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JAPTI je ključna razvojno izvajalska agencija 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za:

• izvajanje razvojne politike na področju razvoja 
podjetništva in konkurenčnosti v Sloveniji ter 

• izvajanje programov s področja spodbujanja 
internacionalizacije in tujih neposrednih investicij



Uresničujemo ključne cilje:
• promocija podjetništva,
• dvig podjetniške kulture,
• spodbujanje inovativnosti,• spodbujanje inovativnosti,
• pomoč slovenskim podjetjem pri prodoru na tuje trge,
• širitev mreže slovenskih poslovnih klubov v tujini,
• vzpostavitev prijaznejšega administrativnega in poslovnega 

okolja za tuje investicije.

Podporne aktivnosti usmerjamo v konkretne potrebe posameznih 
ciljnih skupin.



Informacije in javni razpisi za MSP

• Moj spletni priročnik MSP

tedenski e-bilten

- Vsi aktualni slovenski razpisi

• Inovativnost je izziv!
– e-mesečnik

- Informacije s področja - Vsi aktualni slovenski razpisi

- Zakonodajne novosti

- Poslovne priložnosti

- Brezplačni dogodki

- Rubrika za mlade

Naročilo na: www.japti.si

- Informacije s področja 
inovativnosti in 
konkurenčnosti
- Aktualni mednarodni razpisi
(programi EU)

Naročilo na: 
www.imamidejo.si



Portal Imamidejo! – interaktivni 
portal za inovativne

•Baza subjektov podpornega  okolja – iskalnik po nazivu in 
storitvah, ki jih ponujajo (tržni in netržni)storitvah, ki jih ponujajo (tržni in netržni)

•Informacije s področja trženja in zaščite intelektualne        
lastnine

•Borza inovacij

•Borza raziskovalnih kadrov

•Baza visokotehnoloških podjetij

Obiščite portal www.imamidejo.si. Oglejte si, kaj ponuja!



PSG

Poslovni klubi
• brezplačne storitve v vseh fazah razvoja
podjetja,

• znižanje stroškov internacionalizacije,
• povečanje izvoza.

Storitve JAPTI za podjetja, ki vstopajo
na tuje trge in tam širijo poslovanje

Izobraževanje
Izvoznik začetnik Izvoznik v fazi rasti Izvoznik v zreli fazi

www.izvoznookno.si

Svetovanje
Tržne raziskave

Delegacije

Sejmi 

• povečanje izvoza.



Informiranje in svetovanje
Spletni portal www.IzvoznoOkno.si:
• vsebine prispevajo MGRT (trgovinska politika), MZZ

(DKP) in JAPTI,
• svetovalne in izobraževalne storitve, • svetovalne in izobraževalne storitve, 
• predstavitev 51-ih držav, konkretne poslovne 

priložnosti.

Spletni portal www.SloveniaPartner.eu: 
• predstavitev slovenskega poslovnega okolja in 

podjetij ter storitve za tuje kupce, 
• baza izvoznikov SloExport.



Izobraževanje za mednarodno 
poslovanje

ITM - izobraževanje mladih v izvoznih 
oddelkih podjetijoddelkih podjetij

• praktično izobraževanje in priprava izvoznega 
načrta,

• mreženje s slovenskimi in tujimi podjetji,
svetovno priznani predavatelji, mednarodno priznana 

diploma IATTO

Izobraževanje za internacionalizacijo
• Strateški, pravni, trženjski vidiki internacionalizacije 

poslovanja



Raziskave novih trgov
Javni razpis za tržne raziskave

•sofinanciranje tržnih raziskav

• podpora svetovanju pri internacionalizaciji 
podjetij

• zmanjšanje tveganj podjetij pri odločanju 
o vstopu in načinu vstopa na novi tuji trg



Gospodarske delegacije

•organizacija na podlagi analize perspektivnih 
trgov in sektorjev ter interesa podjetij

• izvedba pripravljalnih seminarjev 

• organizacija individualnih sestankov s tujimi 
poslovnimi partnerji



Skupinski in individualni 
sejemski nastopi v tujini

•zakup razstavnega prostora za skupinske •zakup razstavnega prostora za skupinske 
predstavitve

• javni razpis za sofinanciranje individualne 
udeležbe na sejmih v tujini

• svetovanje, usmerjanje in izobraževanje 
podjetij za sejemske nastope



Pomoč na tujem trgu

• PSG JAPTI - delovala od leta 2007 do 2011 
(7 predstavništev), s sklepom vlade prešla (7 predstavništev), s sklepom vlade prešla 
na MZZ – Veleposlaništva RS v tujini, 
naloge: svetovanje, iskanje poslovnih 
partnerjev, organizacija sestankov, pomoč 
pri ustanovitvi podjetja, itd.
•Mreža ČK RS v tujini in mreža tujih ČK v RS



Poslovni klubi

•javni razpis za sofinanciranje •javni razpis za sofinanciranje 
dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v 
tujini

• informiranje, svetovanje, mreženje, 
promocija slovenskega gospodarstva



Pomoč tujim investitorjem v vseh
fazah investiranja 

1. PREDINVESTICIJSKA FAZA

-spletni informacijski portal Invest Slovenia-spletni informacijski portal Invest Slovenia
-organizacija obiskov in sestankov s tujimi investitorji

-promocija in trženje Slovenije in njenih regij 
-lead-generation marketing 
-skupinski sejemski nastopi

2. INVESTICIJSKA FAZA
- izvajanje Javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij  

3. POST-INVESTICIJSKA FAZA (AFTER-CARE)
-usposabljanje in izobraževanje lokalnih partnerjev,
-podelitev nagrad investitorjem leta (FDI AWARD),

-izvedba internih kontrol v podjetjih- prejemnikih finančnih spodbud.



Spletni informacijski portal
www.InvestSlovenia.org

•Spletni portal za tuje investitorje in tiste, 
ki se odločajo investirati

•Spletni portal za domače poslovneže in tuje 
investitorje, ki iščejo primerno lokacijo za 

investicijo



Organizacija obiskov in sestankov s 
potencialnimi investitorji   

•izvajamo lead-generation marketing v tujini (Avstrija, Nemčija, Velika 
Britanija, Italija, Švica) - program identifikacije tujih investitorjevBritanija, Italija, Švica) - program identifikacije tujih investitorjev

• organiziramo obiske potencialnih tujih investitorjev v Sloveniji

• organiziramo sestanke na državni ali lokalni ravni

• pomagamo pri iskanju primernih lokacij in možnih partnerjev/dobaviteljev

• organiziramo oglede primernih lokacij

• investitorje spremljamo pri poslovnih razgovorih



Skupinski sejemski nastopi   
• organiziramo skupinske nastope na specializiranih 

investicijsko-nepremičninskih sejmih,
• MIPIM (Cannes), Real Vienna (Dunaj), EIRE (Milano), 

ExpoReal (München), CIFIT (Šanghaj)
• MIPIM (Cannes), Real Vienna (Dunaj), EIRE (Milano), 

ExpoReal (München), CIFIT (Šanghaj)
• s povabljenimi podjetji (javno povabilo) aktivno 
predstavljamo in tržimo investicijske projekte
• (so)organiziramo predstavitve slovenskega 

investicijskega okolja v okviru sejemskih okroglih miz 
ali investicijskih konferenc



Promocija in trženje
Slovenije in njenih regij   

•tržno-komunikacijske aktivnosti potekajo na ravni domače, regionalne in 
globalne medijske strategije, globalne medijske strategije, 

• regionalna tržno-komunikacijska strategija pokriva medije iz bližnjih, 
ciljnih trgov (Avstrija, Nemčija, Italija),

• medijska taktika je ozko osredotočena na potencialne tuje investitorje,
• oglaševanje je v podporo ostalim aktivnostim, ki jih JAPTI izvaja na teh 

trgih,
• globalna medijska strategija deluje v smeri vzpostavitve prepoznavnosti
tržne znamke Invest Slovenia in splošne promocije Slovenije kot primerne 

lokacije za investiranje. 



Usposabljanje in izobraževanje 
lokalnih partnerjev   

•izvajamo izobraževalne aktivnosti za lokalne skupnosti, regionalne •izvajamo izobraževalne aktivnosti za lokalne skupnosti, regionalne 
razvojne agencije, upravne enote ipd.

• namen: učinkovito privabljanje tujih investitorjev na regionalnem 
nivoju

• delavnice in usposabljanja so brezplačna

Konec junija 2010 je bil direktor JAPTI izvoljen za 
direktorja agencij Vzhodnoevropske regije, članic 
združenja WAIPA, za dve leti.



Dodeljevanje finančnih spodbud
za tuje investicije

•podpora tujim investitorjem pri investiranju v Slovenijo, ki odpirajo nova delovna mesta,
• finančna sredstva dodeljujemo preko javnega razpisa, 

• namenjena tujim investitorjem, ki imajo najmanj 10 % lastniški delež v gospodarski 
družbi, registrirani v RS družbi, registrirani v RS 

Maksimalna višina sofinanciranja:
• do 30 % upravičenih stroškov investicije (za velika podjetja) oz.
• do 40 % upravičenih stroškov investicije (za srednje-velika podjetja) oz.
• do 30 % upravičenih stroškov investicije (za mala podjetja). 

DEJAVNOST VREDNOST INVESTICIJE ŠT. NOVIH DELOVNIH MEST

Proizvodnja € 1 mio 25

Strateške storitve € 0,5 mio 10

Raziskave & razvoj € 0,5 mio 5



JAPTI

Javna agencija Republike Slovenije za 
podjetništvo in tuje investicije

Verovškova ulica 60
1000 Ljubljana, Slovenija1000 Ljubljana, Slovenija

www.japti.si
www.podjetniski-portal.si

www.ImamIdejo.si
www.IzvoznoOkno.si

www.SloveniaPartner.com
www.InvestSlovenia.org


