KLJUČNI PODATKI ZA KREDITOJEMALCE
Ta dokument je informativne narave, pripravljen z namenom enostavnejše predstavitve programa EKP Posojila za RRI za potencialnega kreditojemalca. Ta dokument
ni pravno zavezujoč. Pojmi, uporabljeni v tem dokumentu imajo pomen, kot je opredeljen v posebnih pogojih programa EKP Posojila za RRI, ki tudi natančneje
opredeljuje pogoje pridobitve kredita.

EKP POSOJILA ZA RRI (2014 – 2020)
Namen kredita, primernost projekta in primerni izdatki
Kredit se lahko nameni za izvedbo naložbe v
neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva,

 lahko se je že začela, vendar še ni končana,

razen nakupa rabljene opreme, nabave vozil za

 izvede jo kreditojemalec oziroma z njo povezan projekt

cestni prevoz tovora, drugih rabljenih opredmetenih
sredstev

(razen

nepremičnin),

in/ali

zemljišč

(zazidanih ali nezazidanih).

izvaja kreditojemalec,
 se jo oziroma se z njo povezan projekt lahko uvrsti v vsaj
eno fokusno področje in/ali tehnologijo znotraj izbranega

Primerna naložba v neopredmetena in opredmetena

prednostnega področja uporabe veljavne S4,1

osnovna sredstva:

 je zasnovana v skladu z veljavnimi predpisi,



 je ekonomsko, tehnično in finančno izvedljiva,

katere cilj je:
-

povečanje

raznovrstnosti

proizvodnje

v

nove

 se ne izvaja v izključenem sektorju.

dodatne proizvode ali storitve, ki se predhodno niso
proizvajali oziroma opravljali,
-

bistvene spremembe v celotnem proizvodnem

Podrobne informacije na:

procesu v obstoječi dejavnosti,



Spletna stran: https://www.skladskladov.si

bistveno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov



Elektronski naslov: sklad.skladov@sid.si

ali storitev,



Tel. št.: 01 2007 514

Oddaja vlog na: sklad.skladov@sid.si


se mora izvajati v RS,

sklad.skladov@sid.si

Pogoji financiranja in nadomestilo
Znesek kredita:
 Najvišji: 10.000.000,00 €
 Najnižji: 10.000,00 €

Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere,
ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

 Najvišja: 9 let

Nadomestilo za odobritev in vodenje kredita se
ne zaračuna.

 Najnižja: 3 let

Skrajni rok za oddajo vloge je 31. 12. 2023 oz. do porabe

 Moratorij na odplačilo glavnice: 1/3 ročnosti kredita

sredstev.

Dolge ročnosti kreditov in moratorijev:

Sprejemljive oblike zavarovanj:

1



zastavna pravica na opredmetenih in neopredmetenih sredstvih, ki so predmet financiranja,



hipoteka na nepremičnine.

Strategija pametne specializacije: (http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_strategija_V_Dec17.pdf).

Primernost kreditojemalca
Pravna oseba ali samostojni podjetnik s sedežem v Republiki

- ne šteje za podjetje v težavah in ni povezan z osebo, ki šteje

Sloveniji in izpolnjuje naslednje pogoje:
- nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih

za podjetje v težavah3,
- ob oddaji vloge za financiranje z isto davčno številko posluje

dajatev2,
- na dan oddaje vloge za financiranje ima najmanj enega

najmanj šest (6) mesecev,
- če gre za veliko podjetje, mora biti v položaju, primerljivem

zaposlenega za polni delovni čas,
- nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne

kreditni oceni vsaj B-,
- nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v

odločbe Evropske Komisije, ki je pomoč razglasila za

izključeni sektor.

nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,

Status in višina državne pomoči
Kredit ima status državne pomoči, če je pogodbena obrestna mera nižja od ekvivalenta tržne obrestne mere. Višina državne
pomoči je odvisna od višine pogodbene obrestne mere in se izračuna skladno s formulo, ki je navedena v posebnih pogojih.
Državna pomoč je dodeljena z dnem, ko organ odločanja SID banke odobri kredit. Njena višina je navedena v kreditni pogodbi.
Zlorabe kredita:

Poročanje:

V primeru zlorabe kredita je kreditojemalec dolžan SID banki

O namenskosti porabe kredita in uresničevanju projekta je

povrniti celotni znesek državne pomoči skupaj z zamudnimi

kreditojemalec dolžan poročati banki skladno z vsakokrat

obrestmi od dneva posameznega črpanja kredita.

veljavnimi navodili, ki so objavljena na spletni strani SID
banke.

Obveščanje o spremembah in hramba dokumentacije
Po oddaji vloge za financiranje mora kreditojemalec vse

Kreditojemalec je dolžan vso dokumentacijo o projektu,

spremembe projekta pisno sporočiti banki.

celotnih stroških in kreditu hraniti še 10 let od dokončnega
poplačila obveznosti po kreditni pogodbi.

2 Štejejo

vse obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50,00 EUR ali več na dan oddaje vloge za financiranje); šteje se, da končni prejemnik,
ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge.
3 Veljajo enake povezave (razen ekonomskih in vodstvenih povezav), kot so opredeljene v izjavi za ugotavljanje skupine povezanih strank za ugotavljanje izpostavljenosti banke na podlagi Zakona o bančništvu.

