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SPOROČILO ZA JAVNOST

naslov

DRŽAVNA PODPORA TUDI ZA TVEGAN KAPITAL V SLOVENIJI

izdajatelj

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

datum

05.03.2010

Slovenski podjetniški sklad je danes objavil prvi javni razpis v Sloveniji, ki je
namenjen spodbujanju uporabe tveganega kapitala

Slovenski podjetniški sklad je danes 5.3.2010 objavil razpis z naslovom Javni razpis za
kapitalske naložbe Republike Slovenije v zasebne družbe tveganega kapitala v
Sloveniji v skupni višini 33,99 mio EUR. Gre za prvi razpis v Sloveniji, ki je namenjen
spodbujanju lastniškega financiranja v Sloveniji s tremi temeljnimi cilji:
o pospešiti razvoj trga tveganega kapitala v Sloveniji
o

pospešiti nastajanje novih družb tveganega kapitala v Sloveniji in

o

povečati obseg ponudbe tveganega kapitala za razvojno – inovativna
podjetja s potencialom hitre rasti na slovenskem trgu.

Razpis predstavlja poziv potencialnim domačim in tujim privatnim investitorjem, da s svežim
kapitalom v družbah tveganega kapitala (DTK), ki morajo biti registrirane v Sloveniji v skladu
z Zakonom o družbah tveganega kapitala in jih upravljajo neodvisni specializirani upravljalci
tveganega kapitala, podprejo razvoj in rast inovativnih podjetij.
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Izbrane družbe tveganega kapitala, ki bodo

PODLAGA ZA JAVNI RAZPIS:

izpolnjevale pogoje razpisa in zadostile

Javni razpis je del Programa izvajanja instrumentov

kriterijem za pridobitev državnih sredstev,

finančnega inžineringa PIFI, ki ga je Vlada RS sprejela v
mesecu oktobru lani in s tem realizirala glavna priporočila

bo Slovenski podjetniški sklad finančno

Evropske komisije državam članicam, da le-te ne ponujajo

podprl z dokapitalizacijo v imenu Republike

več

Slovenije

sestavljene

v

višini

do

49%

celotnega

kapitala družbe, oziroma minimalno v višini
1 mio EUR. To pomeni, da bi se učinek

zgolj

nepovratnih
finančne

sredstev

temveč

instrumente,

ki

predvsem
zagotavljajo

povezovanje privatnih in javnih finančnih sredstev za
financiranje rasti, razvoja in izboljšanja konkurenčnega
položaja malih in srednje velikih podjetij (MSP). Program

vlaganj javnih sredstev iz 33,99 mio EUR

PIFI vključuje finančno podporo tako z lastniškimi viri, po

multipliciral na skoraj 70 mio EUR ponudbe

letu 2011 pa se bo odobravala državna pomoč tudi z

tveganega

dolžniškimi

viri.

podjetniški

sklad

kapitala

za

razvojno

–

inovativna podjetja s potencialom hitre
rasti do leta 2015.

Izvajalec
pod

programa

okriljem

je

Slovenski

Ministrstva

za

gospodarstvo, sredstva so zagotovljena iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, z objavo javnega razpisa pa
prehaja program v prvo izvedbeno fazo.

Izbrane družbe bodo pridobljena javna sredstva skupaj

s sredstvi privatnih investitorjev

morala uporabiti skladno s Smernicami skupnosti o državnih pomočeh za spodbujanje naložb
rizičnega kapitala v mala in srednje velika podjetja 2006/C 194/02 z dne 18. 08. 2006. To
pomeni izključno za lastniške naložbe v mala in srednje velika podjetja s potencialom hitre
rasti v obliki tveganega ali mezzanin kapitala za soustanovitev novega ali pa
dokapitalizacijo rastočega podjetja. Max. letna naložba v posamezno podjetje pa lahko
predstavlja 1,5 mio EUR. Naložbe morajo biti dobičkonosne in zastavljene na tržnih osnovah,
usmerjene morajo biti v sodobno tehnologijo, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,
višjo donosnost kapitala , inovativnost, učinkovito izrabo naravnih virov, okoljska učinkovitost
in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.
Glede na trenutne razmere na slovenskem trgu kapitala in glede na odzive na najavo razpisa
Slovenski podjetniški sklad predvideva sodelovanje oz. kapitalski vstop RS v 5 do 10 družb
tveganega kapitala, od tega bo zagotovo tudi nekaj novo registriranih družb. S tem bo
slovensko podjetniško okolje pridobilo tudi nekaj novih specializiranih upravljalcev na
področju lastniškega financiranja, ki jih trenutno očitno primanjkuje. V povprečju bi vsaka
DTK do konca leta 2013, ko se naložbeno obdobje zaradi pravil koriščenja evropskih sredstev
izteče, lahko podprla cca 5 podjetij, kar skupno predstavlja 40 podprtih podjetij. Gledano
makroekonomsko pa bi ti podprti projekti pomenili tudi ustanovitev in rast novih
visokotehnološko usmerjenih podjetij, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, ki bo
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zagotovo za min. 10% višja od slovenskega povprečja, ter povečanje števila delovnih mest v
podprtih podjetjih za min. 10 delovnih mest na podprto podjetje, kar predstavlja do leta
2015 minimalno 400 novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.
Pri ocenjevanju prijavljenih družb, ki je v pristojnosti neodvisne pet članske komisije, imajo
glavno vlogo merila kot so usposobljenost investicijskega managementa in predhodne
izkušnje upravljalske družbe, naložbena strategija za prihodnja štiri leta, in sicer načrtovani
letni donosi, pričakovana rast podprtih podjetij, sektorska usmerjenost, način iskanja
potencialnih hitro rastočih podjetij in načrti izhoda iz naložb.
To je že četrti javni razpis, ki ga je Slovenski podjetniški sklad razpisal v letu 2010 in
tako k garancijam za zavarovanje bančnih kreditov, subvencijam obrestne mere in
subvencijam za zagon podjetij dodal še finančno podporo lastniškemu kapitalu. V
letu 2010 je Sklad tako podjetniškemu sektorju ponudil že 118 mio EUR ugodnih
finančnih sredstev.
Razpis

Naziv

P1 2010

Garancije Sklada za bančne
kredite
s
subvencijo
obrestne mere

Objava v
Uradnem listu
UL RS št.
113/2009 z dne
31.12.2009

Višina razpisanih
sredstev
gar.poten.
sub.obr.mere

skupaj

62.000.000,00 EUR
8.510.000,00 EUR

70.510.000,00 EUR

P1 TP
2010

Garancije Sklada za bančne
kredite
za
tehnološke
projekte

UL RS št.
113/2009 z dne
31.12.2009

10.000.000,00 EUR

P2 2010

Sofinanciranje
zagona
podjetij
v
subjektih
inovativnega okolja
Kapitalske
naložbe
Republike
Slovenije
v
zasebne družbe tveganega
kapitala

UL RS št. 10/2010
z dne 12.2.2010

3.500.000,00 EUR

Objava v petek,
5.3.2010

33.990.000,00 EUR

LF 2010

SKUPAJ

Odpiranja
enkrat
mesečno do
konca leta
2010 oziroma
do porabe
sredstev
enkrat
mesečno do
konca leta
2010 oziroma
do porabe
sredstev
25.3.2010
enkrat na tri
mesece do
julija 2011
oziroma do
porabe
sredstev

118.000.000,00 EUR

Slovenski podjetniški sklad

