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Spodbujanje ukrepov URE, OVE in eko-inovacij pomembno z 
vidika doseganja ciljev 20/20/20. 

 

MSP predstavljajo steber gospodarskega razvoja, ustvarijo 
polovico BDP EU. 

 

MSP nosilec aktivnosti za izhod iz gospodarske krize. 
(agilnost, odzivnost, kreativnost, inovativnost) 

 

Podpore ukrepom URE, OVE in  
eko-inovacij za MSP 
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URE in OVE tehnologije niso konkurenčne konvencionalnim 
tehnologijam. 
 
Doseganje ciljev URE, OVE in TGP prioriteta EU-  spodbude na nacionalni 
ravni – večinoma kot nepovratna sredstva, obratovalne podpore, ugodni 
krediti in druge oblike. 
 
Razlogi za nekonkurenčnost tehnologij URE in OVE ? 
 Nezrele tehnologije (velja za določen del ukrepov URE, OVE) 
 Tržne razmere 
 Nepravilne informacije na trgu, ker cene ne odražajo vseh 
 okoljskih stroškov. 
»Pravilna« obdavčitev energentov bi ustvarjala tržne razmere, kjer bi tudi 
URE in OVE tehnologije postale konkurenčne! 
 
 
 
 

Zakaj potrebujemo podporno okolje 
za ukrepe URE in OVE? 
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Inovativne tehnologije – komercializacija produktov in storitev 

 

MSP in inovativna dejavnost: 

- pomanjkanje finančnih virov  

- ni kapacitet za razvojne centre 

- stroški /tveganja za prenos inovacije na trg so previsoki 

- nedelovanje trga 

 

 

 

Zakaj so potrebujemo podporno 
okolje za eko inovacije in MSP? 
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2013 SMEs’ Access to Finance survey 

Težave s katerimi se soočajo MSP:  

1. iskanje kupcev, 2. dostop do finančnih virov,  

 

Stanje v Sloveniji 

22% SMP :  „Glavni problem je dostop do finančnih virov“ 

> 50% SMP: „ Iskanje finančnih virov je zahtevno in stresno“ 

MSP v letu 2013 
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MSP v letu 2013 
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Najboljši način podpore pri razvoju trajnostne energije je 
ustreza obdavčitev energentov!  
 

Internalizacija okoljskih stroškov – princip onesnaževalec plača 

 

Zakaj davčna/trošarinska politika temu ne sledi? 

- Sledenje proračunskim ciljem  

- Davčna politika EU (davki ostajajo v pristojnosti posameznih 
držav) 

- Upoštevanje gospodarskih ciljev (konkurenčnosti gospodarstva) 

- Zasledovanje okoljskih ciljev nikoli ni prioriteta davčne politike 

Spodbude za ukrepe URE, OVE in 
razvoj eko-inovacij 
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Spodbude za ukrepe URE, OVE in 
razvoj eko-inovacij 

Finančne podpore tehnologijam URE in OVE so manj 
učinkovit instrument.   
 
EU zagovarja stališče, da lahko državna pomoč izboljša 
delovanje trgov in krepi konkurenčnost, poleg tega pa 
uspešno spodbuja trajnostni razvoj.  
 

Zahteve kompatibilnosti s splošnimi pogoji o delovanju trga:   
 Pomoč zasleduje splošni javni interes (npr. varovanje 

okolja),  
 Pomoč učinkovito odpravlja nepravilno delovanje trga,  
 Negativni učinki izkrivljanja konkurence na prostem trgu 

morajo biti časovno omejeni 
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Finančni viri za MSP – 2014-2020 
Projekti URE, OVE, razvoj eko-inovacij 

Nepovratna sredstva – Kohezija 

 

Programi velikih zavezancev 

 

Krediti (Eko sklad, SID banka) 

 

Shema za podporo proizvodnji električne energije iz OVE in 
SPTE 

 

Podjetniški sklad 
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Finančni viri za MSP – 2014-2020 
Projekti URE, OVE, razvoj eko-inovacij 

Nepovratna sredstva – kohezijska sredstva 
Finančni viri za izvajanje ukrepa so predvideni v Operativnem programu za 
izvajanje Kohezijske politike 2014-2020. Gre za znatna sredstva, v navedenem 
obdobju je predvidenih 203 mio EUR, izrecno namenjenim prehodu v 
nizkoogljično gospodarstvo. Po področjih ukrepanja so predvideni viri sredstev v 
naslednjem obsegu: 
 

 003 Produktivne naložbe v velikih podjetjih v povezavi z nizkoogljičnim gospodarstvom, 30 mio EUR 
 065 Raziskave in inovacijska infrastruktura, procesi, prenos tehnologije ter sodelovanje v podjetjih s 

poudarkom na nizkoogljičnem gospodarstvu,  56 mio EUR 
 068 Energetska učinkovitost in predstavitveni projekti v MSP ter podporni ukrepi, 90 mio EUR 
 069 Podpora okolju prijaznim proizvodnim procesom in učinkoviti rabi virov v MSP, 17 mio EUR 
 071 Razvoj in spodbujanje podjetij, specializiranih za storitve, ki prispevajo k nizkoo gljičnemu gospodarstvu in 

odpornosti na podnebne spremembe , 10 mio EUR 
 

Znatni učinki na zmanjšanje emisij TGP bodo lahko doseženi tudi na drugih 
področjih ukrepanja prednostnih osi 1 in 3, 4. 
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Finančni viri za MSP – 2014-2020 
Projekti URE, OVE, razvoj eko-inovacij 

Programi velikih zavezancev 
Energetski zakon (EZ-1):  
Dobavitelji elektrike, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem so 
zavezanci za doseganje prihrankov morajo zagotoviti prihranke energije pri končnih 
odjemalcih. 
Dobavitelji (zavezanci) bodo izpolnjevali obveznost doseganja prihrankov ali z nakazilom 
prispevka Eko skladu ali z izvajanjem ukrepov URE pri končnih odjemalcih. 
 
 ukrepi učinkovite rabe in večje rabe obnovljivih virov energije pri proizvodnji toplote v javnem in storitvenem sektorju ter 

industriji in gospodinjstvih,  
 ukrepi učinkovite rabe energije v stavbah,  
 ukrepi učinkovite rabe energije v prometu,  
 ukrepi za povečanje učinkovitosti sistemov daljinskega ogrevanja,  
 programi izvajanja energetskih pregledov.  

 
- Izvedba stroškovno učinkovitih ukrepov URE 
- Izvedba ukrepov v industriji 
- izvedba ukrepov z občutno manj finančnih sredstev  
- Prenos stroškov doseganja obveznosti v ceno energije končnega uporabnika 
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Finančni viri za MSP – 2014-2020 
Projekti URE, OVE, razvoj eko-inovacij 

Krediti Eko sklad 

- Nepovratna finančne spodbude za izboljšanje 
energetske učinkovitosti v gospodinjstvih. Finančna 
sredstva se zbirajo s prispevkom za učinkovito rabo 
energije 

- kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb in samostojnih 
podjetnikov. 
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Finančni viri za MSP – 2014-2020 
Projekti URE, OVE, razvoj eko-inovacij 

Podpore SID Banka 
Kreditiranje preko komercialnih bank 
Razvoj, raziskave, inovacije, izobraževanje, zaposlovanje 
Financiranje tehnološko-razvojnih projektov  
 
Financiranje naložb MSP v učinkovito rabo energije 
MSP neposredno pri SID banki pridobijo kombinacijo kredita in nepovratnih 
sredstev 
 A) najmanj 30.000 EUR in največ do 750.000 EUR v obliki kredita, pri čemer znesek 

kredita hkrati ne presega 75% stroškov naložbenega projekta;  
 B) najmanj 3.600 EUR in največ do 90.000 EUR v obliki nepovratnih sredstev, pri 

čemer znesek nepovratnih sredstev hkrati ne presega 12% nakazanih sredstev 
kredita;  

 C) seštevek dodeljenih sredstev iz točke a. in b. ne sme preseči 85% stroškov 
projekta.  
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Finančni viri za MSP – 2014-2020 
Projekti URE, OVE, razvoj eko-inovacij 

Podpore proizvodnji električne energije iz obnovljivih 
virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom 
 
Podpore se namenjajo za proizvodne naprave na obnovljive vire energije, ki ne 
presegajo 10 MW 
Izjeme: veter 50 MW, SPTE 20 MW 
 zagotovljen odkup 1 MW;  
 obratovalne podpore za ostale proizvajalce. 
 

Izbor projektov za vstop v podporno shemo 
 dovoljenega povečanja obsega sredstev za podpore v naslednjem letu, ki ga 

določila vlada 
  skladnosti projekta z načrtom delovanja podporne sheme  
 zagotovljenosti dela potrebnih sredstev iz razpisov za podeljevanje evropskih 

sredstev,  
  ponujene cene za proizvedeno električno energijo.  
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Finančni viri za MSP – 2014 
 Projekti URE, OVE, razvoj eko-inovacij 

Podjetniški sklad 

Podpora tehnološko inovativnim projektom 
 garancijsko - kreditne linije, 

 subvencijske linije za nastajajoča podjetja, 

 linije za lastniško financiranje za hitro rastoča podjetja. 

 

Podpora klasičnim podjetjem 
 garancijsko - kreditne linije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.podjetniskisklad.si/inovativna-garancije-za-kredite.html
http://www.podjetniskisklad.si/inovativna-garancije-za-kredite.html
http://www.podjetniskisklad.si/inovativna-garancije-za-kredite.html
http://www.podjetniskisklad.si/inovativna-garancije-za-kredite.html
http://www.podjetniskisklad.si/subvencije.html
http://www.podjetniskisklad.si/subvencije.html
http://www.podjetniskisklad.si/subvencije.html
http://www.podjetniskisklad.si/inovativna-podjetja-lastnisko-financiranje.html
http://www.podjetniskisklad.si/inovativna-garancije-za-kredite.html
http://www.podjetniskisklad.si/inovativna-garancije-za-kredite.html
http://www.podjetniskisklad.si/inovativna-garancije-za-kredite.html
http://www.podjetniskisklad.si/inovativna-garancije-za-kredite.html
http://www.podjetniskisklad.si/inovativna-garancije-za-kredite.html
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Finančni viri za MSP – 2014-2020 
Projekti URE, OVE, razvoj eko-inovacij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Podjetniški sklad 
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Leto 2009 – država sprejme Program Finančnega Inženiringa s katerim želi 
spodbuditi razvoj trga tveganega kapitala za podporo MSP. 

Slovenski podjetniški sklad vstopi v 6 družb tveganega kapitala: 
- 9 mio EUR v družbo Prvi sklad 

- 5 mio EUR v družbo Meta Ingenium 

- 3,92 mio EUR v družbo DTK Murka 

- 2,64 mio EUR v sklad Poslovnih angelov 

- 2,5 mio EUR v družbo SCS 

- 3,68 mio EUR v družbo STH Ventures 

 

54,6 mio EUR skupna vrednost sklada 

Lastniško financiranje - naložbe tveganega in mezzanin kapitala v perspektivna, 
inovativna in hitro rastoča MSP, ki prodirajo na globalne trge. 

Do konca leta 2015 na razpolago še okvirno 19 mio EUR specializiranega 
lastniškega financiranja - tveganega kapitala. 

 

 

Lastniško financiranje - naložbe tveganega in mezzanin kapitala v perspektivna, 
inovativna in hitro rastoča MSP, ki prodirajo na globalne trge. 

Do konca leta 2015 na razpolago še okvirno 19 mio EUR specializiranega 
lastniškega financiranja - tveganega kapitala. 

 

 

Finančni viri za MSP – tvegani kapital 

51% 
zasebni 

vlagatelji 

49% 
država 
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Horizont 2020 –  Industrial leadership pillow 
Faza 1: Prijavljeni projekti so upravičeni do izdelave študije 
izvedljivosti 
Faza 2: Izdelava poslovnega načrta 
Demonstracijske aktivnosti, testiranje, izdelava prototipov, pilotni 
projekt, izdelava končnega produkta, tržna analiza. 
 
Prijave morajo temeljiti na izdelanih poslovnih načrtih 
Faza 3: Finančna podpora in druge storitve 
Identifikacija potenciala rasti, internalizacija, izboljšava vodstvenih 
sposobnosti, izdelava finančne strategije, iskanje virov financiranja  
70% financiranje 
 

 

Finančni viri za MSP 
Projekti URE, OVE, Eko inovacije in zelene podjetniške ideje 



Jozef Stefan Institute 
ENERGY EFFICIENCY CENTRE 

Možne raziskovalne in razvojno naravnane prijave 
projektov MSP na program Horizont 2020  

 

Kreativni pristop  

Velike razvojne priložnosti za podjetja 

Povezovanje znanosti in gospodarstva 

Mednarodni pristop 

Finančni viri za MSP 
Kreativni pristop pri podpori industriji preko evropskih 
projektov 
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Ostale spodbude za MSP 
 
 

Zeleno javno naročanje  

- Vključevanje energetskih kriterije v postopke javnega 
naročanja 

 

Energetsko pogodbeništvo 

 

Oprostitve plačila CO2 dajatve 
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Prihodnost JE!  V barvi ZELENE! 
 

 

Polona Lah 
polona.lah@ijs.si 

IJS CEU 
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