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Korporacije in startupi.

Ena plus ena je tri.
Preverjeno.

Promocijski partner:

Izvedba:

Financiranje:

Operacijo financirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru  Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Naročnik:



Operacijo financirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru  Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
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Namen programa aktivnosti KorpoStart je 
aktivno spodbujanje sodelovanja korporacij ter 
start-up in scale-up podjetij, s ciljem ustvarjanja 
uspešnih skupnih zgodb.
Razvoj je tako hiter in heterogen, da niti največji ne uspejo več vsega sami narediti in so vedno bolj 
pripravljeni na povezovanje z zunanjimi ekipami. Na strani inovativnih zgodb pa mladim ekipam velikokrat 
primanjkuje virov in kompetenc za hitrejši in (globalno) uspešnejši prodor na trg. S KorpoStart 
aktivnostmi promoviramo in vpeljujemo dobre prakse povezovanja s ciljem uspešnejše in hitrejše rasti 
novih inovativnih podjetij in njihovih partnerskih korporacij.

Obseg aktivnosti KorpoStart 2020

• Vsebinsko-mreženjski dogodek na temo dobrih praks sodelovanja korporacij s start-up in scale-up 
podjetji (2. september 2020)

• 24-urni izobraževalni program za korporacije (junij, oktober 2020)*
• 24-urni izobraževalni program za start-upe in scale-upe (oktober 2020)
• Individualno svetovanje in konkretna pomoč inovativnim ekipam pri povezovanju s korporacijami (junij 

2020 - januar 2021)
• Zaključni mreženjski dogodek za korporacije in inovativne startup in scale-up ekipe (26. januar 2021)
• Tekoče promoviranje sodelovanja in investiranja v inovativna MSP med korporacijami.

Izvajalci programa

Program aktivnosti KorpoStart izvajamo v konzorciju partnerskih družb CorpoHub, Gospodarska zbornica 
Slovenije in Saša inkubator. Glavni izvajalci programa smo Lojze Bertoncelj, Matej Golob, Daniela Bervar 
Kotolenko, Voranc Kutnik (vsi CorpoHub), Aleš Ugovšek in Marjana Majerič (Gospodarska zbornica 
Slovenije), Karla Sitar (Saša inkubator) ter naši sodelavci in gosti.

* Pregled korporacij, ki so se že vključile v KorpoStart aktivnost



Korporacije in startupi. Ena plus ena je tri. Preverjeno.
Vsebinsko-mreženjski dogodek na temo dobrih praks sodelovanja korporacij s 
start-up in scale-up podjetji ter aktivno mreženje med udeleženci

2. september 2020, od 9.00 - 15.00

8.30 - 9.00:

9.00 - 9.15:

9.15 - 10.15: 

10.15 - 10.45:

10.45 - 12.00:

12.00 - 13.00:

13.00 - 14.00:

14.00 - 15.00:

15.00 - 16.00:

Prijava in jutranja kava

Uvodne misli o ambicijah korporacij in start-upov 
» Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS
» Lojze Bertoncelj, koordinator programa KorpoStart, 
partner v družbi CorpoHub
» Maja Tomanič Vidovič, generalna direktorica 
Slovenskega podjetniškega sklada

Corporate - Startup Engagement - What large companies can 
learn from great startups and how they can work together.
A quick look at what has recently changed on the 
corporate-startup innovation topic due to the 
COVID-19 situation.
» Ruud Hendricks, co-founder of Startupbootcamp, 
The Talent Institute and Innoleaps 

Odmor s kavo in moderiranim mreženjem

Kdo “ru(ud)la” v Sloveniji?
5*10 minutne predstavitve dobrih praks povezovanja 
slovenskih startupov in korporacij s 
5*5 minutnim dodatkom, kaj se v teh družbah 
spreminja na področju inoviranja zaradi COVID-19 
situacije.

Kosilo z mreženjem

1 na 2 pogovor s startupom in korpotom
Pogovor moderira Matej Golob, CorpoHub.

40 ways startup teams fail, be it corporate stratup teams 
or stand-alone startup teams
» Ruud Hendricks, co-founder of Startupbootcamp, 
The Talent Institute and Innoleaps 

Neformalno druženje ob popoldanski kavi
Dogodek moderira: Aleš Ugovšek, GZS.

Dogodek bo potekal v obliki hibrida med fizičnim 
dogodkom na lokaciji Gospodarska zbornica 

Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana s številom 
udeležencev omejenim na največ 30 in prenosom 

dogodka v živo preko spleta. 
V primeru poslabšanja COVID-19 situacije bo 

izveden v celoti on-line.
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24-urni Startup_program usposabljanja
Pri sodelovanju s korporacijo gre običajno več kot le za finančno naložbo. Je kot “posvojitev”, ki nudi 
drugačen razvoj od siceršnjega. “Posvojeni” ekipi prinaša dodatne obveznosti, ki pa so lahko ključna 
podpora na poti do večjega uspeha. Fokusirano 24-urno usposabljanje podaja aktualne koncepte in 
prakse uspešnega sodelovanja s korporacijami.

Oktober 2020

01. oktober, 09:00 – 16:00

Startup D1 - Kako naj bi korporacije inovirale?
Korporacije in vidiki odprtega inoviranja: zakaj, kje, kako, kdaj, 
kdo. Prepoznavanje korporativne inovacijske kulture. Upravljanje 
inovacijskega lijaka v korporacijah. Miselnost, vrednote, principi 
in prakse vitkega inoviranja in agilnega dela/razvoja.

6. oktober, 09:00 – 16:00
Startup D2 - Kako do sinergij s korporacijo?
Koncepti Business Model Canvas, Lean Startup, Customer 
Development. Pivotiranje poslovnih modelov za potenciale 
korporacije. Prioritiziranje hipotez. Tehnike zgodnjega in hitrega 
testiranja prototipov ponudbenih vrednosti. Design Thinking 
miselnost in praksa. Playing Lean.

13. oktober, 09:00 - 16:00
Startup D3 - Ambicije je potrebno znati prodati!
Osnove pridobivanja in ohranjanja strank (tovarna kupcev, 
prodajni lijak, hekanje rasti, SPIN prodaja). Pitchanje vrednosti 
za korporacije ter dostavljanje obljub. Dvigovanje stopnje 
investicijske zrelosti. Specifike razpisa SPS za javno-zasebno 
so-investiranje v start-upe in scale-upe. 

14. oktober, 09:00 - 16:00
Startup D4 - Izdelava konkretnega akcijskega načrta.
Primeri sodelovanja korporacij in startupov - dobre prakse in kaj 
vse gre lahko narobe. Pravni vidiki sodelovanja s korporacijami 
(patenti, pravice, obveznosti …). Iskanja sinergij s korporacijami 
(zakaj, kje, kdaj, kako, kdo ...). Priprava na spoznavne delovne 
sestanke in pogajanja s korporacijami.

Lokacija usposabljanja:
Tehnološki park, Ljubljana ali Zoom.
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Način izvedbe 24-urnega Startup-program usposabljanja 
Kombinacija predavanj, primerov iz prakse (zunanji gosti) in konkretnega individualnega in timskega dela 
z izmenjavo mnenj in izkušenj ter osredotočenimi razpravami. Usposabljanje je podprto s .ppt gradivi, 
primeri dobre literature in primeri video vsebin za poglobljene raziskave. Udeleženci prejmejo tudi kopijo 
vsebine, ki jo ustvarijo na sami delavnici.

POMEMBNO. 
Potrebno se je udeležiti vseh štirih dni programa. Udeleži se jih vedno ista oseba iz posamezne 

družbe. Vsebine se med seboj povezujejo in nadgrajujejo. V primeru , da je bil nekdo odsoten, 
se s to osebo naredi kratka obnova izpuščene vsebine pred naslednjim srečanjem.   

Usposabljanje za upravičena podjetja (prejemniki finančnih produktov P2 2019, SK ali SI - SK) 
po shemi "de minimis" sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa »Vsebinska podpora 
prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023«, v okviru Operativnega programa za 

izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Izvajalci usposabljanja:
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Od leve proti desni: Lojze Bertoncelj, Matej Golob, Daniela Bervar Kotolenko, Voranc Kutnik (vsi CorpoHub),
Karla Sitar (Saša inkubator), Aleš Ugovšek in Marjana Majerič (Gospodarska zbornica Slovenije) ter gosti.

. . .



(1) Vpogled v stanje ekipe in produkta na sedežu podjetja - hiter “skrbni” pregled
• zajem ambicij ustanoviteljev in tima
• ocena kompetentnosti, kompletnosti in načina delovanja tima
• oblikovanje ocene stanja in priporočil načinov dviga zrelosti investiranja v ekipo za ciljnje korporacije
• dogovor o izvedbi aktivnosti (neobvezno)

(2) Primeri pomoči, ki jih bomo v ekipi KorpoStart izvajali glede na ambicije ekipe:
• Team alignment - Cover Story / Vision Canvas, Team Canvas, Roswitha …
• Creativity and Idea Crafting - hitro kreiranje novih/boljših idejnih rešitev
• Business Model Canvas Plus - sistematičen zajem/obdelava alternativ poslovnih modelov
• Design Thinking/Sprint - hitro in učinkovito prototipiranje tveganih predpostavk
• Process Hack - pospešeno timsko razreševanje ključnih procesov
• Agile Work/Leadership - vpeljava sodobne agilne miselnosti in pristopov k delu, vodenju …
• Pitching - definiranje in učinkovito prezentiranje posebnih vrednosti 
• LEGO(R) SERIOUS PLAY ® - učinkovito reševanje res zahtevnih strateških in organizacijskih izzivov
• Definiranje poslovne in/ali razvojne vizije in strategije

Startup INDIVIDUALNO usposabljanje v obsegu od 5 do 
50 ur
Ker so situacije in potenciali start-upov in scale-upov različni, le ti ob primerni ambicioznosti in resnosti 
potrebujejo individualno pomoč za dvig zrelosti  za konkretno strateško investiranje s strani korporacije. 
Individualno usposabljanje start-up in scale-up podjetij za sodelovanje s korporacijami praviloma 
začnemo z vpogledom v stanje in ambicije ekipe ter nadaljujemo z do skupaj 50 urami konkretne 
individualne pomoči.

Julij 2020 - januar 2021
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Zaključni dogodek programa aktivnosti KorpoStart 2020
Dogodek bo posvečen aktivnemu povezovanju korporacij in startupov. Pričakujete lahko vpogled v 
izkušnje najbolj proaktivnih korporacij z vidika startup inoviranja. Udeležencem programa usposabljanja in 
ostalim podjetjem iz Skladovega portfelja bomo uredili učinkovita individualna spoznavna srečanja 
Korporacija - Start-up. Dogodka se lahko udeležite le na osnovi povabila. Program srečanja bo na spletni 
strani objavljen decembra 2020.

Predvidoma 26. 1. 2021, v Ljubljani
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www.korpostart.si

Namen programa aktivnosti KorpoStart je spodbujanje sodelovanja korporacij in inovativnih malih in 
srednjih podjetij (MSP, primarno start-up in scale-up podjetja), s ciljem ustvarjanja uspešnih skupnih 
zgodb. Razvoj je namreč tako hiter in heterogen, da niti največji ne uspejo več vsega sami narediti. Na 
strani inovativnih zgodb pa mladim ekipam običajno primanjkuje veliko različnih virov in kompetenc za 
hitrejši in (globalno) uspešnejši prodor na trg.
Namen aktivnosti v ožjem smislu je posameznim inovativnim MSP podjetjem, ki so v portfelju Sklada, 
pomagati narediti konkreten razvojni korak na način vsebinskega sodelovanja s korporacijami ob 
hkratnem investiranju le teh v inovativna MSP z uporabo mehanizma so-investiranja Slovenskega 
podjetniškega sklada. Cij je skupaj ustvariti večjo vrednost, kot jo lahko ustvarijo mlada inovativna 
podjetja samostojno, v korist korporacij, mladih podjetij in ciljnega trga.

Sodelovanje korporacije z inovativnim MSP podjetjem je kot posvojitev otroka (koga “posvojiti”, zakaj 
posvojiti, priprava okolja, delo s posvojencem, rast …). Ob tem je polno predsodkov in strahov, ki jih 
bomo s programom odkrito in sistematično nagovorili in reševali.

Program aktivnosti KorpoStart izvajamo v konzorciju partnerskih družb CorpoHub, Gospodarska zbornica 
Slovenije in Saša inkubator.

O programu aktivnosti KorpoStart

SPS je javna finančna institucija Republike Slovenije ustanovljena z namenom dodeljevanja finančne 
podpore podjetniškemu sektorju. Finančna podpora in spodbude so namenjene mikro, malim in srednje 
velikim podjetjem (MSP) v vseh fazah razvoja. V začetnih fazah ima SPS za MSP na voljo spodbude za 
zagon inovativnih podjetij ter semenski kapital za rast in razvoj. SPS bo v obdobju 2019-2023 s 
konvertibilnimi posojili podprl okoli 40 podjetij v višini 3 mio EUR, v okviru novega razpisa 
So–investiranje semenskega kapitala z neodvisnimi zasebnimi investitorji (poslovnimi angeli, skladi 
semenskega kapitala, korporacijami) pa bodo lahko inovativna podjetja s potencialom globalne rasti 
pridobila direktni kapitalski vložek SPS-a ob hkratni investiciji zasebnih investitorjev. V obdobju 
2019-2023 bi naj bilo v okviru so-investiranja investiranih 10 mio EUR javnih sredstev in še dodatnih 10 
mio EUR s strani zasebnih investitorjev. Pomembna prednost, ki jo pridobijo prejemniki spodbud za 
zagon in prejemniki semenskega kapitala je tudi vsebinska podpora v obliki izobraževanj oz. 
usposabljanj, mentoriranja, pomoči pri iskanju investitorjev ter pri internacionalizaciji, ki jo SPS izvaja 
preko projekta »Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v obdobju 2018–2023«. Program 
aktivnosti KorpoStart je financiran s strani Republike Slovenije in EU iz Evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov.

Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Lojze Bertoncelj, CorpoHub, lojze.bertoncelj@corpohub.com, 041 764 563
Aleš Ugovšek, GZS, ales.ugovsek@gzs.si, 031 611 059
Karla Sitar, Saša Inkubator, karla.sitar@sasainkubator.si, 051 325 680
Ana Teršek, Slovenski podjetniški sklad, ana.tersek@podjetniskisklad.si

Vsebinska/programska vprašanja
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