vlagateljev na območje Republike Slovenije.  
Prvi kapitalski vstop tujega vlagatelja pomeni prvo ustanovitev podjetja v Republiki Sloveniji ali naložbo lastniškega kapitala 
v podjetje, ki je prvič registrirano v Sloveniji.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO Razpis je namenjen tujim vlagateljem. Vsi vlagatelji ali njihove tuje podružnice morajo imeti izkušnje z naložbenimi projekti.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC NACIONALNI

x – – Mala in srednja podjetja x

REGIONALNI –

GLAVNI SPONZOR Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

▶  SPLETNO MESTO V ANGLEŠČINI http://www.spiritslovenia.si/resources/files/2016/Razpisi/Call_for_propsals_16-17.pdf

▶  SPLETNO MESTO V NACIONALNEM 
JEZIKU 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-spodbujanje-tujih-neposrednih-investicij-v-Republiki-
Sloveniji-v-letih-2016-in-2017---prvi-kapitalski-vstopi-TNI-16-17

PROGRAM (ANGLEŠČINA) ▶ OPEN CALL FOR CO-FINANCING OF MARKET RESEARCHES ON FOREIGN MARKETS

PROGRAM (NACIONALNI JEZIK) Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih

STORITVE Namen tega razpisa je sofinanciranje tržnih raziskav podjetij, ki so dejavna na tujih trgih ter želijo s svojimi izdelki 
in storitvami prodreti na nov tuji trg.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO Razpis je namenjen malim in srednjim podjetjem ali malim podjetnikom, ki delujejo v Republiki Sloveniji. 

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC NACIONALNI

x – – Mala in srednja podjetja x

REGIONALNI –

GLAVNI SPONZOR Evropski sklad za regionalni razvoj

▶  SPLETNO MESTO V ANGLEŠČINI –

▶  SPLETNO MESTO V NACIONALNEM 
JEZIKU 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih-v-letih-
2016-in-2017
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EU
PROGRAM ▶ EVROPSKO SVETOVALNO VOZLIŠČE ZA NALOŽBE

POLITIKA –

STORITVE 
Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe je platforma za sodelovanje, ki zagotavlja dostop do različnih vrst podpore 
za projekte in naložbe. Omogoča izmenjavo dobre prakse, pridobljenih izkušenj in študij primerov s področja financiranja 
ter vodenja projektov. 

ZAHTEVE ZA PRIJAVO Storitve vozlišča so javnim in zasebnim družbam na voljo brezplačno prek spleta.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC 

x x x Vsa mala in srednja podjetja (vsa podjetja)

GLAVNI SPONZOR EK in EIB

▶  SPLETNO MESTO ((ANGLEŠČINA) http://www.eib.org/eiah/about/index

PROGRAM ▶ INSTRUMENT ZA MALA IN SREDNJA PODJETJA 

POLITIKA
Obzorje 2020 – Obzorje 2020 je do danes največji program EU za raziskave in inovacije, saj za obdobje od leta 2014 
do leta 2020 ponuja skoraj 80 milijard EUR. Obzorje 2020 podpira raziskave in inovacije s poudarkom na odlični 
znanosti, vodilnem položaju v panogi in reševanju družbenih izzivov.

STORITVE 

Obzorje 2020 zagotavlja sredstva malim in srednjim podjetjem z visokim potencialom za inovacije na podlagi izbirnega 
postopka Evropske komisije. Instrument za mala in srednja podjetja je razdeljen na 3 faze. V 1. in 2. fazi zagotavlja 
neposredno finančno podporo, 3. faza pa omogoča dostop do različnih storitev podpore pri inovacijah, kot sta 
svetovanje in usmerjanje. Za 1. in 2. fazo se je mogoče prijaviti neodvisno.
1. faza – ocena izvedljivosti (izbirno): Malo ali srednje podjetje prejme standardni znesek v višini 50 000 EUR 
za izvajanje 6-mesečne študije tehnične in tržne izvedljivosti.
2. faza – predstavitev in tržna izvedljivost/ponovitev: Malo ali srednje podjetje prejme od 500 000 do 2 500 000 EUR 
za dozorevanje novih izdelkov na trgu, pri čemer so ta sredstva običajno usmerjena v predstavitev. Ob prijavi mora 
imeti malo ali srednje podjetje prototip svojega izdelka, ki je bil predstavljen v realnem okolju.
3. faza – komercializacija: V tej fazi ni neposredne finančne podpore. Instrument za mala in srednja podjetja podpira 
komercializacijo izdelka na ta način, da omogoči lažji dostop do zasebnega kapitala. Hkrati se zagotovi podpora v obliki 
usmerjanja in usposabljanja na področju financ, patentov, omrežij itd.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO 

Za financiranje v okviru Instrumenta za mala in srednja podjetja se lahko prijavi samo posamezno profitno malo ali 
srednje podjetje ali konzorcij profitnih malih in srednjih podjetij. Vsi vlagatelji morajo biti ustanovljeni na območju 
EU-28 ali v državi, povezani s programom Obzorje 2020. Prijavijo se lahko tudi zagonska podjetja. Vendar pa namen 
Instrumenta za mala in srednja podjetja ni zagotavljanje sredstev za ustanavljanje podjetij, temveč podpiranje rasti 
podjetij z inovativnimi idejami in potencialom za evropsko ali globalno komercializacijo. Vse vloge je treba oddati prek 
spleta kot prijave na razpise EK.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC 

x x x Vsa mala in srednja podjetja

GLAVNI SPONZOR Evropska komisija

▶  SPLETNO MESTO (ANGLEŠČINA)
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/sme_en.htm 
https:/ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
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EU

PROGRAM ▶ EVROPSKI SKLAD ZA STRATEŠKE NALOŽBE (EFSI), COSME, INNOVFIN (OBZORJE 2020),  
EASI (PROGRAM ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE INOVACIJE), USTVARJALNA EVROPA

POLITIKA Finančni instrumenti EU.

STORITVE Evropska unija podpira podjetnike in podjetja z različnimi programi EU, ki zagotavljajo financiranje prek lokalnih 
finančnih ustanov. Na voljo so različne vrste financiranja: krediti, garancije, lastniško financiranje in drugo.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO Podjetja vseh velikosti in panog. Odločitev glede zagotovitve financiranja EU sprejmejo lokalne finančne ustanove,  
kot so banke, jamstveni skladi ali podjetja za kapitalske naložbe.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC 

x – – Vsi

GLAVNI SPONZOR Evropska komisija in Evropska investicijska banka

▶  SPLETNO MESTO ((ANGLEŠČINA) www.access2finance.eu

PROGRAM ▶ INVESTHORIZON

POLITIKA –

STORITVE 

InvestHorizon je program, zasnovan za povečevanje naložb v inovativna evropska mala in srednja podjetja. Cilj projekta 
je zmanjšati razdrobljenost naložbenega trga za mala in srednja podjetja, da bi se povečala seznanjenost malih 
in srednjih podjetij z vlagatelji in obratno, s čimer bi se obojim pomagalo doseči boljše dogovore. Podpora se zagotavlja 
v obliki predavanj in usposabljanj. Na voljo je brezplačno spletno izobraževanje o pripravljenosti za naložbe, namenjeno 
podjetnikom, ter o mehaniki naložb in nastajajočih sektorjih, namenjeno vlagateljem. Mala in srednja podjetja imajo 
prav tako možnost izobraževanja na akademijah, zasnovanih z namenom, da podjetnike pripravijo za povečanje 
potenciala za zbiranje sredstev. Platforma prav tako organizira dogodke naložbenih forumov, na katerih izbrana podjetja 
– brezplačno – predstavijo svoje poslovne predloge izkušenim vlagateljem.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO Podpora je brezplačna. Nova podjetja, podjetja, ki se širijo, ali mala in srednja podjetja morajo pred prijavo samo 
pobrskati in se odločiti, katere storitve bi želela izkoristiti. 

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC 

x x x Vsa mala in srednja podjetja

GLAVNI SPONZOR Evropska komisija

▶  SPLETNO MESTO ((ANGLEŠČINA) http://investhorizon.eu/

PROGRAM ▶ KAPITALSKA SHEMA ZA RAST (EFG)

POLITIKA –

STORITVE Evropski investicijski sklad prek sheme COSME EFG vlaga v izbrane sklade, ki zagotavljajo tvegani kapital ter vmesno 
financiranje za širitev in rast malih in srednjih podjetij, zlasti tistih, ki poslujejo čezmejno.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO 

Mala in srednja podjetja se morajo obrniti na nacionalne finančne posrednike. Upravičeni prosilci za prejem financiranja 
skladno s shemo COSME EFG so subjekti, ki izvajajo tvegane kapitalske naložbe (vključno z investicijskimi skladi, skladi 
zasebnega kapitala in subjekti za posebne namene) v mala in srednja podjetja skladno z veljavno zakonodajo ter 
so ustanovljeni in poslujejo v eni ali več državah članicah EU ter državah, povezanih s shemo COSME.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC 

x – – Vsa mala in srednja podjetja

GLAVNI SPONZOR Evropska komisija, Evropski investicijski sklad

▶  SPLETNO MESTO ((ANGLEŠČINA) http://www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/cosme_efg/index.htm
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EU

PROGRAM ▶ PROGRAM ERASMUS ZA MLADE PODJETNIKE

POLITIKA –

STORITVE 

Erasmus za mlade podjetnike je evropski program poslovne izmenjave. Program novim in bodočim podjetnikom 
omogoča pridobitev pomembnih veščin za vodenje malega ali srednjega podjetja, izkušenim podjetnikom pa pridobitev 
novih perspektiv in priložnosti za mednarodno sodelovanje. Program zagotavlja boljše možnosti povezovanja v Evropi 
in nove poslovne odnose za evropska podjetja. Novi podjetniki imajo priložnosti delati z izkušenim poslovnežem 
in sodelovati z njim od 1 do 6 mesecev. Shemo financira Evropska komisija, deluje pa v sodelujočih državah ob pomoči 
lokalnih kontaktnih točk, pristojnih za zagotavljanje poslovne podpore (gospodarskih zbornic, zagonskih središč, 
inkubatorjev itd.). Njihove dejavnosti na evropski ravni koordinira podporni urad za program.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO 

Upravičeni so podjetniki na zgodnjih stopnjah zagona podjetja (novi podjetniki) ter izkušeni lastniki ali vodje mikro ali 
malih podjetij (podjetniki gostitelji). Podjetje lahko posluje v katerem koli sektorju. Novi podjetniki morajo imeti dobro 
izobrazbeno in poklicno ozadje ter uspešno poslovno idejo. Imeti morajo stalno prebivališče v eni od sodelujočih držav 
ter morajo biti sposobni in pripravljeni zbrati dodatna sredstva za kritje stroškov bivanja, ki presegajo nepovratna 
sredstva EU. Podjetniki gostitelji so izkušeni poslovneži (tj. dejavni več kot tri leta), najbolje lastniki mikro ali malega 
podjetja (MSP) v Evropski uniji ali neposredno vključeni v podjetništvo na ravni uprav malih in srednjih podjetij skladno 
z opredelitvijo EU za mikro podjetja ali mala in srednja podjetja.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC 

– x x
Vsa mala in srednja podjetja – vsa podjetja – vsi podjetniki 

(program se izvaja na individualni ravni); zlasti koristen je za 
mlade podjetnike in nova podjetja

GLAVNI SPONZOR Evropska komisija

▶  SPLETNO MESTO ((ANGLEŠČINA) http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

PROGRAM ▶ EVROPSKI INŠTITUT ZA INOVACIJE IN TEHNOLOGIJO (EIT)

POLITIKA –

STORITVE 

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), ki je bil ustanovljen leta 2008, je edinstvena pobuda EU, ki spodbuja 
inovacije in podjetništvo po Evropi z eno preprosto idejo: v raznolikosti je moč. Vodilne univerze, raziskovalne 
laboratorije in podjetja povezuje v dinamična vseevropska partnerstva. Skupaj ta partnerstva, imenovana skupnosti 
znanja in inovacij (SZI), razvijajo inovativne izdelke in storitve, ustanavljajo nova podjetja in usposabljajo nove 
podjetnike. Skupnost EIT postavlja podjetnike in inovatorje v središče naših prizadevanj. EIT je ustanovil številne 
skupnosti znanja in inovacij na tematskih področjih IKT, energije, podnebnih sprememb, zdravja in surovin s 25 % 
javnega financiranja, preostalo pa so zasebne naložbe. EIT pomaga na številnih področjih: podjetniške veščine, 
mentorstvo in zagonski pospeševalniki.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO Podjetja, ki jih program zanima, se morajo prijaviti na spletne razpise SZI.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC 

x x x Vsa mala in srednja podjetja, zlasti koristno za  
zagonska podjetja

GLAVNI SPONZOR –

▶  SPLETNO MESTO ((ANGLEŠČINA) https://eit.europa.eu/
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EU

PROGRAM ▶ STARTUP EUROPE

POLITIKA

Enotni digitalni trg – strategija enotnega digitalnega trga zajema tri področja politik ali „stebre“:
– izboljšanje dostopa do digitalnih vsebin in storitev;
– ustvarjanje okolja, v katerem lahko uspevajo digitalna omrežja in storitve;
– digitalno kot gonilo rasti.

STORITVE 

Startup Europe je informacijska točka za zagonska podjetja v Evropi, kjer lahko dostopajo do vseh informacij, ki jih 
potrebujejo za rast in razvoj v Evropi. Štirje glavni cilji projekta Startup Europe so: povezovati ljudi, kot so zagonska 
podjetja, vlagatelji, pospeševalniki, podjetnice, podjetniška omrežja, univerze in #EUTechWriters, prek našega nabora 
omrežij. Povezovati lokalne zagonske ekosisteme prek 5 projektov (Digistart, ePlus Ecosystem, Startup Scaleup, Twist 
Digital in WELCOME), ki so prisotni v mestih po vsej Evropi; pomagati zagonskim podjetjem nastopiti na drugih trgih 
in slaviti uspehe podjetnikov. 

ZAHTEVE ZA PRIJAVO Za sodelovanje se je treba prijaviti prek razpisov, objavljenih na spletnem mestu Startup Europe

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC 

– x x Zagonsko podjetje

GLAVNI SPONZOR Evropska komisija

▶  SPLETNO MESTO ((ANGLEŠČINA) http://startupeuropeclub.eu/

PROGRAM ▶ KOALICIJA ZA DIGITALNO PISMENOST IN DELOVNA MESTA

POLITIKA –

STORITVE 

Koalicija je večstransko partnerstvo, katerega cilj je ustvariti velik nabor „digitalnih talentov“ ter zagotoviti zadostno 
digitalno pismenost posameznikov in delovne sile v Evropi. Koalicija združuje države članice in zainteresirane strani 
(vključno s socialnimi partnerji), da se opredelijo in izmenjujejo dobre prakse, s čimer jih bo lažje ponovno uporabiti 
in razširiti. Zagotovilo se bo boljše razširjanje informacij o razpoložljivih sredstvih EU (v okviru evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov, pobude za zaposlovanje mladih, programa Erasmus+ itd.) in preučile možnosti financiranja, 
na primer prek sistema bonov. Države članice so vabljene, da do sredine leta 2017 pripravijo celovite strategije 
na področju nacionalne digitalne pismenosti.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO Podjetja, ki jih program zanima, se lahko prijavijo prek spleta ter podprejo cilje in načela iz listine članov Koalicije za 
digitalno pismenost in delovna mesta.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC 

x – x Vsa digitalna mala in srednja podjetja

GLAVNI SPONZOR Evropska komisija

▶  SPLETNO MESTO ((ANGLEŠČINA) https://ec.europa.eu/digital-single-market/get-involved-digital-coalition
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PROGRAM ▶ VSEEVROPSKI SKLAD SKLADOV TVEGANEGA KAPITALA (V PRIPRAVI)

POLITIKA Pobuda za zagon in razširitev podjetij

STORITVE 

Cilj programa „Vseevropski sklad(-i) skladov tveganega kapitala“ je zapolniti naložbeno vrzel in privabiti dodatne 
zasebne naložbe institucionalnih vlagateljev k financiranju podjetij z visokim potencialom. Program je del naložbenega 
načrta za Evropo, akcijskega načrta za unijo kapitalskih trgov, strategije za enotni digitalni trg, strategije za enotni trg 
in sklopa odprtih inovacij v okviru programa Obzorje 2020. Vseevropski sklad skladov tveganega kapitala ima zaprto 
strukturo. V okviru programa si EIS prizadeva vlagati v enega ali več vseevropskih skladov tveganega kapitala. V okviru 
programa se EIS zavezuje, da bo izbranim skladom skladov zagotovil do 25 % skupnih obveznosti posameznega 
sklada skladov ob zaprtju EIS. Posamezna naložba v izbran sklad skladov je omejena na največ 300 milijonov EUR. EIS 
bo odločil, kolikšen znesek bo namenjen za naložbe v okviru programa, ter določil vire financiranja glede na rezultate 
EK in oceno EIS ter glede naložbenih strategij sklada. Skladi skladov bodo nato vlagali v sklade, v katere se vlaga 
na podlagi njihove naložbene strategije. 

ZAHTEVE ZA PRIJAVO Prijave so bile možne do 31. januarja 2017. Evropska komisija (EK) in EIS bosta izbrala posrednike po izvedbi celovitega 
ocenjevanja in postopka skrbnega pregleda.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC 

x – – Vsa mala in srednja podjetja

GLAVNI SPONZOR Evropska komisija

▶  SPLETNO MESTO ((ANGLEŠČINA) http://www.eif.org/what_we_do/equity/paneuropean_venture_capital_fund_of_funds/index.htm

PROGRAM ▶ EVROPSKA SLUŽBA ZA POMOČ UPORABNIKOM PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE

POLITIKA Pobuda za zagon in širitev podjetij; okvir pravice intelektualne lastnine

STORITVE 
Evropska služba za pomoč uporabnikom pravic intelektualne lastnine ponuja upravičencem raziskovalnih projektov, ki jih 
financira EU, ter malim in srednjim podjetjem v EU, ki imajo sklenjene pogodbe o mednarodnem partnerstvu, brezplačno 
prvo podporo glede zadev, povezanih z intelektualno lastnino in pravicami intelektualne lastnine. 

ZAHTEVE ZA PRIJAVO Upravičenci se lahko obrnejo na službo za pomoč (po e-pošti, telefonu ali faksu), si ogledajo dokumente s smernicami, 
ki so na voljo v spletu, ali sodelujejo pri usposabljanju.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC 

– – –
Sedanji ali bodoči upravičenci raziskovalnih projektov, ki jih 

financira EU, ter mala in srednja podjetja v EU, ki imajo 
sklenjene pogodbe o mednarodnem partnerstvu.

GLAVNI SPONZOR Evropska komisija

▶  SPLETNO MESTO ((ANGLEŠČINA) https://www.iprhelpdesk.eu
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EU

PROGRAM ▶ PRIHODNJA ZAKONODAJA

POLITIKA –

STORITVE 

Evropska komisija je nedavno pripravila sveženj, ki bo malim in srednjim podjetjem/zagonskim podjetjem olajšal 
uporabo in upravljanje pravic intelektualne lastnine ter dostop do njih
in pomagal izboljšati splošno učinkovitost obstoječih ukrepov za podporo intelektualne lastnine. Ti ukrepi zajemajo:
–  razvoj prilagojene storitve, ki izpolnjuje posamezne poslovne potrebe malih in srednjih podjetij;
–  sodelovanje z državami članicami pri izboljšanju ukrepov za ozaveščanje o intelektualni lastnini in financiranju 

intelektualne lastnine za mala in srednja podjetja;
–  sofinanciranje dostopa malih in srednjih podjetij do evropskih patentov prek programa COSME; 
–  pripravo informacij o licenciranju patentov;
–  razvoj omrežja za mediacijo in arbitražo glede intelektualne lastnine v EU za mala in srednja/zagonska podjetja, 

ki omogoča reševanje sporov brez vpletanja sodišča;
–  spodbujanje ustvarjanja zavarovalnih shem na evropski ravni za sodne postopke, da lahko (po potrebi) mala 

in srednja/zagonska podjetja zagovarjajo svoje pravice na sodišču;
–  spodbujanje sprejetja skupne metode za določanje finančne vrednosti sredstev intelektualne lastnine, na podlagi 

česar bodo lahko banke bolje razumele vrednost teh zagonskih podjetij. 
Vendar ti ukrepi še niso bili preneseni v prakso.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO ni na voljo

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC 

– – – –

GLAVNI SPONZOR –

▶  SPLETNO MESTO ((ANGLEŠČINA) –

PROGRAM ▶ SKUPNA KONSOLIDIRANA OSNOVA ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (CCCTB) 
(V PRIPRAVI)

POLITIKA Pobuda za zagon in širitev podjetij; obdavčenje in carinska unija

STORITVE 

Komisija je oktobra 2016 predlagala ponovno uvedbo CCCTB. CCCTB je harmonizirani sistem za izračun obdavčljivih 
dobičkov podjetij v EU. Namesto več nacionalnih pravil ponuja en nabor pravil, na podlagi katerega podjetja 
določajo svojo davčno osnovo. Podjetjem bo omogočil vložitev ene davčne napovedi za vse dejavnosti znotraj 
EU. Za mednarodna podjetja bo sistem obvezen, lahko pa bi bil koristen tudi za inovativna zagonska podjetja 
in podjetja, ki se širijo in bi se odločila za ta sistem, saj vključuje superodbitek za raziskave in razvoj ter nadomestilo 
za zagotovitev, da sta financiranje kapitala in financiranje dolga z vidika davka obravnavani enakopravno.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO ni na voljo

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC 

– x – –

GLAVNI SPONZOR Evropska komisija

▶  SPLETNO MESTO ((ANGLEŠČINA)
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3488_en.htm
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EU

PROGRAM ▶ ENOTEN DIGITALNI PORTAL (V PRIPRAVI)

POLITIKA Pobuda za zagon in razširitev podjetij

STORITVE 

Program se trenutno pripravlja kot posledica javnega posvetovanja o enotnem digitalnem portalu. Letos namerava 
Komisija predstaviti pobude za enoten digitalni portal, ki bo omogočal preprost spletni dostop do informacij enotnega 
trga, e-postopkov, pomoči, svetovanja in storitev odpravljanja težav za državljane in za podjetja, pa tudi možnosti 
za izpolnjevanje čezmejnih postopkov prek spleta.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO ni na voljo

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC 

x x x –

GLAVNI SPONZOR –

▶  SPLETNO MESTO ((ANGLEŠČINA) –

PROGRAM ▶ TEMATSKE PLATFORME ZA PAMETNO SPECIALIZACIJO

POLITIKA Politika grozdov

STORITVE 

Te platforme povezujejo regije in podjetja ter podpirajo naložbe skladov ESI za razširitev podjetij, ki jih spodbujajo 
regionalne mreže in evropska strateška partnerstva grozdov. Platforme zagotavljajo smernice in primere dobre prakse, 
obveščajo o oblikovanju strategij in sprejemanju politik, omogočajo medsebojne strokovne preglede in medsebojno 
učenje, podpirajo dostop do ustreznih podatkov ter usposabljajo oblikovalce politik. Skupaj s ciljno usmerjeno podporo, 
ki jo prejemajo, bodo ti projekti pomagali ustvariti priložnosti za razširitev podjetij. Komisija bo države članice 
spodbujala k sodelovanju pri teh tematskih platformah za pametno specializacijo in pri uporabi instrumenta za podporo 
politikam v okviru programa Obzorje 2020. 

ZAHTEVE ZA PRIJAVO Trenutno so na voljo samo 3 platforme: industrijska modernizacija, kmetijsko-živilski sektor in energija. Podjetja, ki jih 
zadeva zanima, so vabljena k sodelovanju na dogodkih platform, objavljenih na spletnem mestu.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC 

– x x Vsa mala in srednja podjetja, zlasti primerno za  
zagonska in rastoča podjetja

GLAVNI SPONZOR Evropska komisija (skupni raziskovalni center)

▶  SPLETNO MESTO ((ANGLEŠČINA) http://s3platform.jrc.ec.europa.eu

PROGRAM ▶ EVROPSKI STRUKTURNI IN INVESTICIJSKI SKLAD (SKLAD ESI)

POLITIKA Kohezijska politika 

STORITVE 

V obdobju 2014–2020 je skoraj 64 milijard EUR sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov 
ESI) namenjenih povečanju konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, od tega 20 milijard EUR prek finančnih 
instrumentov. Cilj je zagotoviti podporo za več kot 140.000 zagonskih podjetij. Na voljo je 5 skladov: Evropski sklad 
za regionalni razvoj (ESRR), Kohezijski sklad (KS), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropski sklad 
za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

ZAHTEVE ZA PRIJAVO 
Ta sredstva so namenjena regionalnemu razvoju; mala in srednja podjetja, ki se prijavijo za sredstva katerega od teh 
skladov, morajo v regijo prinašati gospodarski razvoj. Prijaviti se je mogoče prek razpisov ter drugih regionalnih 
posrednikov in ne na ravni EU.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC 

x – – Vsa mala in srednja podjetja

GLAVNI SPONZOR Evropska komisija

▶  SPLETNO MESTO ((ANGLEŠČINA) https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/european-structural-and-investment-funds_en
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EU

PROGRAM ▶ INSOLVENČNO PRAVO (PRIHODNJA ZAKONODAJA)

POLITIKA Pobuda za zagon in razširitev podjetij; pravo gospodarskih družb

STORITVE 

Komisija je novembra 2016 predlagala posodobitev obstoječega insolvenčnega prava z uporabo bolj preventivnega 
pristopa. Za razliko od obstoječega stanja bodo imeli dolžniki dostop do orodij za zgodnje opozarjanje za odkrivanje 
slabih poslovnih razmer in prestrukturiranje v zgodnji fazi. S prestrukturiranjem v zgodnji fazi postopka se poskuša 
zmanjšati število izgubljenih delovnih mest zaradi stečaja in zagotovi večja pravna varnost za čezmejne vlagatelje, 
slabe terjatve pa se spremenijo v aktivne kredite, da se zagotovi kreditiranje in podjetnikom omogoči ponovni zagon 
poslovnih dejavnosti. 

ZAHTEVE ZA PRIJAVO –

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC 

x – – Vse vrste ustreznih podjetij, ki se srečujejo  
s finančnimi težavami

GLAVNI SPONZOR Zasebne organizacije

▶  SPLETNO MESTO ((ANGLEŠČINA) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3802_sl.htm

PROGRAM ▶ PARTNERSTVO STARTUP EUROPE

POLITIKA Pobuda za zagon in razširitev podjetij

STORITVE 
Partnerstvo Startup Europe, ki ga je Evropska komisija januarja 2014 ustanovila na svetovnem gospodarskem forumu 
v Davosu, je vseevropska platforma, namenjena preoblikovanju evropskih zagonskih podjetij v rastoča podjetja, tako 
da se jih poveže z globalnimi korporacijami.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO Vlogo je mogoče oddati prek spleta ali osebno med udeležbo na dogodkih.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC 

x x x Zagonsko podjetje

GLAVNI SPONZOR 
Vodi ga neprofitna ustanova Mind the Bridge s sedežem v Italiji in Združenih državah, podpirajo pa ga Nesta (fundacija 
Združenega kraljestva za inovacije), Factory (pospeševalni program in razvojno središče za tehnološka podjetja v kateri 
koli fazi, ki izvira iz Berlina) in Bisite Accelerator (Madrid/Salamanca).

▶  SPLETNO MESTO ((ANGLEŠČINA) http://startupeuropepartnership.eu
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EU

PROGRAM ▶ EVROPSKI PORTAL NALOŽBENIH PROJEKTOV

POLITIKA –

STORITVE Portal omogoča spletno povezovanje nosilcev projektov (tj. podjetnikov) in vlagateljev. Nosilci projekta z registracijo 
na portalu povečajo prepoznavnost projekta pri veliki mreži mednarodnih vlagateljev, ki redno spremljajo spletno mesto.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO 

Zasebnim nosilcem projektov se zaračuna pristojbina v višini do 250 EUR na oddani projekt, in sicer po tem, ko je 
potrjeno, da so vsi obrazci projekta pravilno izpolnjeni in pripravljeni za obdelavo. V začetni fazi bo ta pristojbina 
znašala 100 EUR. Za objavo na portalu mora projekt (ali program, ki ga sestavljajo manjši projekti) izpolnjevati 
naslednje pogoje:
– skupni stroški projekta morajo znašati vsaj 5 milijonov EUR;
– spadati mora na eno od vnaprej določenih področij z visoko ekonomsko dodano vrednostjo; 
– projekt se bo izvajal znotraj Evropske unije; 
–  nosilec mora biti pravni subjekt, ustanovljen v državi članici, in zoper njega ne sme biti uveden postopek zaradi 

insolventnosti;
–  projekt mora biti skladen s pravom Unije in zadevne države članice ter ne sme vključevati pravnih tveganj, tveganj 

izgube ugleda ali tveganj za nacionalno varnost za države članice ali Komisijo;
–  izvajanje projekta se je že začelo ali se bo predvidoma začelo v treh letih po predložitvi EIPP; projekt mora biti 

v projektni vlogi jasno opisan kot naložbeni projekt, informacije, ki jih vloga vsebuje, pa morajo biti točne in opredeliti 
znesek financiranja, potreben za izvedbo projekta.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC 

x x x Vsa mala in srednja podjetja, za dobro opredeljene projekte

GLAVNI SPONZOR Evropska komisija

▶  SPLETNO MESTO ((ANGLEŠČINA) https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html

PROGRAM ▶ EVROPSKA PODJETNIŠKA MREŽA

POLITIKA –

STORITVE 

Evropska podjetniška mreža je največja mreža na svetu na področju ponujanja pomoči malim in srednjim podjetjem 
(MSP) z mednarodnimi ambicijami. Zagotavlja nasvete in partnerske storitve, ki tem malim in srednjim podjetjem 
pomagajo povečati konkurenčnost, uvajati inovacije ter poslovati na evropskih in mednarodnih trgih. V mrežo 
je vključenih 3 000 strokovnjakov iz 600 članskih organizacij v več kot 60 državah. Članske organizacije zajemajo 
regionalne razvojne agencije, gospodarske zbornice in tehnološke organizacije.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO 
Storitve, ki jih zagotavlja Evropska podjetniška mreža, so namenjene malim in srednjim podjetjem, ki delujejo  
v Evropi in v mednarodnem okolju (ali imajo dober potencial za internacionalizacijo), ter inovativnim malim in  
srednjim podjetjem.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC 

x x x
Mala in srednja podjetja, ki delujejo v Evropi in  

v mednarodnem okolju (ali imajo dober potencial 
za internacionalizacijo), ter inovativna mala in srednja podjetja

GLAVNI SPONZOR Evropska komisija

▶  SPLETNO MESTO ((ANGLEŠČINA) http://een.si
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EU

PROGRAM ▶ LIFE

POLITIKA Okoljski in podnebni ukrepi

STORITVE 

LIFE je finančni instrument EU, ki podpira projekte ukrepov na področjih okolja, varstva narave in podnebja po vsej EU. 
Program ponuja do 60-odstotno sofinanciranje zelenih tehnologij in rešitev („čistih tehnologij“). Namenjen je zlasti 
projektom, ki so blizu uvedbe na trg, tj. projektom, ki:
–  predlagajo novo, nazorno rešitev, ki bo zagotovila jasne okoljske in/ali podnebne koristi, npr. na področju ravnanja 

z odpadki, krožnega gospodarstva, učinkovite rabe virov, blaženja podnebnih sprememb in vode; ter
–  ponujajo določeno raven tehnične in poslovne pripravljenosti, ki omogoča izvedbo rešitve blizu tržnim pogojem (tj. 

v industrijskem ali komercialnem obsegu) med trajanjem projekta. 

ZAHTEVE ZA PRIJAVO 

Predlog lahko odda katera koli pravna oseba, registrirana v Evropski uniji. Pri projektih, ki so blizu uvedbe na trg, 
Evropska komisija pričakuje zlasti prijave zasebnih podjetij – od malih do velikih podjetij. 
Program LIFE je prilagodljiv: prijavitelji sami določijo obdobje trajanja projekta in proračun ter ali želi njihovo podjetje 
projekt izvajati samo ali se povezati s partnerji iz lastne oziroma druge države članice EU.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC 

x – – Podjetja s čisto tehnologijo vseh velikosti, vključno z malimi  
in srednjimi ter zagonskimi podjetji

GLAVNI SPONZOR Evropska komisija

▶  SPLETNO MESTO ((ANGLEŠČINA) https://ec.europa.eu/easme/en/news/co-funding-available-close-market-environment-and-climate-solutions

PROGRAM ▶ PORTAL TVOJA EVROPA ZA PODJETNIKE 

POLITIKA –

STORITVE 
Portal pomaga malim in srednjim podjetjem pri čezmejnem poslovanju in izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja evropski 
enotni trg.  Zagotavlja naslednje informacije: kako ustanoviti in razvijati podjetje, kako se razširiti v tujino, obdavčitev, 
prodaja v tujini, zaposleni, zahteve glede izdelkov, finance in financiranje ter javna naročila.

ZAHTEVE ZA PRIJAVO Portal Tvoja Evropa za podjetnike je namenjen malim in srednjim podjetjem v EU, ki želijo širiti svoje dejavnosti prek 
meja in dodatno izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja enotni trg.

DOSTOP DO FINANCIRANJA DOSTOP DO TRGOV DOSTOP DO POSLOVNIH PARTNERJEV GLAVNI UPRAVIČENEC 

x x x Vsa mala in srednja podjetja

GLAVNI SPONZOR Evropska komisija

▶  SPLETNO MESTO ((ANGLEŠČINA) http://europa.eu/youreurope/business/


