SPOROČILO ZA JAVNOST

Posebni krediti za spodbujanje internacionalizacije MSP,
turizma, naložb in projektov gozdno-lesne predelovalne verige
Maribor, 1. junij 2018 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID banka sta
danes predstavila sveženj novih finančnih spodbud. Te bodo v obliki posebno ugodnih
kreditov olajšale in pocenile dostop do dolžniškega financiranja slovenskim podjetjem za
namen internacionalizacije MSP, naložbenih projektov za trajnostno rast slovenskega
turizma in drugih naložb v gospodarstvu ter naložbenih projektov gozdno-lesne
predelovalne verige.
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in predsednik uprave SID banke mag.
Sibil Svilan sta danes podpisala dodatka k pogodbama o financiranju in izvajanju ukrepov finančnega
inženiringa za spodbujanje tehnološko-razvojnih projektov ter za spodbujanje razvoja malih in srednje
velikih podjetij, s čimer se bo spodbudilo rast in razvoj slovenske gozdno-lesne predelovalne verige,
slovenskega turizma, internacionalizacijo MSP-jev ter povečalo naložbe v slovenskem gospodarstvu.
Nova oblika financiranja gospodarstva bo vzpostavljena v obliki dveh posojilnih skladov, v skupni
vrednosti 307 milijonov evrov, pri čemer bo SID banka vplačala 298 milijonov evrov, MGRT pa 109
milijonov evrov. Krediti iz posojilnih skladov bodo imeli nižje obrestne mere od tržnih (in posledično
status pomoči de minimis), bistveno daljše ročnosti in izredne moratorije na odplačilo glavnice.
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek: »MGRT sledi visokim
potrebam gospodarstva po sredstvih za naložbe. Zato smo za posojilna sklada PS1 in PS2 zagotovili
sredstva že v preteklih proračunskih letih, sedaj pa se uporabljajo že sproščena sredstva. Ta bomo
zaradi potreb gospodarstva ciljno usmerjali v specifične sektorje in naložbe, ki so gozdno-lesno
predelovalna veriga, turizem, internacionalizacija in druge naložbe. Predloge smo oblikovali skupaj s
SID banko. Sredstva bodo na voljo podjetjem predvidoma v prvi polovici julija, ko bo SID banka začela
s plasiranjem sredstev iz obeh posojilnih skladov. Verjamem, da bodo dala dodaten zagon
gospodarstvu.«
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Predsednik SID banke mag. Sibil Svilan: »S finančnim inženiringom bomo lahko naslavljali tudi
bolj tvegane segmente trga v primerjavi s komercialnim sektorjem in podjetja, ki nimajo možnosti za
zavarovanja posojil, saj bodo v kreditno presojo vključeni zlasti srednjeročni in dolgoročni potencial
poslovnega modela podjetja ter pričakovani pozitivni razvojni učinki financiranega projekta. Vsega
tega brez sodelovanja ministrstva pri kritju tveganj in našem kreativnem oblikovanju tega finančnega
instrumenta ne bi bilo mogoče izvesti na dolgoročno vzdržen način. To je še zlasti pomembno glede
na zmanjšanje teh sredstev v novi finančni perspektivi.«
Državna sekretarka Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar:
»Slovenski turizem je trenutno v pozitivnem obdobju. Seveda pa je treba obdržati realen pogled na to
pozitivno obdobje in se zavedati, da je zdaj treba vlagati za prihodnje čase. Da je sploh prišlo do
optimističnega obdobja rasti, pa je doprinos iz različnih strani – poleg globalnih trendov (vedno več
ljudi potuje), aktivnosti turističnega gospodarstva seveda tudi aktivnosti na nivoju države, povečana in
učinkovita promocija, ter ambiciozni cilji, ki smo jih na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
zapisali v sprejeto Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma. Do leta 2021 želimo od 18.000 do
22.000 novih turističnih sob, od tega v hotelskem sektorju 8500 prenovljenih in 6500 novih
namestitev, ki so v posameznih delih Slovenije kot speče princeske, ki jih je potrebno zbuditi z
obnovo. V pretekli finančni perspektivi je sektor turizma počrpal kar 145 mio € nepovratnih evropskih
sredstev, ki so bila namenjena v različne turistične kapacitete, turistično infrastrukturo, žičnice,
naravne parke. V sedanji finančni perspektivi nepovratnih sredstev za investicije več ni, kar se je
poznalo na investicijskem ciklu v turizmu. Zato zelo pozdravljam ukrep SID banke, s katerim se
turizmu namenja 160 mio € povratnih sredstev. S tem bomo cilje iz Strategije lažje realizirali in
postavili Slovenijo na zemljevid kot zeleno, aktivno, zdravo destinacijo za 5-zvezdična doživetja.«
Generalni direktor Direktorata za lesarstvo Jože Prikeržnik: »Zelo sem zadovoljen, da smo
pripravili ta posojilni sklad za podporo lesni industriji. Lesarji govorimo o celoviti izrabi lesa in ta sklad
je zadnja točka podpore celotni gozdno-lesni industriji. Na DL na MGRT smo v dobrih dveh letih
izvajali različne aktivnosti za podporo tej industriji, od promocije, zakonodaje, izobraževanja kadrov,
internacionalizacija, finančna sredstva iz evropskih skladov, kjer smo imeli razpisane štiri razpise za
nepovratna sredstva. Odobrenih je bilo 95 projektov, sredstva je prejelo 164 podjetij, ki so skupno
prejeli več kot 10 mio €. V letošnjem letu načrtujemo še dva razpisa v skupni višini 17 mio €, vendar
se s tem posojilnim skladom SID banke še dodatno podpira celotno gozdno-lesno industrijo. Želimo si,
da bodo projekti, financirani s strani tega sklada, šli v celovito izrabo lesa, posodobitev obstoječe
industrije z sodobnimi tehnologijami, kjer bodo podjetja lahko prišla do izdelkov z višjo dodano
vrednostjo. S tem se bo krepila konkurenčnost podjetij, gospodarske rasti in Slovenije.«
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OPIS PRODUKTOV
1. Spodbujanje naložbenih projektov gozdno-lesne predelovalne verige
Kredit lahko pridobi gospodarska družba (veliko podjetje, MSP ali mikro podjetje) s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev, posluje vsaj dve
polni poslovni leti in ima vsaj dve zaposleni osebi.
Kreditojemalec lahko začne izvajati dela največ 3 leta pred odobritvijo kredita, zaključiti pa jih mora v
5-ih letih po odobritvi kredita.
Nameni financiranja: izvedba ekonomsko upravičenega naložbenega projekta, katerega celotni stroški
ne presegajo 25 milijonov evrov:
gradnja novih obratov za predelavo lesa,
tehnološka posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa v skladu z najboljšo dostopno
tehnologijo,
razvoj novih materialov iz lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave in predelave ter odsluženega
lesa,
razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo,
naložba v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki se nanašajo na povečanje raznovrstnosti
proizvodnje v nove proizvode iz lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave in predelave ter
odsluženega lesa,
naložba v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki se nanašajo na bistvene spremembe v
celotnem proizvodnem procesu predelave lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave in predelave
ter odsluženega lesa..
Vrednost kredita: od 100 tisoč do 5 milijonov evrov (največ 85 % celotnih stroškov naložbenega
projekta).
Ročnost kredita: od 6 do 12 let.
Moratorij na odplačilo glavnice: največ polovica ročnosti kredita.
2. Spodbujanje internacionalizacije MSP
Kredit lahko pridobi gospodarska družba (MSP ali mikro podjetje) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev, posluje vsaj dve polni poslovni leti in ima
vsaj dve zaposleni osebi.
Nameni financiranja: kritje stroškov, ki se jih upošteva pri nabavni vrednosti opredmetenega in
neopredmetenega sredstva, stroškov materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga in
celotnih stroškov dela, ki nastanejo največ eno leto pred sklenitvijo in največ dve leti po sklenitvi
kreditne pogodbe.
Vrednost kredita: od 100 tisoč do 5 milijonov evrov.
Ročnost kredita: od 3 do 10 let.
Moratorij na odplačilo glavnice: največ polovica ročnosti kredita.
3. Spodbujanje naložbenih projektov za trajnostno rast slovenskega turizma
Kredit lahko pridobi gospodarska družba (MSP ali mikro podjetje) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev, posluje vsaj dve polni poslovni leti in ima
vsaj dve zaposleni osebi.
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Kreditojemalec lahko začne izvajati dela največ 3 leta pred odobritvijo kredita, zaključiti pa jih mora v
5-ih letih po odobritvi kredita.
Nameni financiranja: izvedba ekonomsko upravičenega naložbenega projekta s področja
namestitvenih zmogljivosti, športne infrastrukture, zabaviščne infrastrukture, kulturne infrastrukture,
žičnic, marin, turističnih letovišč, katerega celotni stroški ne presegajo 50 milijonov evrov.
Vrednost kredita: do 20 milijonov evrov (največ 85 % celotnih stroškov naložbenega projekta).
Ročnost kredita: od 6 do 30 let.
Moratorij na odplačilo glavnice: največ 5 let, vendar ne več od polovice ročnosti kredita.
4. Spodbujanje naložbenih projektov v gospodarstvu
Kredit lahko pridobi gospodarska družba (MSP ali mikro podjetje) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev, posluje vsaj dve polni poslovni leti in ima
vsaj dve zaposleni osebi.
Končni prejemnik lahko začne izvajati dela največ 3 leta pred odobritvijo kredita, zaključiti pa jih mora
v 5-ih letih po odobritvi kredita.
Nameni financiranja: izvedba ekonomsko upravičenega naložbenega projekta, ki po svojih
pričakovanih učinkih sodi v vsaj enega od naslednji namenov: b), c), d) e), f), g), h) ali i) točka prvega
odstavka 11. člena Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (gospodarske spodbude s posebnim

poudarkom na MSP, podjetništvu in tveganem kapitalu; raziskave in razvoj; izobraževanje;
zaposlovanje; varovanje okolja in energetska učinkovitost; regionalni razvoj; stanovanjsko področje;
gospodarska in javna infrastruktura ter občinski in pokrajinski razvoj) ter katerega celotni stroški ne
presegajo 50 milijonov evrov.

Vrednost kredita: do 10 milijonov evrov (največ 85 % celotnih stroškov naložbenega projekta).
Ročnost kredita: od 6 do 20 let.
Moratorij na odplačilo glavnice: največ 5 let, vendar ne več od polovice ročnosti kredita.
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