
Podporne storitve 
SPIRIT Slovenija
za potencialne podjetnike  
in podjetja v vseh fazah rasti.
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STROKOVNA IN FINANČNA PODPORA V 
RAZLIČNIH FAZAH PODJETNIŠKE IN  
IZVOZNE AKTIVNOSTI. 

DVIG PODJETNIŠKE  
AKTIVNOSTI POSAMEZNIKOV
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 1. Baza znanja  
Ne zamudite novosti in trendov iz sveta podjetništva ter 
poslovnih priložnosti v mednarodnem okolju.

 2. Izobraževanja 
Pridobite praktična znanja s področja mednarodnega poslovanja. 
Ponujamo mentorsko podporo in izobraževanje za strateško 
načrtovanje in trajnostno poslovanje.

 3. Finančne spodbude 
Izkoristite nepovratna sredstva za rast in razvoj vašega podjetja.

 4. Poslovni dogodki 
Mrežite se z uspešnimi in raziščite nove prodajne kanale.

PODPORNE STORITVE ZA POTENCIALNE PODJETNIKE,  
ZAGONSKA IN RASTOČA PODJETJA:

KAZALO
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BAZA ZNANJA1
POIŠČITE PRAVE INFORMACIJE IN ORODJA ZA 
USPEŠEN PRODOR NA KONKURENČNE TRGE.
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Naročite se na tedenski zbir informacij 
o razpoložljivih finančnih spodbudah in 
brezplačnih poslovnih dogodkih  
=> e-novičnik MSP (Moj spletni 
priročnik).

Uporabite spletni vodnik za lažje 
načrtovanje sejemskega nastopa  
(https://www.izvoznookno.si/pomoc-
izvoznikom/sejmi/sejemski-vseved/).

Uporabite državno znamko I feel Slovenia za 
vaše promocijske namene.  
Opremite se s promocijskim gradivom 
kampanje Green. Creative. Smart., ki je 
namenjena dvigu ugleda Slovenije v tujini 
in poudarja ključne konkurenčne prednosti 
slovenskega gospodarstva, ter navdušite 
potencialnega tujega poslovnega partnerja.

Preglejte spletni portal za podjetne 
in inovativne (www.podjetniški-portal.
si), na katerem boste našli informacije 
o zakonodajnih novostih, poslovnih 
priložnostih in drugih aktualnih vsebinah 
s področja poslovanja podjetij. Naj vas 
spodbudijo izjave in nasveti uspešnih 
podjetnikov.
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Iščete informacije o izvoznem 
poslovanju?  
Poglobljene informacije o blagovnih 
tokovih, razmerah in poslovanju na 52 
tujih trgih najdete na spletnem portalu 
www.IzvoznoOkno.si, ki je nepogrešljivo 
orodje za izvoznike in tiste, ki bi to 
želeli postati. Preiščite uporabno 
zbirko podatkov o carinskih in drugih 
postopkih ter pravnih in finančnih vidikih 
mednarodnega poslovanja.

Ste pripravljeni na izvoz? Raziščite trg, 
preučite zahteve potencialnih kupcev, 
konkurenco in posebnosti trga. Baza 
podatkov o tujih trgih (MAT) je dobra 
osnova za izdelavo lastnih tržnih 
raziskav.

Ne zamudite aktualnih 
informacij  in poslovnih 
priložnosti s tujih trgov 
in storitev za izvoznike => 
prijavite se na elektronsko 
obveščanje e-Info.
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BAZA ZNANJA

Za vaš izdelan projekt ali 
investicijsko priložnost 
pomagamo poiskati 
ustrezne investitorje.

Ne veste, kako bi se lotili prenosa 
lastništva? Vzpostavite stik z 
nami in obiskal vas bo svetovalec, 
ki vam bo pomagal tudi pri 
pridobivanju finančnih sredstev.

Pomagamo vam pri iskanju 
projektnih poslovnih partnerjev 
v okviru mreže Europe Enterprise 
Network (EEN).

V 12 večjih krajih po 
Sloveniji vam svetovalci 
na slovenskih poslovnih 
točkah (SPOT Svetovanje) 
nudijo hitro dostopne 
informacije o postopkih in 
zakonodaji ter priložnostih 
za razvoj podjetja.
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PRAKTIČNI NASVETI ZA PODJETNIŠKI RAZVOJ TER PRIDOBIVANJE 
POTENCIALNIH KUPCEV IN POSLOVNIH PARTNERJEV.
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Če se na podjetniški poti 
znajdete v težavah, vam nudimo 
prvo pomoč za vaše poslovne 
izzive. Deležni boste podpore in 
usmeritev izkušenih podjetnikov 
in managerjev ter profesionalnih 
mentorjev.
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Krepimo kompetence učiteljev in 
profesorjev, da učence in dijake 
spodbujajo k logičnemu razmišljanju in 
reševanju izzivov.
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Kako začeti s podjetništvom?  
Rezervirajte si mesto v programu 
ABC podjetništva za potencialne 
podjetnike.

Potencialne podjetnike 
vključujemo v delavnice in usposabljanja za pridobivanje 

praktičnih znanj.

IZOBRAŽEVANJA2
POMAGAMO KREPITI KOMPETENCE PODJETNIKOV, DA 
BOSTE KONKURENČNI TUDI NA MEDNARODNIH TRGIH.

7



IZOBRAŽEVANJA
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Pridružite se uspešnim zagonskim in rastočim 
podjetjem. Skupaj s tehnološkimi parki in inkubatorji 
krepimo učinkovit start-up ekosistem, ki zagotavlja 
strokovno svetovanje in mentoriranje ter veliko 
priložnosti za mreženje, izmenjavo izkušenj in znanj. 

Predavanja in delavnice so namenjene pravočasni 
pripravi na prenos lastništva.

Na slovenskih poslovnih točkah (SPOT Svetovanje) v 
vsaki regiji za vas organizirajo najrazličnejše brezplačne 
izobraževalne dogodke in strokovne delavnice za 
razvijanje podjetniških kompetenc.

slovenske poslovne 
to

č
k

e
: s

po
t 

sv

etovanje

8



RAZMIŠLJATE, KAKO BI SE LOTILI IZVOZA?  
IMATE ODLIČEN IZDELEK IN BI ŽELELI POVEČATI PRODAJO 
NA MEDNARODNIH TRGIH?

IZOBRAŽEVANJA
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Perspektivne izvoznike izobražujemo v programu 
“Vodenje izvoznega poslovanja (ITM)”. Ponujamo 
vam znanja in veščine, s katerimi boste svoje 
podjetje učinkovito popeljali v tujino. 

Pridobite veščine predstavitve podjetja in 
prodajnega programa potencialnim kupcem v 
okviru programa “Učinkovita predstavitev podjetja”.

Spoznajte specifike poslovanja na izbranih trgih.

Potencial, ki ga nudita digitalizacija in svetovni splet, 
spoznajte na delavnicah “Digitalna realnost za izvoznike”.
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Pridobite veščine in znanje, kako premišljeno in učinkovito vstopiti na 
tuje trge. Na programih usposabljanj, delavnicah in treningih krepimo 

vaše kompetence za mednarodno poslovanje.
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FINANČNE SPODBUDE3
RAZVIJAMO UKREPE FINANČNIH SPODBUD,  
PRILAGOJENE POTREBAM PODJETIJ.
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Se odločate za prehod v krožno 
gospodarstvo? Razmišljate 
o okolju prijaznih proizvodnih 
procesih in učinkoviti rabi 
virov? Zagotavljamo strokovno 
podporo in sofinanciranje 
implementacije trajnostnih in 
strateških poslovnih modelov 
in mehanizmov preko strateških 
analitičnih procesov.

Iščete nepovratni kapital za 
inovacije? Pri raziskovalno-
razvojnemu delu vam 
krijemo upravičene stroške 
dela raziskovalcev.

Info točka za EU projekte. 
Podjetja informiramo o 
pridobivanju sredstev iz EU 
programov in svetujemo pri 
pripravi projektnih prijav na 
različne evropske programe 
(Obzorje Evropa za področje EIT in 
EIC).

Razvijate nove in izboljšane 
izdelke, storitve ali procese? 
Izkoristite subvencije za 
razvojno-inovacijske ter 
demo pilotne projekte.

Ostajamo vaš partner pri 
spremljanju odobrenih projektov 
z namenom uspešnega črpanja 
finančnih sredstev.

Načrtujete večjo investicijo? 
Sofinanciramo opredmetena 
in neopredmetena osnovna 
sredstva za predelovalne 
in storitvene dejavnosti ter 
R&R projekte.
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FINANČNE SPODBUDE

Razmišljate o krepitvi vaše blagovne 
znamke na tujih trgih? Ponujamo vam 
finančna sredstva za marketinške aktivnosti 
in vzpostavitev showroomov v tujini.

Znižajte si stroške sejemskih nastopov. 
Pridobite nepovratna finančna sredstva 
za individualno udeležbo na sejmih.

Tudi agencija digitalizira svoje poslovanje, s tem pa krajša postopke prijav za prijav za podjetja. 
Pri večini naših razpisov že lahko oddate e-vlogo. Omogočamo enostaven in hiter postopek 

prijave preko aplikacije “MOJ SPIRIT”, ki je dostopna na spletnem mestu www.SpiritSlovenia.si.
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POSLOVNI DOGODKI4
NAJ VAS NAVDUŠI PODJETNIŠKA ENERGIJA. DRUŽITE 
SE Z USPEŠNIMI. PRISLUHNITE ODLIČNIM. 

Občutite žensko energijo. Spoznajte, kako 
je mogoče življenjsko strast pretopiti 
v posel. Pridružite se nam na letnem 
srečanju podjetnic začetnic.M
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Povezujte se z deležniki lesnopredelovalne 
verige in spoznavajte koristi in nove prakse 
uporabe lesa kot materiala.

konferenCa trajnostne transforMaCije
Na letnih konferencah s področja trajnosti 
in krožnega gospodarstva predstavljamo 
izkušnje najboljših, ki na svetovnih trgih že 
ustvarjajo pravo vrednost za človeka, naravo 
in skupnost.
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Pridružite se nam na različnih dogodkih za 
povezovanje gospodarske in raziskovalne 
sfere ter skupaj z nami soustvarjajte slovenski 
inovacijski ekosistem.

€
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POSLOVNI DOGODKI

PREDSTAVITE SVOJE IZDELKE ALI STORITVE MEDNARODNI 
POSLOVNI JAVNOSTI. TESTIRAJTE ODZIV, PREVERITE 
TRENDE, PREGLEJTE NOVOSTI IN KONKURENCO TER 
STOPITE V STIK S TUJIMI POSLOVNIMI PARTNERJI. 
UDELEŽITE SE POSLOVNIH DOGODKOV NA TUJIH TRGIH.
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dnevi dobaviteljev

Povečajte opaznost na mednarodnih sejemskih 
prireditvah. Prijavite se na skupinski sejemski 
nastop v organizaciji SPIRIT Slovenija. Z 
združevanjem panožnih podjetij krepimo 
zmogljivost slovenskega gospodarstva in 
prispevamo k večji prepoznavnosti Slovenije.

Poskrbimo tudi za individualna srečanja in 
povezovanje domačih in tujih poslovnih partnerjev 
na prioritetnih izvoznih trgih (B2B dogodki).

Pridobite prave informacije o izvoznem trgu iz prve 
roke in ustrezne sogovornike za nadaljnje aktivnosti 
na tem trgu. Pridružite se gospodarskim delegacijam 
v izbrano državo.

Predstavite svoj investicijski projekt potencialnim 
tujim investitorjem in industrijskim razvijalcem 
(„developerjem“). Načrtujte svoj nastop na skupinskih 
investicijsko-nepremičninskih sejmih v tujini.

Mrežite se z že uspelimi v tujini. Preko mreže 
poslovnih klubov vam omogočamo prenos 
znanja in izmenjavo informacij med slovenskimi 
podjetji na tujih trgih.

Za vas organiziramo „sourcing“ dogodke 
svetovnih korporacij, t. i. dneve dobaviteljev.
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Izdajatelj: SPIRIT Slovenija, javna agencija s finančno podporo 
Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo. Marec 2022. 

Vse aktualne ukrepe in storitve najdete na www.SpiritSlovenia.si. 

Zaupanje v uspeh.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,  
tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

T: +386 1 589 1 870 | E: info@spiritslovenia.si | www.spiritslovenia.si
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