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STORITVE EU ZA Mala in srednje velika podjetja, PREDSTAVLJENE NA 
INFORMATIVNEM DNEVU 

Enterprise Europe Network 
http://een.ec.europa.eu/about/branches/slovenia 
 
Enterprise Europe Network (EEN) zagotavlja: 

 storitve za pomoč MSP-jem, da dosežejo strateške cilje;  

 krepitev konkurenčnosti, inovacij, internacionalizacije; 

 poslovne in tehnološke partnerske storitve (dogodki med podjetji, borza 
poslovnih in tehnoloških ponudb in povpraševanj); 

 svetovanje glede pravnih zadev EU, standardov, dostopa do financiranja, 
učinkovite rabe virov itd.;  

 600 partnerskih organizacij (vse regije EU, 60 držav po vsem svetu) – 
gospodarske zbornice, razvojne agencije, tehnološke organizacije, univerze, 
raziskovalne organizacije itd.; 

 strokovne svetovalce – visokokakovostna storitev za MSP-je – pomoč MSP-
jem, da okrepijo svoj posel in dosežejo učinek. 

 
Kako lahko vaša organizacija sodeluje z EEN? 

 Stranke seznanite z Enterprise Europe Network – oni lahko seznanijo 
podjetja z vašimi storitvami. 

 Lokalni sporazum o sodelovanju (promocija, izmenjava informacij, ciljno 
usmerjanje strank itd.). 
 

ERASMUS ZA MLADE PODJETNIKE 
Erasmus za mlade podjetnike je vseevropski program izmenjave za podjetnike, ki 
ga je leta 2009 uvedla Evropska komisija. Program ponuja priložnosti ambicioznim 
oziroma novim podjetnikom za odhod v tuje evropske države, kjer lahko razvijejo 
svoje podjetniške sposobnosti pri vodenju manjšega podjetja skupaj z izkušenim 
podjetnikom.  
 
Kdo lahko sodeluje? 
Novi podjetniki in podjetniki gostitelji iz 28 držav članic EU in držav COSME  ( 
Makedonija, Islandija, Črna gora, Turčija, Albanija, Srbija, Moldavija, Bosna in 
Hercegovina, Armenija in Ukrajina) in podjetniki iz najbolj oddaljenih regij ter 
čezmorskih držav in ozemelj.  
Sodelovanje ne temelji na narodnosti, tako da lahko sodelujejo tudi državljani 
tretjih držav, če izpolnjujejo merila geografske upravičenosti oziroma če so 
podjetje registrirali v eni od sodelujočih držav.  
 
 
 

POSREDNIŠKE 
ORGANIZACIJE V SLOVENIJI 

Mariborska Razvojna 

Agencija p.o. 

Pobreška cesta 20 

2000 Maribor 

 

Kontaktna oseba:  

Ga. Amna Potočnik 

Tel. +386 23331313 

amna.potocnik@mra.si 

Spletna stran »  

Poslovni podporni center 

d.o.o. 

Cesta Staneta Žagarja 37 

4000 Kranj 

 

Kontaktna oseba:  

Gdč. Janja Erjavec 

Tel. +386 42817231 

janja.erjavec@bsc-kranj.si 

Spletna stran »  

Regionalni razvojni center 

Koper 

Ulica 15. maja 19 

6000 Koper 

 

Kontaktna oseba:  

Gdč. Tina Primožič 

Tel. +386 56637586 

info@rrc-kp.si 

Spletna stran »  

Tehnološki park Ljubljana 

d.o.o. 

Tehnološki park 19 

1000 Ljubljana 

 

Kontaktna oseba:  

Gdč. Mojca Cvirn 

Tel. +386 16203406 

mojca.cvirn@tp-lj.si 

Spletna stran »  

Univerza na Primorskem 

Titov trg 4 

6000 Koper 

 

Kontaktna oseba:  

G. Sebastjan Rosa 

Tel. +386 56637713 

sebastjan.rosa@zrs.upr.si 

Spletna stran »  

http://een.ec.europa.eu/about/branches/slovenia
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
mailto:amna.potocnik@mra.si
http://www.mra.si/
mailto:janja.erjavec@bsc-kranj.si
http://www.bsc-kranj.si/
mailto:info@rrc-kp.si
http://www.rrc-kp.si/
mailto:mojca.cvirn@tp-lj.si
http://www.tp-lj.si/
mailto:sebastjan.rosa@zrs.upr.si
https://www.upr.si/sl
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Novi podjetniki so: 

 bodoči podjetniki, ki načrtujejo ustanovitev lastnega podjetja na podlagi konkretnega 
projekta, predstavljenega v utemeljenem poslovnem načrtu; 

 novi podjetniki v prvih fazah zagona svojih podjetij (manj kot 3 leta izkušenj pri vodenju 
podjetja); 

 ne glede na to, ali je podjetje še v načrtu ali pa že posluje, 
lahko s kateregakoli področja. 

 
Podjetniki gostitelji so: 

 uspešni in izkušeni podjetniki (lastniki direktorji) z vsaj 3 
leti izkušenj pri vodenju mikro-, malega ali srednjega 
podjetja (MSP); 

 lastniki MSP ali ljudje, ki so neposredno vpleteni v 
podjetništvo na ravni upravnega odbora MSP.  

 
V programu ni starostne omejitve za sodelovanje – sodelovanje 
temelji na številu let podjetniških izkušenj, ne pa na starosti. 
 
Kakšne so koristi? 
 
Novi podjetniki: pridobijo koristi z usposabljanjem na delovnem 
mestu v podjetju gostitelja v tujini – razvijajo podjetniške 
spretnosti ter pridobivajo poslovno znanje in izkušnje iz vodenja 
manjšega podjetja pri svojem neposrednem sodelovanju s 
podjetnikom gostiteljem. 
 
Podjetniki gostitelji: pridobijo inovativne zamisli motiviranega 
novega podjetnika. Lahko pa pridobijo tudi priložnosti za 
internacionalizacijo podjetja, dostop do novih trgov in možnosti za 
sodelovanje z novimi poslovnimi partnerji. 
 
Kako deluje? 

 Novi podjetniki bivajo od 1 do 6 mesecev v tujini v sodelujoči 
državi, v kateri delajo s podjetnikom gostiteljem. 

 Izmenjavo je mogoče tudi razdeliti na več krajših obdobij, ki 
lahko trajajo najmanj 1 teden in so razporejena v največ 12 
mesecev. 

 Denarna sredstva se izplačajo novim podjetnikom, da prispevajo k potnim stroškom (v državo 
prebivanja v tujini in iz nje) in stroškom bivanja med izmenjavo. 

Država, v kateri prebiva 
NP 

Pavšalni 
znesek na 
mesec v 

EUR 

Danska 1100 

Velika Britanija, Irska 1000 

Finska, Švedska 950 

Avstrija, Francija, Italija, 
Islandija 

900 

Belgija, Nemčija, 
Luksemburg, 

Nizozemska, Španija 
830 

Ciper, Grčija, Portugalska 780 

Turčija 750 

Hrvaška, Malta, Slovenija 720 

Estonija, Madžarska 670 

Češka, Latvija, Poljska, 
Slovaška, Armenija 

610 

BiH, Bolgarija, 
Makedonija, Litva, Črna 
gora, Romunija, Srbija 

560 

Albanija, Moldavija, 
Ukrajina 

530 

Najbolj oddaljene regije 
EU, Čezmorske države in 

ozemlja, podjetniki s 
posebnimi potrebami 

1100 
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 Prijavite se lahko kadarkoli. 
 
Postopek prijave je razdeljen na 4 faze, izvajajo pa ga posredniške organizacije (lokalne kontaktne 
točke za program): 

1. kandidati se prijavijo prek spletnega registracijskega orodja: www.erasmus-entrepreneurs.eu;  
2. faza ujemanja – podjetniki obravnavajo načrt dejavnosti; 
3. sklenejo se pogodbe; 
4. novi podjetniki odpotujejo v tujino, da bi preživeli čas s podjetnikom gostiteljem v podjetju 

gostitelja. 
 
Več informacij: www.erasmus-entrepreneurs.eu.  
 
DIREKTIVA O ZAMUDAH PRI PLAČILIH 

 Direktiva o zamudah pri plačilih zahteva od javnih organov, da plačajo svoje račune v razumnem 
časovnem obdobju (običajno v 30 dneh, v izjemnih okoliščinah pa v 60 dneh). 

 Podjetja imajo pravico do izplačila obresti in povračila stroškov, povezanih z izterjavo ob zamudah 
pri plačilih. 

 Komisija spremlja napredek.  
 
GROZDI  

 Grozdi spodbujajo inovacije in rast med MSP-ji z omogočanjem mreženja, sodelovalnih projektov 
in povezovanjem med centri znanja.  

 MSP-ji v grozdih so bolj inovativni, registrirajo več patentov, bolj rastejo in izplačujejo boljše 
plače.  

 Partnerstvo evropskih organizacij grozdov je podprto v okviru programa Obzorje 2020 pri projektih 
za nove industrijske vrednostne verige, ki jih omogočajo grozdi, od letos naprej pa bodo podprti v 
okviru programa COSME za spodbujanje evropskih strateških partnerstev med grozdi pri naložbah 
v pametno specializacijo.   

 
Innosup-1 
Projekti za nove industrijske vrednostne verige, ki jih omogočajo grozdi (Obzorje 2020, pribl. 130 
milijonov EUR) 

 Glavni cilj je razviti nove medsektorske industrijske vrednostne verige po vsej EU na podlagi 
inovacijskega potenciala MSP-jev. Razvoj novih industrijskih vrednostnih verig zahteva 
sodelovanje in povezovanje različnih inovacijskih akterjev, vključno z velikimi podjetji in zlasti 
MSP-ji, v različnih sektorjih z namenom izvajanja skupne vizije.  

 Na razpis Innosup-1 se lahko prijavijo vsi pravni subjekti iz vseh držav programa Obzorje 
2020 (npr. organizacija grozdov, MSP, raziskovalni/tehnološki/izobraževalni center, javni 
organ, gospodarska zbornica, univerza). 

 75 % proračuna projekta Innosup-1 je namenjenih podpori inovacij za MSP-je. 

 Usklajevanje in izvedbo vodijo organizacije grozdov in druge posredniške organizacije.  

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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 9 projektov Innosup pri razpisih 2015–2016 trenutno neposredno podpira 700 MSP-jev z 8 do 
20 partnerji po državah, ki sodelujejo v programu Obzorje 2020.  

 
Več informacij: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-
01-2016-2017.html  
 
Evropska strateška partnerstva med grozdi za naložbe v pametno specializacijo (COSME, 2,8 milijona 
EUR) 

 Namenjena so krepitvi sodelovanja sektorjev (zlasti MSP-jev) in medregijskega sodelovanja pri 
strategijah pametne specializacije.  

 Obravnavajo organizacije grozdov, druge organizacije poslovne mreže (vključno s posredniki MSP-
jev), tehnološke centre in znanstvene parke. 

 Osredotočajo se na industrijsko modernizacijo.  
 
Več informacij: http://www.clustercollaboration.eu/news/call-expression-interest-towards-
european-strategic-cluster-partnerships   
 
Ukrep „Cluster Go International” (program COSME) 

 Spodbuja organizacije grozdov po vsej Evropi k vzpostavitvi evropskih strateških partnerstev med 
grozdi za njihovo internacionalizacijo „European Strategic Cluster Partnerships – Going 
International” (ESCP-4i) in k sodelovanju za izgradnjo sinergij ter razvoju skupne strategije 
internacionalizacije v korist MSP-jev. 

 Prvi razpis je podprl vzpostavitev do 26 partnerstev, vključno s 15 sofinanciranimi projekti, ki 
združujejo približno 150 organizacij grozdov iz 23 evropskih držav, vanje pa je vključenih več kot 
17 000 MSP-jev iz vse Evrope.  

 Partnerstva so dejavna na raznih industrijskih in medsektorskih področjih, vključno z zdravstvom, 
letalsko in vesoljsko industrijo, mobilnostjo in logistiko, agroživilstvom, energetiko, pomorstvom 
in okoljem, embalažo, materiali in fotoniko, IKT, gradbeništvom in športom. 

 Partnerstva so namenjena gospodarskemu sodelovanjudržav iz tretjega sveta, vključno z Brazilijo, 
Kanado, Kitajsko, Indijo, Japonsko, Mehiko in ZDA.  

 Razpisi so namenjeni organizacijam grozdov in poslovnim mrežam, tj. organizacijam za poslovno 
podporo v smislu „inovacijskih grozdov” (struktur ali organiziranih skupin neodvisnih strank, kot 
so inovativna zagonska podjetja, mala, srednja in velika podjetja ter organizacije za raziskovanje in 
širjenje znanja, neprofitne organizacije in drugi povezani gospodarski akterji), namenjenih 
spodbujanju inovacij s promoviranjem souporabe naprav, izmenjave znanja in izkušenj ter z 
učinkovitim prispevkom k prenosu znanja, mreženju, širjenju informacij in sodelovanju med 
podjetji in drugimi organizacijami v grozdu. 

 
Več informacij: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-
clusint-2016-03-01.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2016-2017.html
http://www.clustercollaboration.eu/news/call-expression-interest-towards-european-strategic-cluster-partnerships
http://www.clustercollaboration.eu/news/call-expression-interest-towards-european-strategic-cluster-partnerships
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-clusint-2016-03-01.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-clusint-2016-03-01.html
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Mednarodni dogodki za navezovanje stikov med grozdi v državah tretjega 
sveta in Evropi prek Evropske platforme za povezovanje grozdov  

 Evropska platforma za povezovanje grozdov (ECCP – European Cluster 
Collaboration Platform) predstavlja evropsko središče, ki povezuje 
skupnost grozdov v Evropi in zunaj nje ter podpira mednarodno 
sodelovanje grozdov z:  

o orodjem za iskanje partnerjev, ki omogoča mreženje med grozdi 
po vsej Evropi in zunaj nje (platforma trenutno vključuje več kot 
500 registriranih grozdov);  

o organizacijo mednarodnih dogodkov za navezovanje stikov med 
grozdi s poslovnimi organizacijami in grozdi iz držav tretjega 
sveta (leta 2016 so bili organizirani dogodki za navezovanje stikov 
med grozdi z ZDA, Tajvanom, Iranom, Mehiko in Brazilijo, na 
katerih se je zbralo več kot 200 grozdov in odvilo več kot 1 000 
sestankov na štiri oči). 

 Dogodki za navezovanje stikov med grozdi so namenjeni 
povezovanju organizacij grozdov, ki se odločijo za 
medsebojno sodelovanje v korist internacionalizacije 
MSP-jev (zunaj EU) in za sodelovanje znotraj enotnega 
trga. Dogodki so napovedani na Evropski platformi za 
povezovanje grozdov. 

• Prijava na Evropsko platformo za povezovanje grozdov (brezplačna) 
omogoča dostop do njenih storitev in partnerjev.   

 
Več informacij: https://www.clustercollaboration.eu/  
 
Evropska opazovalna skupina za grozde 
Evropska opazovalna skupina za grozde je enotna dostopna točka za statistične podatke, analizo in 
razporejanje grozdov ter politiko grozdov v Evropi, ki je namenjena zlasti evropskim, nacionalnim, 
regijskim in lokalnim zakonodajalcem ter vodjem grozdov in predstavnikom posrednikov MSP-jev. 
 
Več informacij: http://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/observatory_en 
 
 
 
 
 
 

 

SLOVENSKI GROZDI, AKTIVNI 

NA EVROPSKI PLATFORMI ZA 

POVEZOVANJE GROZDOV 

AE-ROBO-NET 

SLOVENSKI GRADBENI GROZD  

GIZ ACS, Slovenski avtomobilski 

grozd 

Tehnološka mreža ICT  

Poly4EmI, ki ga upravlja Anteja 

ECG d.o.o. 

TCS – Slovenski orodjarski 

grozd; Zavod C-TCS 

TECES 

TECOS – krovno interesno 

združenje slovenskih orodjarjev  

Lesarski grozd  

https://www.clustercollaboration.eu/
http://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/observatory_en
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/ae-robo-net
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/construction-cluster-slovenia
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/giz-acs-automotive-cluster-slovenia
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/giz-acs-automotive-cluster-slovenia
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/ict-techology-network-institute
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/poly4emi-hosted-anteja-ecg-doo
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/poly4emi-hosted-anteja-ecg-doo
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/tcs-toolmakers-cluster-slovenia-zavod-c-tcs
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/tcs-toolmakers-cluster-slovenia-zavod-c-tcs
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/teces
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/tecos-industrial-association-slovenian-toolmakers
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/tecos-industrial-association-slovenian-toolmakers
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/wood-industry-cluster
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„TVOJA EVROPA” ZA PODJETNIKE IN SOLVIT 
 
„Tvoja Evropa” za podjetnike – http://europa.eu/youreurope/business/index_sl.htm 

 Večjezični spletni portal, namenjen informiranju državljanov in podjetij o njihovih pravicah na 
enotnem trgu EU; 

 zagotavlja praktične informacije o življenjskU in poslovanju v EU 

 po potrebi preusmeri obiskovalce na različne nacionalne in EU službe za asistenčne storitve; 

 portal je na voljo v vseh jezikih EU (razen v irščini) in norveščini. 
Katere informacije je mogoče najti na portalu? 

 Ta razdelek je namenjen podjetjem, vsebuje pa informacije o ustanovitvi podjetja v drugi državi 
članici EU, finančnih in nepovratnih sredstvih, plačevanju davkov, prodaji in zagotavljanju storitev v 
tujini, najemanju osebja v drugi državi članici EU, javnih razpisih, zahtevah glede izdelkov in okoljskih 
standardih. 
 
Kakšna je vloga portala? 

 Portal Tvoja Evropa je enotna vstopna točka EU do informacij o praktičnih pravicah državljanov in 
podjetij.  

 Portal se ureja in upravlja v sodelovanju s 15 oddelki Evropske komisije ter je tretje najbolj obiskano 
spletno mesto v EU (17 milijonov obiskov v letu 2016). 
 
26. aprila je Evropska komisija podala predlog za enotni digitalni prehod, ki je namenjen državljanom 
in podjetjem v EU, zagotovil pa bo dostop do vseh informacij, e-postopkov in asistenčnih storitev na 
podlagi iskanj uporabnikov na ravni EU in nacionalni ravni. Portal Tvoja Evropa bo temelj prehoda. 
 
SOLVIT – http://ec.europa.eu/solvit/index_sl.htm 
Kaj je SOLVIT in kaj ponuja?  

 SOLVIT je že od leta 2002 brezplačna storitev, ki jo zagotavlja javna uprava v vsaki državi članici EU ter 
na Islandiji, v Lihtenštajnu in na Norveškem.  

 SOLVIT zagotavlja hitre in pragmatične rešitve za državljane in podjetja, kadar imajo težave pri čezmejni 
selitvi ali poslovanju znotraj EU.  

 Gre za hitrejšo, neuradno alternativo sodnemu primeru, uradni pritožbi Komisiji ali peticiji. 
 
Kdaj se lahko podjetje obrne na SOLVIT? 
Če ima podjetje (ali samozaposlena oseba oziroma državljan) težave z javnim organom v drugi državi 
članici EU/EGP, ki se nanaša na njegove pravice v EU. 
 
 
 

http://europa.eu/youreurope/business/index_sl.htm
http://ec.europa.eu/solvit/index_sl.htm
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Kdo rešuje težave? 

 Centri SOLVIT so s svojimi predanimi uslužbenci sestavni del javne uprave v vseh državah članicah 
EU/EGP.  

 Kadar je težava predložena mreži SOLVIT, centra SOLVIT obeh vpletenih držav (iz katere prihaja 
pritožnik in v kateri je prišlo do težave) poskusita skupaj rešiti težavo v 10 tednih. 
 
Kakšne primere rešuje mreža SOLVIT? 

 Mreža SOLVIT rešuje vse čezmejne težave v zvezi s štirimi oblikami prostega gibanja (oseb, blaga, 
storitev in kapitala), vključno s politikami, ki so tesno povezane z njimi (kot so obdavčenje, 
zaposlovanje, socialna politika in promet).  
 
FINANČNA SREDSTVA – http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-
finance/index_sl.htm  
Program COSME pomaga podjetjem pridobiti dostop do finančne pomoči z zagotavljanjem posojil in 
lastniškega kapitala.  

 COSME je program EU za konkurenčnost podjetij in MSP-jev, ki se bo izvajal od leta 2014 do 
leta 2020, njegov proračun pa znaša 2,3 milijarde EUR.  

 Podjetja se lahko prijavijo prek lokalnih finančnih ustanov, kot so banke ali podjetja za kapitalske 
naložbe. 

 Finančne ustanove, ki izvajajo COSME in druge programe EU, je mogoče najti na portalu 
 
Kako delujejo centralni finančni instrumenti EU v praksi?  

 MSP-ji so podprti posredno prek finančnih posrednikov.  

 Večino centralnih finančnih instrumentov EU (COSME, InnovFin, EaSi, sklop za MSP po 
Junckerjevem načrtu) v imenu Evropske komisije upravlja Evropski investicijski sklad (EIF).  

 EIF je specializirana ustanova Skupnosti za zagotavljanje tveganega kapitala in instrumentov za 
MSP-je. 
 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm
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Evropski investicijski  

sklad (EIF) 

Vlaganje tveganega  

kapitala  

v MSP-je 

Posojanje  

MSP-jem 

EIF izbere svoje finančne posrednike 

na podlagi usposobljenosti. Merila za 

izbiro in seznam posrednikov so javni, 

posredniki pa se prijavijo neposredno 

na EIF. 

Jamstva Naložbe tveganega 

kapitala 

Drugi vlagatelji  

Financiranje EU 

Sklad  

tveganega  

kapitala 
Banka 

Garant 

Centralni finančni instrumenti EU 


