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Javni razpis semenski kapital – so-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2019) 

 

Roki prijave za predložitev vlog: 30. 6. 2020, 30. 9. 2020 in 31. 12. 2020 

Pogoji prijave:  

Splošni pogoji za vlagatelje, na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki so: 

 mikro in mala podjetja v RS, stara med 6 mesecev in 5 let (od datuma registracije do 

oddaje vloge); 

 pridobili investicijo neodvisnega zasebnega investitorja vsaj v višini vrednosti 

investicije Sklada (tj. minimalno 100.000 € oz. 200.000 € v primeru investicije 

korporacije); 

 imajo vsaj 1 zaposlenega družbenika za polni delovni čas; 

 ustvarjajo prihodke iz dejavnosti. 

Pogoji za zasebne investitorje 

 Zasebni investitor ni kapitalsko, interesno ali osebno kakorkoli povezan z vlagateljem 

ali družbeniki vlagatelja. 

 Sklad ni pri preteklem sodelovanju z zasebnim investitorjem odkril nepravilnosti ali 

odstopanja od pogodbenih določil. 

 

Merila ocenjevanja:  

1. Višina vložka neodvisnega zasebnega investitorja. 

2. Izkušnje zasebnega investitorja (investitorjev). 

3. Podjetniška ekipa. 

4. Faza razvoja in rasti podjetja ter višina prihodkov. 

5. Tehnologija in zaščita intelektualne lastnine. 

Skupno možno število točk je 100. Komisija Sklada oceni reference investitorja ter podjetje po 

predhodno opredeljenih merilih. Število točk, potrebnih za odobritev investicije je 60 ali več. 

 

Upravičeni stroški:  

- Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih 

sredstev. 

Višina financiranja: Skupni razpoložljivi znesek je 1.250.000 €, višina investicije za posamezno 

zasebno podjetje je od 10.000 € do 600.000 €, višina investicije za korporacije znaša od 

200.000 € do 600.000 €. Inovativno podjetje pa je upravičeno do investicije do 1.200.000 € 
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(Višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezno podjetje je odvisna od višine zasebne 

investicije). 

Sklad vstopa v lastništvo vlagatelja po principu pari passu, kjer Sklad in neodvisni zasebni 

investitor(ji) zagotovita vsak po 50 % investicije, ob tem, da maksimalni lastniški delež Sklada 

ne sme presegati 24,9 %. Najvišji možen skupni lastniški delež Sklada in zasebnega 

investitorja(jev) lahko znaša 49,8 %. 


