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SID banka v sodelovanju z

FINANCIRANJE NALOŽBENIH
PROJEKTOV, KI PRISPEVAJO K
PREHODU V KROŽNO GOSPODARSTVO -
ZAČASNI OKVIR

UPRAVIČENCI

Gospodarska družba.
Samostojni podjetnik.
Zadruga.

NAMEN FINANCIRANJA

Izvedba investicije v opredmetena osnovna in 
neopredmetena sredstva, ki prispeva:

 k obnavljanju in ponovni vzpostavitvi naravnega kapitala;

 k boljši izkoriščenosti in izrabi izdelkov;

k optimizaciji delovanja sistemov;

h kroženju proizvodov in snovi;

k dematerializaciji izdelkov;

k izbiri virov in tehnologij za krožno gospodarstvo.

Začetek izvedbenih del je po 1. 1. 2020, investicija pa mora biti 
izvedena največ v 6 letih.

Kredit lahko namenite tudi (ne pa samo) za obratna sredstva v 
obdobju od začetka izvedbenih del do zaključka del, a največ od 
oddaje vloge za �nanciranje do izteka dvanajstega meseca od 
oddaje vloge za �nanciranje.

PREDNOSTI POMOČI PO ZAČASNEM OKVIRJU
Program je primeren samo za podjetja na katera je vplival 
izbruh epidemije Covid-19, ki na dan 31. 12. 2019 niso imela 
statusa podjetja v težavah, ter jim omogoča višjo državno 
pomoč kot pravila o pomoči de minimis.



NAČIN ODPLAČILA

Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti 
kredita.

DOBA KREDITA

3 - 8 let.

VIŠINA KREDITA

Od 100.000 € do 10.000.000 € na projekt, vendar ne več kot 

85 % celotnih stroškov projekta.

VIŠINA DRŽAVNE POMOČI

Najvišja višina pomoči je omejena s 25% letnega prometa 
končnega prejemnika v letu 2019 ali 2-kratnikom letne mase 
plač končnega prejemnika za leto 2019 ali 2.300.000 € na 
enotno podjetje. Upošteva se tisti prag, ki je ugodnejši za 
končnega prejemnika.

OBRESTNA MERA
Ugodna obrestna mera, ki je nižja od približka tržne obrestne 
mere.

ZAVAROVANJE
Vse vrste zavarovanj.

DRUGI POGOJI

Podjetje ima sedež v Republiki Sloveniji.

Podjetje ob oddaji vloge z isto davčno številko posluje 
najmanj 2 poslovni leti in ima vsaj 2 zaposlena.

Podjetje nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih 
dajatev in ni v postopku zaradi insolventnosti.

Podjetje ne opravlja dejavnosti v občutljivih sektorjih, 
navedenih v Posebnih pogojih.

ROK ZA ODDAJO VLOGE  ZA KREDIT

Skrajni rok za sklenitev pogodbe je 30. 6. 2022 (ali kasneje, če 

pride do podaljšanja sheme državne pomoči).

E-mail: �nanciranje@sid.si
Telefon: 01/2007 480
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