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CIEĽ PRÍSPEVKU

• Posúdiť stav financovania podnikateľských zámerov novovzniknutých
startupov
• Analyzovať možnosti financovania startup podniku a zhodnotiť
stratégie financovania startup projektov zo strany banky, štátu,
súkromných investorov
• Hľadať príležitosti pre zaujímavé investície podnikateľského zámeru

RIZIKÁ STARTUP PROJEKTOV

 Vie čo, nevie ako – stratégia, jasne vypracovaný plán
 Nejasná a nedostatočne popísaná myšlienka
 Neznalosť konkurencie – prehľad trhu zo strany konkurencie a schopnosť reagovať na

kroky konkurencie
 Nízke inovačné ambície projektu
 Neznalosť stavu, charakteru a trendov trhu
 Nedostatočná prezentácia žiadateľa
 Nízka vytrvalosť – vydržať aj v kritických časoch a nevzdávať sa hneď pri prvom
neúspechu
 Chýbajúca vášeň a nadšenie

 Len pokúšanie šťastia...

PRIESKUMY KPMG O STARTUPOCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podľa výsledkov StartupSurvey 2016 zvýšilo počet investícii do startupov 77 %
investorov
4 z 10 respondentov z rady investorov investovali do slovenských startupov viac
ako 1 mil. EUR
na prelome rokov 2016/2017 bolo preinvestovaných ďalších 30 mil. EUR
pri výbere financovania startup projektu je pre investorov dôležitá kvalita tímu,
vlastnosti produktu/služby a obchodný potenciál
87 % respondentov plánovalo zvýšiť externé financovanie v priebehu rokov
2016/2017, 2/3 opýtaných nepovažovalo to za priotitu
84 % respondentov na prvom mieste zaradili startupy rast predaja
75 % respondentov na prvom mieste zaradili startupy vývoj produktu
podpora startupovej politiky je zo strany investorov aj zo strany organizácií verejnej
správy
1/3 veľkých korporácií sa angažuje v startup ekosystéme
75 % opýtaných poskytujú podporu vo forme mentoringu

POZITÍVA A NEGATÍVA STARTUPOV
POZITÍVA
-

otvorenie nových trhov
voľnosť pri tvorbe novej stratégie
voľnosť pri tvorbe cien
minimálne náklady
podpora vo forme mentoringu, konzultácií,
rád od už existujúcich podnikateľov

NEGATÍVA
-

-

1. Píšte čo sa žiada a čo sa hodnotí
2. Vyjdite z reálnej trhovej príležitosti
3. Prepojenie na stratégiu
4. Preukážte relevanciu žiadateľa startupu
5. Používajte dôveryhodné informácie
6. Pripravte kvalitný návrh
7. Nechajte si poradiť

nedostatok vlastného kapitálu na založenie
podniku
nedostatok skúseností
vysoké administratívne zaťaženie
časté novelizovanie dôležitých legislatívnych
úprav, absencia legislatívy
nedostatočná podpora začínajúcich MSP

1. Výskum nad biznisom
2. Príliš technický návrh
3. Chýbajúca dôvera
4. Nezohľadnenie hodnotiacich kritérií
5. Chýbajúci súčasný stav technológie a trhu
a porovnania
6. Nedostatočná kvantifikácia
7. Neprehľadnosť, Nekonzistencia

MOŢNOSTI FINANCOVANIA STARTUPOV

INŠTITUCIONÁLNI INVESTORI A FONDY
RIZIKOVÉHO KAPITÁLU
Slovak Business Agency

• spoločná platforma verejného a súkromného sektora
• podpora a rozvoj podnikania malých a stredných
podnikov

Fond Seed Capital

poskytuje rizikový kapitál formou investícií do vlastného
imania

Fond inovácií a technológií

poskytuje finančné prostriedky malým firmám
s vysokým potenciálom rastu a expanzie

Slovenský rastový
kapitálový fond

investuje do slovenských firiem so silným rastovým
potenciálom a silným trhovým postavením

Slovenský rozvojový fond

• vyhľadáva investície do začínajúcich ale aj existujúcich
spoločností, ktoré potrebujú kapitál na expanziu, ale aj
do etablovaných spoločností, ktoré čelia problémom
• investície na obdobie 3-5 rokov vo forme vkladu do
základného imania alebo kapitálových fondov
spoločností

INŠTITUCIONÁLNI INVESTORI A FONDY
RIZIKOVÉHO KAPITÁLU
42 angels

•orientácia na digitálny svet
•ponúka anjelský a zárodočný kapitál najmä začínajúcim
technologickým startupom
•podpora vo forme skúseností, mentoringu

Pionners Ventures

•inovatívne startupy v ranom štádiu
•investície výhradne do inovatívnych podnikateľských projektov
pôsobiacich v digitálnej oblasti, napr. finančné technológie,
cloudové riešenia, e-health, a pod.
•ponuka predzárodočného kapitálu a následne získanie kapitálu
prostredníctvom siete investorov

Neulogy ventures

•poskytuje rozbehový kapitál a nefinančnú podporu začínajúcim
podnikateľom
•investície formou dvoch fondov rizikového kapitálu, t.j. JEREMIE
(Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky) – na
podporu externého financovania a Neulogy Ventures, ktorý ponúka
rozvojový kapitál inovatívnym firmám v neskorších fázach
•investovanie do spoločností výmenou za minoritný majetkový
podiel, A.K.

INKUBÁTORI, AKCELERÁTORI
A CO-WORKINGY
Národné
podnikateľské
centrum

• podpora mikro, malého a stredného podnikania
•rozvoj podnikateľských zručností
•posilniť záujem o podnikanie
•podpora pri rozbehu podnikania (akceleračný a inkubačný
program)
•podpora pri podnikaní (rastový a stážový program)
•podpora inovácií

•Launcher

•coworking a startupový akcelerátor zastrešený spoločnosťou PMK
Invest
•zastupuje sieť súkromných investorov, zakladatelia a akcionári
popredných IT spoločností na slovenskom trhu, napr. Tempest,
Datalan, Softip
•podpora inovatívnych technologických projektov s vysokým
rastovým potenciálom a ambíciou expandovať na zahraničné trhy
•vyhľadáva startupy predovšetkým v zárodkovej a štartovacej fáze,
aj vo fáze konceptu
•ponúka mentoring, poradenstvo pri zostavovaní biznis modelov
počas obdobia ich životnosti
•ponúka anjelský, zárodkový a venture kapitál

(9 S. - Ecocapsule,
Zelená pošta...)

INKUBÁTORI, AKCELERÁTORI
A CO-WORKINGY
Flemio

•zameriava sa na projekty z oblasti informačných technológií
v zárodočnej fáze a pripravuje ich na získanie investície
•pomáha pri rozvoji podnikateľských nápadov
•pomáha pri zostavovaní podnikateľského plánu
•ponúka co-workingové priestory a mentoring
•prostredníctvom siete pridružených investorov aj anjelské
investície a predzárodočný kapitál

Impact HUB

•medzinárodná platforma viac ako 80 startupových hubov po
celom svete
•pomáha startupom aj etablovaným projektom s expanziou na
zahraničné trhy a neziskovým organizáciám s udržateľným
riadením
•funguje ako startupové komunitné centrum a coworking
•orientuje sa na propagáciu, podporu inovatívnych
podnikateľských nápadov a rozvoj vzdelávania
•jadro služieb sa sústredí okolo coworkingu
•členstvo zahŕňa pracovné miesto v coworkingovom priestore

AKTIVITY SBA
FINANČNÉ NÁSTROJE

Mikropôžičkový program
Fondy rizikového kapitálu

ŠTÁTNE PROGRAMY

Program na podporu startupov
Program Monitoring a výskum v oblasti MSP
Aktivity na podporu úspešnej podnikateľskej praxe
Podpora rodinného podnikania
Aktivity na podporu internetovej ekonomiky

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY
EUROPEAN ENTERPRISE NETWORK
CENTRUM LEPŠEJ REGULÁCIE
PROGRAMY EŠIF

OPVaI
NP Národné podnikateľské centrum pre BSK
NP Národné podnikateľské centrum pre regióny
Monitoring podnikateľského prostredia
NP Internacionalizácia

Schéma na podporu startupov (2017 - 2020)
(schéma pomoci de minimis)

 podporiť začínajúcich podnikateľov počas počiatočnej fázy podnikania,
 motivovať začínajúcich podnikateľov, osobitne mladých ľudí a

absolventov škôl, pre vstup do podnikania a komercionalizáciu ich
nápadov s komerčným potenciálom,
 pomoc poskytovaná vo výške 100 %-nej úhrady oprávnených výdavkov
za prijaté služby, resp. úhrady výdavkov spojených s účasťou
začínajúcich podnikateľov na medzinárodných podujatiach zameraných
na inovácie, technológie a startupy,
 výška výdavkov plánovaných v rámci schémy je:
» 2017: 1,5 mil. EUR, » 2018: 2 mil. EUR, » 2019: 3 mil. EUR.

NÁRODNÉ PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM
 Ciele:
zvýšenie miery prežitia začínajúcich podnikateľov po prvých 3 rokoch podnikania
motivácia pre vstup do podnikania
rozvoj podnikateľských zručností a uľahčenie procesu vstupu do
podnikania
Stážový
program
Rastový
program
Inkubačný
program

Akceleračný
program

PODPORA SCALE-UPOV
• Služby na mieru pre mladé inovatívne firmy s potenciálom rastu
•
•
•
•
•
•
•
•

Propagácia produktov na medzinárodných trhoch
Hľadanie partnerov a zákazníkov
Prístup k grantom na vývoj produktov
Prístup k financiám (úvery, záruky)
Rozvoj riadenia inovácií
Ochrana duševného vlastníctva
Koučing od špičkových expertov
Networking

www.een.sk

SME INSTRUMENTS

Finančné nástroje programov H2020 a COSME
SME window in the EU financial facilities (debt facility and equity
facility)
Možné prepojenie na inovatívne formy obstarávania (PCP, PPI)

Enterprise Europe Network

Podpora zapájania MSP
do programov EÚ
Moţnosti OP Výskum a inovácie

 Nefinančná pomoc (poradenstvo)

sluţby NPC: informovanie o možnostiach podpory
z komunitárnych programov EÚ a poradenstvo pri
príprave žiadostí o podporu z komunitárnych
programov EÚ
 Finančná pomoc (granty)
pripravovaná výzva na podporu zapájania MSP do
programov EÚ

Výzva na podporu zapájania MSP
do programov EÚ
 Prijímatelia: MSP z 1. fázy SME Instrument s bodovým hodnotením






1.
2.

12+, ktoré nezískali podporu
Maximálna intenzita pomoci: 85% z celkových oprávnených
výdavkov
Oprávnené aktivity: realizácia štúdie uskutočniteľnosti, preklad do
AJ, jazyková korektúra AJ textu, expertné poradenstvo pri tvorbe
projektu do 2. fázy
Oprávnené výdavky: výdavky súvisiace s realizáciou oprávnených
aktivít realizované interne alebo dodávateľsky. Na výdavky budú
aplikované relevantné pravidlá zjednodušeného vykazovania výdavkov.
Podmienky poskytnutia pomoci:
aplikovanie pravidiel OV na aktivity realizované dodávateľsky
predloženie projektu do 2. fázy SME Instrument

ČSOB Banka
Program COSME
komplexné financovanie prevádzky a investícií s možnosťou využiť aj
EÚ kontokorentný úver
znížená úroková sadzba
nižšia potreba zabezpečenia úveru
Program InnovFin
zlepšiť prístup k financovaniu pre inovatívne malé a stredné podniky
(SME) a podniky so stredne veľkou kapitalizáciou (small midcaps)
pre rýchlo rastúce podniky, významný inovačný potenciál
spolufinancovanie

Mnoho ďalších... ???

 SLSP, a.s. – program Začíname podnikať
 On May 2-3, 2019 the EU-Startups Summit in

Barcelona! Summit will gather many of Europe’s
leading Venture Capital investors, business angels
and accelerators.

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

