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Uvod
Evropska unija nudi podporo evropskim malim in srednje velikim podjetjem (MSP-jem).
Podpora je na voljo v različnih oblikah, kot so donacije, posojila in, v nekaterih primerih,
garancije. Podpora je na voljo neposredno ali v okviru programov, ki se upravljajo na nacionalni
ali regionalni ravni (na primer strukturni skladi Evropske unije). MSP-ji lahko tudi koristijo
ugodnosti vrste nefinančnih ukrepov pomoči v obliki programov in storitev za podporo
podjetništva.
Namen tega priročnika je predstavitev glavnih evropskih programov, namenjenih MSP-jem in
vsebuje kratke informacije kakor tudi glavne spletne strani vsakega programa. Prosimo,
upoštevajte, da informacije v tem priročniku niso izčrpne.
Sheme pomoči so razdeljene na naslednje štiri kategorije:
1. Možnosti za tematsko financiranja
Ta vrsta financiranja je predvsem tematske narave s specifičnimi cilji - okolje, raziskave,
izobraževanje - zasnovanimi in izvajanimi s strani raznih oddelkov Evropske komisije. MSP-ji ali
druge organizacije se za sodelovanje v programu ponavadi lahko prijavijo neposredno, pod
pogojem, da predstavijo trajnostne, vrednostne in transnacionalne projekte. Od programa
odvisno, lahko kandidati tudi vključijo industrijske skupine, poslovna združenja, izvajalce
podpore podjetništva in/ali svetovalce.
Sofinanciranje predstavlja splošno pravilo: podporo Evropske unije ponavadi sestavljajo
subvencije, ki pokrivajo le del stroškov projekta.
2. Strukturni skladi
Strukturni skladi (Evropski sklad za regionalni razvoj [ESRR] in Evropski socialni sklad [ESS]) so
največji instrumenti Skupnosti za financiranje MSP, in sicer različnih tematskih programov in
pobud skupnosti, ki se izvajajo v regijah. Upravičenci do sredstev iz strukturnih skladov prejmejo
neposredni prispevek, s katerim lahko financirajo svoje projekte.
Prosimo, upoštevajte, da so programi vodeni in da so projekti izbrani na nacionalni in/ali
regionalni ravni.
3. Finančni instrumenti
Večina finančnih instrumentov je na voljo le posredno, preko nacionalnih finančnih posrednikov.
Veliko število teh finančnih instrumentov upravlja Evropski investicijski sklad.
4. Podpora za internacionalizacijo MSP-jev
To podporo ponavadi sestavlja pomoč posredniškim organizacijam in/ali organom oblasti na
področju internacionalizacije, da bi na tak način MSP-jem olajšali dostop na trge izven EU:
5. Kje si je mogoče pridobiti lokalno pomoč?
Informacije o mreža "Enterprise Europe Network", ki nudijo podporo podjetništva v državah
članicah. "Enterprise Europe Network" je največja evropska mreža za podporo podjetjem in
inovativnost, ki nudi visokokakovostne celostne storitve v korist MSP

= Več informacij
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1. Možnosti financiranja
Okolje, energija in transport
9 Finančni instrument za okolje + (LIFE +)
Ta program je razdeljen na tri dele:
- Narava in biotska raznovrstnost
- Okoljska politika in upravljanje
- Informacije in komunikacije
Proračun, predviden za LIFE +, znaša za obdobje med leti 2007-2013 2,1 milijardi evrov. MSP-ji
bodo do sredstev LIFE + imeli dostop preko dela, ki ga centralizirano upravlja Evropska komisija
in preko dela, ki ga upravljajo nacionalne agencije.
Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Za več informacij o drugih virih financiranja, povezanih z okoljem, si oglejte spletne strani
Generalnega direktorata za okolje: http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm

9 Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (Competitiveness and
Innovation Framework Programme - CIP)
Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (CIP) je koherentna in integrirana rešitev ciljev
obnovljene lizbonske strategije za rast in zaposlovanje. Za obdobje od leta 2007 do leta 2013 je
na voljo približno 3,6 milijard evrov.
V zvezi z okoljskimi zadevami CIP vsebuje:
a) Program za podjetništvo in inovativnost (Entrepreneurship and Innovation Programme - EIP)
skupaj z eko-inovacijskim delom, ki mu je bilo namenjenih 430 milijonov evrov. Cilj programa je
izkoristiti polne možnosti okoljskih tehnologij za varstvo okolja, tako da prispeva h
konkurenčnosti in gospodarski rasti;
b) Program Inteligentna energija - Evropa (Intelligent Energy Europe Programme - IEE), ki mu je
bilo namenjenih 727 milijonov evrov. Program Inteligentna energija - Evropa vsebuje dejavnosti
za povečanje razumevanja in zahtev po energetski učinkovitosti, spodbujanje obnovljivih virov
energije in diverzifikacijo energije ter spodbujanje diverzifikacije goriv in energetske učinkovitosti
v transportu.
C) Podporni program za politiko informacijskih in komunikacijskih tehnologij (PPP IKT) s
proračunom približno 730 milijonov EUR. Sredstva so namenjena predvsem pilotnim
dejavnostim, v katere so vključene tako javne kot tudi zasebne organizacije. Njihov cilj je
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spodbujati inovacije in konkurenčnost z večjim razumevanjem in boljšo uporabo IKT tudi na
področju energetske učinkovitosti in pametne mobilnosti.
Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

9 Marco Polo II (2007-2013)
Cilj programa Marco Polo je zmanjšanje cestnih zastojev, da bi se znotraj Skupnosti izboljšala
okoljevarstvena učinkovitost sistema tovornega prometa in povečala intermodalnost. Tako bi se
prispevalo k učinkovitemu in trajnostnemu prometnemu sistemu. Za dosego teh ciljev, Program
podpira dejavnosti tovornega prometa, logistike in drugih ustreznih trgov, vključno s pomorskimi
potmi in ukrepi za preprečevanje prometa. Proračun programa za obdobje med leti 2007 in 2013
znaša 400 milijonov evrov.
Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/index_en.htm

Za več informacij o energetski in transportni politiki si oglejte spletno stran Generalnega
direktorata za energijo in stran Generalnega direktorata za Mobilnost in promet:
http://ec.europa.eu/dgs/energy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/transport/index_en.htm
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Inovacijske in raziskovalne dejavnosti
9 Sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj (2007-2013)
Sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj (7. OP) namenja z različnimi programi
posebno pozornost malim in srednje velikim podjetjem: "Sodelovanje" (približno 32,3 milijard
evrov), "Zamisli" (približno 7,5 milijard evrov), "Ljudje" (približno 4,7 milijard evrov) in
"Zmogljivosti" (približno 4 milijard evrov).
MSP-je se aktivno spodbuja k sodelovanju pri
vseh raziskovalnih dejavnostih. Prav tako se
Spodbujanje sodelovanja MSP v programu
spodbuja vključevanje MSP-jev v Skupne
"Sodelovanje"
tehnološke iniciative (Joint Technology
Initiatives - JTI), kadar se taka dejavnost zdi
primerna.
Kakor vse druge organizacije, lahko
Program "Zamisli" je odprt za MSP-je
raziskovalne skupine iz MSP-jev konkurirajo
na osnovi odličnosti.
Velika pozornost je usmerjena spodbujanju
večje udeležbe MSP-jev v okviru programa
Človeški potencial v raziskavah in tehnologiji v
"Mostovi in partnerstva med podjetji in
programu "Ljudje"
univerzami".
Cilj programa programa "Raziskave v korist
MSP" je okrepiti inovativno zmogljivost
"Raziskave v korist MSP" v programu
evropskih MSP-jev in njihov prispevek k
"Zmogljivosti"
razvoju proizvodov in trgov na osnovi novih
tehnologij.
Okvirni proračun za posebne dejavnosti MSPjev znaša približno 1,3 milijarde evrov.
Dodatne informacije: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Za več informacij o raziskovalni in razvojni politiki si oglejte spletno stran Generalnega
direktorata za raziskave in razvoj:
http://ec.europa.eu/research/index_en.cfm
Služba Skupnosti za informacije o raziskavah in razvoju (Community Research and
Development Information Service - CORDIS): http://cordis.europa.eu
SME Techweb: To je raziskovalni portal Evropske komisije za MSP-je, ki ponuja informacije in
vire za tehnološko usmerjene MSP-je, ki se želijo v okviru 7. okvirnega raziskovalnega programa
Evropske unije potegovati za sredstva, namenjena za raziskovanje:
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
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Služba za pomoč MSP-jem Generalnega direktorata storitev povpraševanja po raziskavah za
osebno svetovanje:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Seznam nacionalnih kontaktnih točk (NKT) za MSP-je za 7. OP je na voljo na spletni strani
SME Techweb. Evropska komisija to spletno stran podpira in na tak način zagotavlja praktične
informacije, pomoč in izobraževanje potencialnih udeležencev in izvajalcev.
Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=support

9 Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (Competitiveness and
Innovation Framework Programme - CIP)
Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (CIP) je koherentna in integrirana rešitev ciljev
obnovljene lizbonske strategije za rast in zaposlovanje. Za obdobje od leta 2007 do leta 2013 je
na voljo približno 3,6 milijard evrov.
Kar zadeva inovativnost in informacijske tehnologije, sestavljata program CPI dva glavna
standarda:
a) cilj Programa za podjetništvo in inovativnost (PPI) je izboljšanje pogojev za inovacije, kot so
na primer izmenjave najboljših praks med državami članicami in dejavnosti za izboljšanje,
vzpodbujanje in pospeševanje inovativnosti v podjetjih. Program podpira dejavnosti za
pospeševanje sektorskih inovacij, povezovanja, javnega in zasebnega partnerstva ter uporabo
inovacijskega managementa.
b) Podpornemu programu za politiko IKT je bilo namenjenih približno 728 milijonov evrov. Cilj
programa ICT je spodbujanje novih konvergirajočih trgov elektronskih omrežij in storitev,
medijskih in digitalnih vsebin. Program podpira tudi posodobitve storitev javnega sektorja, ki
bodo dvignile produktivnost in izboljšale storitve.
Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

Za informacije o drugih programih in pobudah, ki prispevajo k razvoju informacijske družbe, si
oglejte spletno stran Generalnega direktorata za informacijsko družbo:
http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm
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EUREKA - Mreža za tržno usmerjene razvojne in raziskovalne dejavnosti
Eureka je panevropska mreža za tržno usmerjene industrijske razvojne in raziskovalne
dejavnosti, ki podpirajo konkurenčnost evropskih podjetij tako, da tvorijo povezave in inovacijske
mreže v 36 državah. EUREKA nudi partnerjem projekta hiter dostop do znanja, spretnosti in
strokovnosti po vsej Evropi ter omogoča dostop do nacionalnih javnih in zasebnih programov
financiranja.
Dodatne informacije: http://www.eurekanetwork.org/
Poleg tega, Program Eurostars zagotavlja finančna sredstva, prilagojena potrebam malih
podjetij, in podpira njihovo udeležbo pri mednarodnih projektih na področju raziskav in inovacij.
Dodatne informacije: http://www.eurostars-eureka.eu/home.do
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Izobraževanje in usposabljanje
9 Integriran akcijski program na področju vseživljenjskega učenja
Integriran akcijski program na področju vseživljenjskega učenja za obdobje med leti 2007-2013
pokriva štiri posebne programe: COMENIUS za dejavnosti splošne izobrazbe, ki zadevajo šole
do končane višje srednješolske izobrazbe; ERASMUS za izobraževanje in nadaljnje
usposabljanje na visokošolski stopnji; LEONARDO DA VINCI za vse druge aspekte poklicnega
izobraževanja in usposabljanja; ter GRUNDTVIG za izobraževanje odraslih. Program
LEONARDO DA VINCI je neposrednega pomena za podjetja, saj podpira inovativne
transnacionalne pobude za spodbujanje znanja, sposobnosti in spretnosti, potrebnih za uspešno
integracijo v delovno življenje ter popolno uresničevanje državljanstva.
Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

9 Erasmus za mlade podjetnike
To je pilotni program, ki ga je EU začela izvajati v letu 2009. Zagotavlja praktično in finančno
pomoč novim podjetnikom, ki želijo nekja časa preživeti v podjetjih v drugih državah EU in se
tam učiti od izkušenih podjetnikov. Cilji programa so izmenjava zamisli, izkušenj in informacij
med podjetniki, s čimer bi pospešili dostop do trga in našli možne partnerje za nove posle v
drugih državah EU. Program sofinancira EU, skupna višina proračuna pa znaša 4,3 milijona
evrov in vključuje potne stroške in stroške namestitve med obiskom.
Dodatne informacije:
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=sl
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/erasmus/index.htm
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Kultura in mediji
9 KULTURA 2007-2013
Program KULTURA 2007-2013 zagotavlja sredstva za sodelovanje na projektih s področja
kulture na vseh umetniških in kulturnih področjih (uprizarjajoča umetnost, plastična in vizualna
umetnost, literatura, dediščina, kulturna zgodovina itd.). Proračun v višini 400 milijonov evrov je
namenjen projektom in pobudam za praznovanje evropske kulturne raznolikosti in skupne
kulturne dediščine s pomočjo razvoja čezmejnega sodelovanja med kulturnimi operaterji in
institucijami. Ima tri glavne cilje: spodbujati čezmejno mobilnost oseb, ki delajo v kulturnem
sektorju; pospeševati transnacionalni pretok kulturnih in umetniških del; uveljaviti medkulturni
dialog.
Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc411_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/eu-funding/doc2886_en.htm

Stran " Možnosti financiranja" na spletni strani Generalnega direktorata za izobraževanje in
kulturo nudi pregled vseh aktualnih pozivov za zbiranje predlogov:
http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call3016_en.htm

9 MEDIA 2007-2013
Ta program, katerega proračun obsega 755 milijonov evrov v obdobju od 2007-2013, se ukvarja
z usposabljanjem oseb, ki se poklicno ukvarjajo z javnimi občili; z razvojem proizvodnih
projektov in podjetij; distribucijo in promocijo kinematografskih del in avdiovizualnih programov
ter podporo kinematografskih festivalov. Program nudi finančno podporo MSP-jem, ki delujejo na
teh področjih.
Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm
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2. Strukturni skladi
Namen Strukturnih skladov je pomagati zmanjšati notranje regionalne razlike v razvitosti ter
pospešiti ekonomsko in socialno kohezijo znotraj Evropske unije. Evropska komisija zato v
državah članicah sofinancira regionalne projekte. Vendar pa je pomembno poudariti dejstvo, da
je neposredna pomoč MSP-jem za sofinanciranje njihovih naložb mogoča le v ekonomsko manj
razvitih regijah (v tako imenovanih »konvergenčnih« regijah). V drugih regijah je prednost dana
dejavnostim, ki imajo večjo spodbudo (npr. usposabljanje podjetništva, svetovalne in druge
strokovne storitve, poslovni inkubatorji, mehanizmi za prenos tehnologije, mrežno povezovanje
itd.) v nasprotju z neposredno pomočjo posameznim MSP-jem.

Prosimo, upoštevajte, da je ta program upravljan in da so projekti izbrani na nacionalni
in/ali regionalni ravni.
Za obdobje 2007–2013 se strategija in sredstva kohezijske politike (Evropski sklad za regionalni
razvoj [ESRR], Evropski socialni sklad [ESS] in Evropski kohezijski sklad [EKS]) delijo na tri
prednostne cilje, za katere je skupaj odobrenih 347,41 milijard EUR:
• konvergenca: pospešiti gospodarsko konvergenco manj razvitih regij (81,54 % proračuna);
• regionalna konkurenčnost in zaposlovanje: okrepiti konkurenčnost in privlačnost regije ter
pomagati delavcem in podjetjem pri njihovi prilagoditvi na gospodarske spremembe (15,94 %
proračuna);
• evropsko teritorialno sodelovanje: okrepiti čezmejno, mednacionalno in medregijsko
sodelovanje (2,52 % proračuna).

9 Evropski sklad za regionalni razvoj
Evropski sklad za regionalni razvoj je največji instrument Skupnosti za financiranje MSP. Cilj
tega sklada je zmanjšati razvojne razlike med regijami in podpreti socialno in ekonomsko
kohezijo v Evropski uniji. Da bi povečali ustanavljanje in konkurenčnost MSP, ESRR sofinancira
dejavnosti na številnih področjih:
1. podjetništvo, inovativnost in konkurenčnost MSP (na primer mentorstvo v podjetjih, inovativne
tehnologije in sistemi upravljanja v MSP, ekološke inovacije, učinkovitejša uporaba IKT);
2. izboljšanje regionalnega in lokalnega okolja za MSP (na primer dostop MSP do kapitala,
potrebnega za ustanovitev in razvoj podjetja, poslovna infrastruktura in podporne storitve za
MSP, regionalne in lokalne dejavnosti RTR ter inovacijske zmogljivosti, poslovno sodelovanje in
inovacijske zmogljivosti);
3. medregionalno in čezmejno sodelovanje MSP;
4. naložbe in človeški viri (poleg financiranja iz Evropskega socialnega sklada).
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•

Za razliko od drugih finančnih virov EU, ki jih običajno neposredno upravlja Komisija, pa
Evropski sklad za regionalni razvoj upravljajo nacionalni in regionalni organi. Ti so tudi
kontaktne točke za predložitev zahtevka za financiranje in izbiro projektov.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani:
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_sl.htm

Spletna stran Generalnega direktorata za regionalno politiko vsebuje podatke o dejavnostih
Evropske unije za podporo regionalnega razvoja:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
To zajema:
- seznam organov upravljanja s Strukturnimi skladi za vsako regijo:
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm in
- povzetek programov, ki so na voljo v vsaki regiji:
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/index_en.cfm

9 Evropski socialni sklad
Za obdobje med leti 2007-2013 bo Evropski socialni sklad nudil podporo za predvidevanje in
upravljanje ekonomske ter socialne spremembe s številnimi možnostmi za podporo MSP-jev.
Štiri kljuèna podroèja za ukrepanje na podlagi ciljev »Regionalna konkurenènost in
zaposlovanje« so:
1. povečana prilagodljivost delavcev in podjetij;
2. povečan dostop do zaposlovanja in udeleženost na trgu dela;
3. krepitev socialne vključenosti z bojem proti diskriminaciji in lažjim dostopom do trga dela

za osebe s slabšimi zmožnostmi;
4. spodbujanje povezovanja za reformo na področju zaposlovanja in vključevanja.

V najmanj uspešnih regijah se sklad osredotoča na spodbujanje strukturne prilagoditve, rasti in
ustvarjanje delovnih mest. V ta namen, v sklopu cilja »Konvergenca«, Evropski socialni sklad
podpira tudi:
1. prizadevanja za razširitev in izboljšanje vlaganja v človeški kapital, še posebej z

izboljšanjem sistema izobraževanja in usposabljanja;
2. dejavnosti za razvoj institucionalne usposobljenosti ter učinkovitost javnih uprav na

nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/employment_social/esf
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9 Sklad za razvoj podeželja
Sklad za razvoj podeželja se v obdobju med leti 2007-2013 osredotoèa na tri tematske osi:
izboljšanje konkurenènosti kmetijstva in gozdarstva; okolje in podeželje; izboljšanje življenjske
kakovosti in diverzifikacijo kmetijskega gospodarstva. Èetrta os predstavlja možnost lokalnega
pristopa od spodaj navzgor, ki ga je v razvoju kmetijstva treba doseèi.
Države èlanice pripravijo za vsak sklop prednostnih nalog nacionalne strategije za razvoj
podeželja na osnovi naslednjih šestih strateških smernic Skupnosti:
1. izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih in gozdarskih sektorjev;
2. izboljšanje okolja in podeželja;
3. izboljšanje življenjske kakovosti na podeželju in spodbujanje diverzifikacije;
4. ustvarjanje lokalnih zmogljivosti za zaposlovanje in diverzifikacije na lokalni ravni;
5. prenos prednostnih nalog v programe;
6. dopolnjevanje med instrumenti Skupnosti.

Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_sl.htm
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3. Finančni instrumenti
Prosimo, upoštevajte, da te sheme MSP-jem ne nudijo neposrednega financiranja.
Ponavadi jih posredujejo banke, kreditne institucije ali investicijski skladi. Povečali naj bi
obseg kreditov, dostopnih MSP-jem in spodbujali te posrednike, da povečajo zmožnost
posojil MSP-jem.

9 Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (Competitiveness and
Innovation Framework Programme - CIP)
V sklopu Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost je bilo za obdobje med leti 20072013 za finančne instrumente namenjenih 1130 milijonov evrov. Ta denarna podpora je
urejena v sklopu treh shem, ki jih v imenu Evropske komisije upravlja Evropski investicijski sklad
(European Investment Fund - EIF):
1.

Cilj Pomoči za hitro rastoče in inovativne MSP-je (The High Growth and Innovative SME
Facility - GIF) je povečanje razpoložljivosti sredstev za inovativne MSP-je tako v
ustanovitvenih fazah (GIF1) kot tudi v fazi razširitve (GIF2). GIF si z zagotavljanjem
pomembne spodbude povečanja razpoložljivosti sredstev za inovacijo podjetij z vlagatelji
zasebnega kapitala deli tveganje in koristi.

2.

Jamstveni sklad za MSP zagotavlja dodatna jamstva za garancijske sheme, da bi MSP-ji
lahko prejeli več dolžniških financ. Sklad se osredotoča na naslavljanje tržne nepopolnosti
na štirih področjih:
(i) MSP-ji s potencialom rasti imajo dostop do posojil (ali nadomestka posojila, kot je na
primer lizing);
(ii) zagotavljanje mikrokreditov;
(iii) dostop do lastniškega kapitala ali nepravega lastniškega kapitala;
(iv) listinjenje.

3.

Shema krepitve zmogljivosti podpira zmogljivost finančnih posrednikov v nekaterih državah
članicah.

Dodatne informacije:
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/cip-financial-instruments/index_en.htm
http://eif.europa.eu

Informacije o pogojih za upravičenost MSP do posojil in virih posojil z garancijo EU v Sloveniji:
http://access2finance.eu
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9 Skupna evropska sredstva za mikro in srednje velika podjetja (Joint European
Resources for Micro and Medium Enterprises - JEREMIE)
JEREMIE je skupna pobuda Evropske komisije ter Evropskega investicijskega sklada in
Evropske investicijske banke. Cilj te pobude je izboljšati dostop mikro in srednjih podjetij do
finančnih sredstev, zagotoviti mikroposojila, financiranje tveganega kapitala ali jamstva ter druge
oblike financiranja pobud. Posebna pozornost je namenjena podpori novoustanovljenim
podjetjem, prenosu tehnologije, skladom za tehnologije in inovacije ter mikroposojilom. Pobuda
JEREMIE se upravlja kot sestavni del programov Evropskega sklada za regionalni razvoj,
projekti pa so izbrani na ustrezni nacionalni in regionalni ravni.
Prosimo, upoštevajte, da je ta program upravljan in da so projekti izbrani na nacionalni in/ali
regionalni ravni.
Dodatne informacije:
http://eif.europa.eu/jeremie/
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jeremie_en.htm
Če želite informacije o financiranju v okviru pobude JEREMIE, se obrnite na nacionalne oz.
lokalne organe, ki vas lahko informirajo, kako do teh sredstev (oz. če so na voljo v Sloveniji):
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_sl.cfm

9 Skupno delovanje za podporo institucij za mikrofinanciranje v Evropi JASMINE
JASMINE je skupna pobuda Evropske komisije in Evropskega investicijskega sklada skupaj z
Evropsko investicijsko banko, ki dopolnjuje pobudo JEREMIE. Cilj pobude je razvoj
mikrokreditiranja v Evropi na osnovi dveh glavnih ukrepov: zagotavljanje tehnične pomoči za
institucije mikrokreditiranja, da bi jim pomagali obdržati položaj kredibilnih finančnih posrednikov
in da bi enostavneje pridobile kapital; financiranje dejavnosti nebančnih finančnih institucij, da bi
lahko dajale večje število posojil. Cilj programa je izboljšati dostop do sredstev malim podjetjem,
nezaposlenim ali trenutno brezposelnim osebam, ki bi se želele same zaposliti, vendar nimajo
dostopa do tradicionalnih bančnih storitev. Ta program se je začel leta 2008 s triletno pilotno
fazo in začetnim kapitalom v višini 50 milijonov evrov.
Dodatne informacije:
http://eif.europa.eu/jasmine.activity/index.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/micro_en.htm

9 Lastne naložbe Evropskega investicijskega sklada (EFI)
Dejavnost EFI je osnovana na dveh instrumentih:
Instrumenti tveganega kapitala EFI zajemajo kapitalske naložbe v sklade tveganega
kapitala in poslovne inkubatorje, ki podpirajo MSP-je, še posebej novo ustanovljene in
tehnološko usmerjene.
Garancijski instrumenti EFI zagotavljajo garancije finančnim institucijam, ki krijejo posojila
MSP-jev.
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Dodatne informacije:
http://eif.europa.eu
http://www.eif.org/EIF_for/sme_finance/index.htm

9 Posojila Evropske investicijske banke (EIB)
Ta posojila bodo zagotovljena preko posrednikov, kot so na primer poslovne banke. Posojila so
namenjena opredmetenim in neopredmetenim vlaganjem MSP-jev. Posojila Evropske
investicijske banke lahko prav tako pomagajo zagotoviti stabilno osnovo delovnega kapitala
MSP-jev, t.j. v tem pogledu so lahko tudi posojila, ki so odobrena za finančne obveznosti,
povezane s tržnim ciklom MSP-jev in so odraz dolgoročnih potreb po financiranju, upravičena do
sredstev Evropske investicijske banke. Trajanje posojil bo od 2 do 12 let z največjim zneskom
12,5 milijona evrov za posamezno posojilo.
Dodatne informacije:
http://eib.europa.eu
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/index.htm
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/intermediaries/index.htm
Za seznam finančnih posrednikov v Evropski uniji glejte:
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/intermediaries/europe.htm?lang=en&
Za seznam finančnih posrednikov izven Evropske unije glejte:
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/outside-eu/index.htm?lang=en&

9 Evropski mikrofinančni instrument Progress
EU je vzpostavila nov evropski mikrofinančni instrument Progress, ki nudi mikro kredite malim
podjetjem in ljudem, ki so ostali brez službe in želijo ustanoviti svoje malo podjetje.
Dodatne informacije:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sl&catId=836
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progress/index.htm
Na naslednji spletni strani lahko preverite, če je mikrokreditna institucija , ki nudi mikrofinančni
instrument Progress, že na voljo v vaši državi:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langId=sl
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4. Podpora za internacionalizacijo malih in srednje
velikih podjetij
Prosimo, upoštevajte, da nekatere sheme MSP-jem ne nudijo neposrednega financiranja.
Te upravljajo posredniki in/ali organi oblasti. Podpora je zato pogosto posredne oblike.

KANDIDATKE IN SOSEDNJE DRŽAVE

9 Instrument za predpristopno pomoč (PPP)
Z januarjem leta 2007 je instrument za prepristopno pomoč (PPP) nadomestil vrsto instrumentov
pomoči za države kandidatke (PHARE, ISPA, SAPARD …). Sestavlja ga pet komponent: pomoč
pri tranziciji in vzpostavljanju institucij, čezmejno sodelovanje, regionalni razvoj, človeški viri in
razvoj podeželja.
Države upravičenke se delijo na dve kategoriji:
•

države kandidatke za vstop v EU, ki so upravičene do vseh petih komponent PPP,

•

možne države kandidatke z zahodnega Balkana, ki so upravičene le do prvih dveh
komponent.

Evropska komisija nudi posredno financiranje MSP-jev v državah upravičenkah do PPP s
pomočjo omogočanja dostopa do posojil, zakupa in transakcij s kapitalom, s pomočjo
sodelovanja z mednarodnimi finančnimi ustanovami (EIB in EBOR). Pomemben del poslovanja
finančnih posrednikov v državah kandidatkah je zaveza k razvijanju delovanja MSP-jev.
Seznam
finančnih
posrednikov
lahko
najdete
http://www.ebrd.com/apply/small/index.htm
http://eib.europa.eu/products/loans/intermediated/index.htm

na

naslednjih

straneh:

Druge podrobnosti in informacije o nacionalnih kontaktnih točkah za posamezno državo:
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/ipa/index_sl.htm

9 Sklad za spodbujanje naložb v sosedstvo (NIF)
Cilj evropske sosedske politike, katere izvajanje se je začelo leta 2004, je vzpostaviti
sodelovanje s sosedami EU s pomočjo globljega političnega odnosa in gospodarskega
povezovanja. Na osnovi te politike je upravičenih skupno 16 sosedskih držav. Ukrepi se
financirajo s pomočjo ENPI (Intsrument evropske sosedske politike). Za obdobje 2007–2013
znaša skupni proračun za to politiko 12 milijard € in se dodeli programom posameznih držav
glede na njihove potrebe, zmožnost črpanja in izvajanje dogovorjenih reform.
Sklad za spodbujanje naložb v sosedstvo med drugim podpira zasebni sektor zlasti s pomočjo
transakcij s tveganim kapitalom, namenjenih MSP-jem.
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Za obdobje 2007–2013 znaša celotni proračun za to pobudo 745 milijonov €, ki jih z
neposrednimi prispevki dopolnijo države članice in skrbniški sklad, ki ga upravlja Evropska
investicijska banka.
Da bi bil upravičen do sredstev iz tega sklada, mora projekt vložiti evropska javnofinančna
institucija, ki jo za upravičeno priznava odbor NIF (na primer Evropska investicijska banka ali
Evropska banka za obnovo in razvoj).
Dodatne informacije:
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm

9 Program investiranja v države na Vzhodu
Cilj evropske sosedske politike, katere izvajanje se je začelo leta 2004, je vzpostaviti
sodelovanje s sosedami EU s pomočjo globljega političnega odnosa in gospodarskega
povezovanja. Na osnovi te politike je upravičenih skupno 16 sosedskih držav. Ukrepi se
financirajo s pomočjo ENPI (Instrument evropske sosedske politike). Za obdobje 2007–2013
znaša skupni proračun za to politiko 12 milijard € in se dodeli programom posameznih držav
glede na njihove potrebe, zmožnost črpanja in izvajanje dogovorjenih reform.
Cilj Programa investiranja v države na Vzhodu s skupnim proračunom 7 milijonov € za obdobje
2007–2013 je podpirati gospodarski razvoj regije (Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija,
Moldavija in Ukrajina) in izboljšati poslovno okolje. Program podpira MSP-je in proces njihove
internacionalizacije, izboljšuje njihovo mreženje in spodbuja razvoj trgovine.
Dodatne informacije:
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=315&id_type=10
http://ec.europa.eu/europeaid/work/ap/aap/2011_en.htm

9 Finančni inštrument EU/EBOR za MSP-je
Ta program zagotavlja financiranje MSP-jev v 11 srednjeevropskih državah, vključno z državami
pristopnicami in novimi državami članicami. Financiranje poteka preko lokalnih bank, leasinških
držb in kapitalskih skladov. EBOR za financiranje prispeva 847 milijonov €, Evropska komisija pa
prispeva 130 milijonov €.
Dodatne informacije:
http://www.ebrd.com/pages/sector/financial/sme.shtml
http://www.ebrd.com/pages/about/policies/msme.shtml
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9 Nefinančna pomoč EBOR: Programa TAM in BAS
V okviru programov TAM (Turn Around Management) in BAS (Business Advisory Services)
EBOR pomaga zasebnim podjetjem pri prilagajanju na zahteve tržnega gospodarstva in
pripseva k razvoju malih in srednje velikih podjetij. Prvi program je namenjen upravnim in
strukturnim spremembam v podjetjih in omogoča svetovanje izkušenih vodstvenih delavcev,
drugi pa podpira kratkoročne pobude in razvija trajnostno infrastrukturo za lokalne storitve
podjetniškega svetovanja.
Podjetja lahko TAM/BAS neposredno pošljejo prijavnico, ki jo oddajo vodstveni ekipi, ki nato
odloča, ali bo projekt dobil zeleno luč ter določi pogoje sodelovanja.
Dodatne informacije:
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/tambas.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/tambas/guide.pdf

9 Posojila EIB za MSP-je v vzhodnih sosedskih državah
V okviru Vzhodnega partnerstva bo EIB v obdobju 2009/2010 dajala posojila MSP-jem v
vzhodnih sosedskih državah in tako razširila geografsko pokritost svojih posojil zunaj Evropske
unije, zahodnega Balkana in držav predpristopnic.
Za informacije o lokalnih posrednikih v sosednjih državah obiščite spletišči EBOR ali EIB:
http://eib.europa.eu/products/loans/intermediated/index.htm
http://www.eib.europa.eu/projects/regions/eastern-neighbours/index.htm?lang=en
Dodatne informacije:
http://eib.europa.eu/about/press/2009/2009-184-eib-launches-sme-loans-for-eus-easternneighbours.htm

9 EIB daje posojila MSP v sredozemskih partnerskih državah (FEMIP)
FEMIP daje posojila malim podjetjem v Sredozemlju (Alžirija, Egipt, Gaza/Zahodni breg, Izrael,
Jordanija, Libanon, Maroko, Sirija in Tunizija) za projekte na področju razvoja področne
gospodarske infrastrukture, večinoma preko lokalnih posrednikov.
Dodatne informacije:
http://www.eib.org/projects/regions/med/
http://www.enpi-info.eu/indexmed.php?lang_id=450
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DRŽAVE LATINSKE AMERIKE

9 AL-Invest IV
Cilj tega programa je podpirati internacionalizacijo MSP-jev v Latinski Ameriki s pomočjo mreže
gospodarskih subjektov iz Evrope in Latinske Amerike, ki sodelujejo pri organizaciji srečanj
podjetij, ki so dejavna v enakem sektorju na obeh straneh Atlantika. Udeleženci prejmejo
program neposrednih srečanj, ki so zanje posebej urejena glede na njihove profile in izdelke.
Financiranje za neprofitne organizacije, kot je gospodarska zbornica, predstavlja usklajene
poslovne dogodke za spodbujanje sodelovanja. AL-Invest IV (2009–2012) se izvaja preko 3
latinoameriških poslovnih organizacij: NAFIN, CAINCO in CNI. Podjetja so upravičena do
neposrednega sodelovanja pri poslovnih dogodkih. Stroške organizacije krije Evropska komisija,
ki k programu prispeva proračun v višini 50 milijonov €.
Dodatne informacije:
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/al-invest/index_en.htm

ASIA

9 Program EU "Vrata" (EU Gateway)
Cilj tega programa, ki poteka v obdobju 2008–2015, je spodbujanje uvajanja evropskih izdelkov
na japonski in korejski trg, dopolnitev in dodajanje vrednosti predstavitvenim dejavnostim, ki jih
izvajajo posamezne države članice EU v industrijskih sektorjih EU, za katere se smatra, da imajo
na Japonskem ali v Južni Koreji velik potencial (zdravstvo in medicinske tehnologije, tehnologije
gradnje in gradbeni materiali, informacijske in komunikacijske tehnologije, okoljske tehnologije in
tehnologije, povezane z energijo, notranje oblikovanje, moda). Z organizacijo trgovinskih misij za
spodbujanje sodelovanja sodelujoči MSP-ji prejemajo posredno podporo, ki jo spremlja še
finančna in posebna logistična pomoč.
Dodatne informacije:
http://www.eu-gateway.eu

9 Programi za industrijsko sodelovanje med EU in Japonsko
Ti letni programi so odprti za podjetja vseh velikosti, tudi za MSP-je. Z organizacijo
izobraževalnega programa je nudena posredna podpora, ki je ni potrebno plačati in vsebuje
štipendije za udeležence. Trenutno potekajo štirje programi.
•

Namen programa HRTP je pomagati vodilnim delavcem v evropskih MSP-jih pri tesnem
vključevanju njihovih podjetij v odnose z Japonsko in s tem prodor na japonski trg.
Pettedensko obdobje na japonskem vključuje učenje japonskega jezika in kulture, ciljno
usmerjene lekcije in seminarje ter obiske podjetij.

•

Program DBP (distribucija in poslovne prakse) je 5/8-dnevna misija na Japonskem, ki
pomaga evropskim podjetjem pri osvajanju praktičnega razumevanja japonskega
distribucijskega sistema.

19

•

Program FDI (neposredne tuje naložbe) je 5-dnevna misija na Japonskem, ki
sodelujočim iz EU omogoča pridobivanje razumevanja o tem, kaj lahko podjetja EU z
nakupi lokalnega premoženja pridobijo zaradi japonske politike FDI za nova in rastoča
podjetja na Japonskem.

•

WCM je intenzivna 5/8-dnevna misija na Japonsko, ki pomaga izboljšati produktivnost in
zmanjšati stroške v proizvodnem sektorju in vključuje obiske nekaterih svetovno najbolj
znanih tovarn.

Dodatne informacije:
http://www.eu-japan.eu/global/business-training.html - (stran je na voljo tudi v japonščini)

9China
- Razumevanje Kitajske
Program usposabljanja, ki ga organizirajo Eurochambres in druge zainteresirane strani,
sofinancira pa ga Evropska komisija. Poslovne organizacije usposablja, da bodo pomagale
evropskim podjetjem bolje razumeti kitajsko gospodarstvo in povečati svojo konkurenčnost na
tem trgu.
Dodatne informacije:
http://www.understandingchina.eu/

- Program izmenjave in usposabljanja vodilnih delavcev med EU in Kitajsko
Program zagotavlja usposabljanje za kitajske in evropske vodilne delavce v jezikih, poslovni
kulturi in praksah druge celine.
Dodatne informacije:
http://www.metp.net.cn/english/index_asp_ColumnId=271

Za več informacij o možnostih v drugih geografskih območjih in državah si oglejte stran
»Programi in projekti« na spletnih straneh EuropeAid, Pisarna Evropske unije za sodelovanje:
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/index_en.htm

EuropeAid, Pisarna Evropske unije za sodelovanje, na svoji spletni strani za programe zunanjih
odnosov objavlja razpis in poziv za zbiranje predlogov za programe, na katere se lahko
prijavijo MSP-ji.
Dodatne informacije:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
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5. Kje si je mogoče pridobiti lokalno pomoč?

9 Enterprise Europe Network
Mreža "Enterprise Europe Network" je največja evropska mreža za podporo podjetjem in
inovativnost, ki nudi visokokakovostne celostne storitve v korist MSP. Poslanstvo mreže je
zagotoviti integrirane informacije, poslovno sodelovanje, storitve prenosa inovacij in tehnologij v
okviru podpore malim podjetjem ter inovativnim MSP.
Ena izmed osnovnih dejavnosti mreže je obveščanje podjetij o zadevah EU in zagotavljanje
povratnih informacij MSP Komisiji, da bi zagotovili usklajenost prihodnje zakonodaje s potrebami
MSP. Člani mreže imajo strokovno znanje na področju posebnih interesov podjetij, kot so: javno
naročanje, poslovno sodelovanje, financiranje, inovacije, prenos tehnologij, tržne raziskave in
evropska zakonodaja. Člani mreže podjetjem prav tako pomagajo pri prijavi za projekte Komisije
in izpolnjujejo administrativne obveznosti. Imajo neposreden dostop do Evropske komisije in jih
podpirajo strokovnjaki iz Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost iz Bruslja, ki jim
pomagajo pri odgovorih na najbolj zahtevna vprašanja.
Podjetja pridejo do informacij tudi preko drugih dejavnosti za povečevanje informiranosti
(udeležba na sejmih, organizacija seminarjev, predavanj, delavnic...) ter vrste publikacij, ki so na
voljo v lokalnih jezikih (vodniki, glasila, spletne strani...).
Mreža "Enterprise Europe Network" podpira tudi inovativnost, tako da zagotavlja posredniške
storitve za prenos tehnologij in znanja. Poleg tega mreža podpira aktivnosti za vzpostavljanje
partnerstev med vsemi akterji na področju inovacij ter se ukvarja z razširjanjem informacij,
povezanih z inovacijskimi vprašanji, in izkoriščanjem tehnologij, ki temeljijo na raziskavah.
Upravljajo bazo podatkov o partnerstvih z več kot 12.000 ponudbami in povpraševanji za
sodelovanje.
Mreža "Enterprise Europe Network" lahko podjetju pomaga ne glede na to, na kateri stopnji
poslovnega cikla se nahaja ali v kolikšni meri je seznanjeno z evropskimi zadevami. Mreža
podjetjem pomaga izkoristiti poslovne priložnosti ter jih lahko izpostavi evropskim in
mednarodnim trgom prek svojih partnerjev v več 47 državah. Mreža "Enterprise Europe
Network" ima skoraj 600 pisarn po vsej Evropi in v tretjih državah. Te države vključujejo vse
države članice, države kandidatke, države, pridružene Programu za konkurenčnost in
inovativnost, članice Evropskega gospodarskega prostora, države Evropske sosedske politike
itn.
Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network
Poiščite najbližjo podružnico v EU in zunaj nje:
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/branches
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9 Evropski zunanji poslovni centri
- Evropski poslovni in tehnološki center v Indiji
Center pomaga poslovni, znanstveni in raziskovalni skupnosti v Evropi in Indiji, ustvarja nove
poslovne priložnosti in prenos tehnologije ter promovira evropske čiste tehnologije v Indiji.
Dodatne informacije:
http://www.ebtc.eu/
- Center EU za MSP v Kitajska
Center EU za podporo evropskim MSP, ki ga financira Evropska komisija (5 milijonov EUR), bo
ponujal informacije, nasvete, usposabljanja in priložnosti za spoznavanje za evropske MSP, ki
želijo izvažati ali vlagati na kitajski trg.
Dodatne informacije:
http://ec.europa.eu/delegations/china/documents/projects/eu_sme_centre.pdf
http://www.eusmecentre.org.cn/
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Drugi viri informacij
Evropski portal za MSP: Ta portal združuje vse informacije o MSP in za MSP, ki jih posreduje
EU in ki obsegajo vse od praktičnih nasvetov do političnih vprašanj, od lokalnih kontaktnih
točk do mrežnega povezovanja.
http://ec.europa.eu/small-business/index_sl.htm

Vaša Evropa Podjetniki: ta portal nudi posameznikom in podjetjem praktične informacije o
njihovih pravicah in možnostih v EU kot celoti ter v posameznih državah članicah:
http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_sl.htm

Baza podatkov o «Javna naročila in nepovratna sredstva» na spletnih straneh »Evropa« nudi
pregled vseh programov in instrumentov EU:
http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_sl.htm

Spletna aplikacija TED (tenders electronic daily): baza podatkov javnih razpisov, objavljena v
Uradnem listu Evropske unije: http://ted.europa.eu/

Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo – Evropska komisija:
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

Pravni poduk
Evropska komisija ni odgovorna za informacije, ki jih posreduje ta dokument. Razmnoževanje
objavljenih dokumentov je dovoljeno pod pogojem, da je vir naveden.
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