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P2 2021 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij 

 
Kratek opis produkta: 
Slovenski podjetniški sklad s produktom P2 omogoča mladim visokotehnološkim 
podjetjem, s potencialom hitre rasti in kreiranja novih delovnih mest, pridobitev 
zagonskega kapitala.  
 
Višina financiranja na podjetje: 

• v višini do 54.000 EUR na podjetje, in sicer v obliki 100 % subvencije. 
 
Pomembni roki: 

• najkasneje do 15. 3. 2021, ko je potrebno imeti podjetje (ali odkup primernega); 
• 18. 3. 2021, ko je potrebno oddati vlogo na Start-up Slovenija;  
• 31. 3. 2021, ko je potrebno dokapitalizirati podjetje do najmanj 23.001 EUR; 
• 13. 4. 2021, do 14:00, ko se še odda vloga na SPS. 

 
Doba financiranja: okoli 2,5 let 
Obdobje upravičenih javnih izdatkov je od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023. 
 
Upravičenci:  

• mlada podjetja, registrirana med 1. 1. 2020 in 15. 3. 2021; 
• so organizirana kot d.o.o., s.p., zadruga ali zavod (najbolj primerna oblika je 

d.o.o.); 
• so se udeležila pred-selekcijskega postopka tekmovanja START-UP SLOVENIJA 

2021, prijava 18. 3. 2021. 
 
Upravičeni stroški (pavšalni v celoti)1: 

• stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme) 
ter stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme); 

• stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški mentoriranja, testiranja, programiranja, 
intelektualne zaščite, izdelave prototipov, informiranje in komuniciranje); 

• stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki dela na razvoju 
produkta opravljene operacije za polni delovni čas; 

• posredni stroški (npr. operativni). 

Črpanje sredstev poteka v tranšah: 
1. Izplačilo: 10.000 EUR (poročanje 18. 8. 2021, sredstva predvidoma oktobra 2021). 
2. Izplačilo: 12.000 EUR (poročanje 31. 1. 2022, sredstva predvidoma marca 2022). 
3. Izplačilo: 32.000 EUR (poročanje 28. 2. 2023, sredstva predvidoma maja 2023). 

 
1 Podrobnosti se gre skozi ob pripravi poslovnega načrta. Stroški so pavšalni v celoti, kar pomeni, da se jih ne 
dokazuje, navedeni upravičeni pa le kot ilustracija, kakšne tipe stroškov se po navadi uresničuje. 
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Razporeditev sredstev: 
Sredstva dobi največ 40 projektov. V razpisu so sredstva razdeljena enakomerno med V in 
Z kohezijsko regijo (20 vzhod, 20 zahod). Ni bilo bistvene razlike med možnostjo dobitka 
na V ali Z v letu 2020, leto prej pa nekoliko lažje na V. 
 
Pred prijavo na razpis:  
Obvezna ustanovitev podjetja; možen je tudi odkup s strani različnih ponudnikov, vendar 
je bolj smotrno ustanoviti, ne pa odkupiti. 
 
Pred oddajo vloge je obvezna udeležba na START-UP Slovenija tekmovanju, kjer po 
izpeljanem DEMO dnevu, podjetja prejmejo max. 35 točk. 
 
Obvezna zaposlitev enega (1) lastnika, ki ima več kot 25% delež v podjetju, za polni 
delovni čas. Po prejemu sklepa se lahko zaposlenega tudi zamenja, a cel čas financiranja 
mora imeti podjetje vsaj enega (1) zaposlenega. 
 
Merila ocenjevanja:  

• Start-up Slovenija točke: max. 35 točk; 
• ustanovitveni kapital: nujno imeti 23.001 EUR ustanovitvenega (stanje 

ustanovitvenega na dan 31. 3. 2021); max. 20 točk; 
• jasen opis inovativnosti: max. 20 točk; 
• opredelitev globalnega trga nujna, dodatno doprinesejo pisma o nameri, morebitne 

predpogodbe: max. 10 točk; 
• obvezna zaposlitev enega (1) lastnika, ki ima več kot 25% delež v podjetju, za 

polni delovni čas, če pa sta zaposlena dva (2), se prejme max. 15 točk, sicer 12. 
 
Pomembno takoj po prijavi: 
Po prijavi na razpis je obvezna izbira mentorja (do 18. 8. 2021), in sicer iz baze 
mentorjev. Običajno svetujemo pri izbiri mentorja, razen, če si ga podjetje poišče 
samostojno. 
 

https://podjetniskisklad.si/images/STARTUUPPLUS/2020/sPlus-seznamMentorjev---18.2.2020.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/STARTUUPPLUS/2020/sPlus-seznamMentorjev---18.2.2020.pdf

