11 PODPORNE INSTITUCIJE
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Ko se odločate za samostojno podjetniško pot, imate veliko vprašanj in ne veste natanko,
kje bi lahko dobili odgovore na številna vprašanja, ki se vam odpirajo. Kdo vam lahko
pomaga razen znancev, prijateljev, ki že imajo podjetniške izkušnje?
V Sloveniji je podjetniško podporno okolje ustrezno organizirano in vam nudi informacije
v zvezi z ustanovitvijo ter zagonom poslovanja podjetja, ponuja številna usposabljanja in
mentorstvo.
Poskrbljeno je, da imate bodoči podjetniki za zagon (in kasneje za širitev poslovanja) na
razpolago različne oblike finančnih in nefinančnih (posrednih) pomoči, pa tudi druge oblike
podpore.
Sploh finančne pomoči so za vas kot začetnike zelo zanimive, saj pogosto slišimo, kako
imate dobre poslovne ideje, nimate pa potrebnega denarja za njihovo realizacijo oz. ne
najdete ustreznih virov financiranja, saj banke redko financirajo podjetnike začetnike – a
kot boste spoznali, obstajajo številne možnosti financiranja podjetniške ideje, če je ta
dobra. Npr. finančno podporo, ki je v obliki spodbud samozaposlenim in sredstev za
zagon novih inovativnih podjetij (ta so na voljo večinoma v obliki subvencij ter v obliki
spodbud za gospodarski zagon in internacionalizacijo, kar so ukrepi pretežno v obliki
povratnih sredstev) ponujajo: Slovenski podjetniški sklad (poglejte aktualne razpise)
SPIRIT (razpisi in naročila, novice), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (aktualne
finančne spodbude), Slovenski regionalno razvojni sklad (razpisi), SID banka
(financiranje), EKO sklad, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (javne objave
za MSP), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
(novice), Poslovni angeli Slovenije in EU-skladi.
Subvencije so nepovratne, če jih pridobite, vam jih ni treba vračati. Povratna sredstva pa
so npr. posojila, garancije/poroštva in sredstva za dokapitalizacijo v obliki tveganega
kapitala, ki jih je treba vrniti.
Obstajajo tudi platforme, kot je Borza terjatev, ki prav tako ponuja možnosti financiranja
podjetjem.
Nefinančna (posredna) državna pomoč je v Sloveniji zelo razvejana, omogočajo jo številni
izvajalci različnih vrst podpore, kot so: točke SPOT, Slovenski podjetniški sklad, podjetniški
inkubatorji, univerzitetni inkubatorji, tehnološki parki, iniciative start-up Slovenija, mreže
EEN.
Obstajajo tudi druge oblike podpore podjetništvu: coworking prostori (npr. poligon v
Ljubljani, Coworking Maribor, Hekovnik – ti omogočajo podporo za zagon podjetij,
mreženje, iskanje poslovnih partnerjev, informiranje, svetovanje, usposabljanje);
podjetniški pospeševalniki (acceleratorji), ki nudijo podporo inovativnim start-upom pri
globalni rasti; Gospodarska zbornica Slovenije (nudi pomoč pri internacionalizaciji,
svetovanje, usposabljanje), Obrtno-podjetniška zbornica (svetovanje, usposabljanje,
izdajanja obrtnih dovoljenj, EU potrdil in potrdil za občasno opravljanje obrtnih dejavnosti
v RS, licence za opravljanje prevozov); Erasmus program za mlade podjetnike
(sofinanciranje podjetniškega usposabljanja – izmenjava izkušenj med podjetniki znotraj
EU); Evropski portal za MSP; EUREKA – pospeševanje sodelovanja med podjetji in
raziskovalnimi institucijami, EUROSTARS.
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