Na podlagi c) točke prvega odstavka 11. člena Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki1 ter skladno s shemo državne pomoči »Posebni pogoji financiranja
tehnološko-razvojnih projektov« (številka priglasitve: BE01-5665493-2014 in BE02-5665493-2014; v nadaljevanju: posebni pogoji), Pogodbo o financiranju in izvajanju
Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje tehnološko-razvojnih projektov med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) in SID –
Slovensko izvozno in razvojno banko, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: SID banka) z dne 15.11.2011 in Kreditno pogodbo z dne 5.7.2011 med Evropsko investicijsko
banko (v nadaljevanju: EIB) in SID banko za financiranje raziskav, razvoja in inovacij, SID banka objavlja dne 8.12.2014 sprejeti
Razvojno-spodbujevalni program SID banke
za financiranje tehnološko-razvojnih projektov 2014 – 2015
(v nadaljevanju: program SID banke)
Namen programa

Namen programa SID banke je spodbujanje podjetij vseh velikosti, ki nameravajo razvijati in/ali uvesti nov ali izboljšan produkt
in/ali poslovni proces.

Proračun in viri sredstev
programa

Obseg sredstev programa SID banke znaša 55.180.558,33 EUR.
Sredstva zagotavljata MGRT v višini 18.393.519,44 EUR in SID banka v višini 36.787.038,89 EUR, ki je del sredstev v ta namen
pridobila z zadolžitvijo pri EIB.

Veljavnost programa

Program SID banke velja od dneva objave do porabe sredstev programa oziroma do datuma, ki ga SID banka objavi na svoji
spletni strani.
Skrajni rok za odobritev kredita po programu SID banke je 30.6.2015.
Skrajni rok za črpanje kredita po programu SID banke je 31.12.2015 za sredstva, ki jih zagotavlja MGRT in 30.6.2016 za sredstva,
ki jih zagotavlja SID banka.

Oblika in pogoji financiranja

Oblika financiranja je kredit.
Najnižji znesek kredita znaša 200.000 EUR, najvišji znesek kredita pa 18.750.000 EUR.
Ročnost kredita, vključno z moratorijem na odplačilo kredita, je najmanj štiri leta in največ devet let, v nobenem primeru pa ne dlje
od 15.12.2023.
Kredit ima status državne pomoči, če je pogodbena obrestna mera ob odobritvi kredita nižja od referenčne obrestne mere,
izračunane skladno s Sporočilom Evropske komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih
stopenj2.
Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in
nespremenljivega pribitka, ki se določi glede na oceno kreditne sposobnosti podjetja po metodologiji SID banke, kvaliteto
predloženih zavarovanj, ročnost kredita in ostale parametre tveganj. Pogodbena obrestna mera je ob odobritvi kredita nižja od
ekvivalenta tržne obrestne mere, izračunanega Sporočilom Evropske komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih
mer in diskontnih stopenj3.
SID banka zaračuna naslednja nadomestila:
Nadomestilo
Nadomestilo za obdelavo in vodenje kredita
Nadomestilo za spremembo kreditnih pogojev
Nadomestilo za pripravo in odobritev kredita
(v primeru, da ponujena kreditna pogodba ni sklenjena)
Nadomestilo za predčasno vračilo kredita

Višina nadomestila
0,90 % od odobrenega zneska kredita oziroma največ 9.000,00
EUR.
1.000,00 EUR.
500,00 EUR.
2,00 % od predčasno vrnjenega zneska glavnice kredita, če je
znesek predčasnega vračila manjši od 10.000,00 EUR in če je
kredit predčasno vrnjen brez 30 dnevne predhodne najave.

Ostali pogoji financiranja so opredeljeni s posebnimi pogoji in kreditno pogodbo.
Kdo lahko zaprosi za
financiranje

Vlogo za financiranje lahko oddajo pravne osebe s sedežem v Evropski uniji, ki so ustanovljene in delujejo kot gospodarske družbe
in izpolnjujejo pogoje iz točke 3. posebnih pogojev (v nadaljevanju: podjetje).
Posamezno podjetje lahko odda več vlog za financiranje, če te zadevajo različne projekte.

Namenskost financiranja

Kredit se sme uporabiti za namen financiranja primernih izdatkov za naložbe v industrijske raziskave, eksperimentalni razvoj in/ali
začetne naložbe neposredno povezane z industrijskimi raziskavami in/ali eksperimentalnim razvojem oziroma začetne naložbe v
korist nove gospodarske dejavnosti neposredno povezane z industrijskimi raziskavami in/ali eksperimentalnim razvojem, če
podjetje, ki izvaja projekt v Zahodni Sloveniji, ni malo in srednje veliko podjetje.
Pogoji glede primernosti projektov, primernih izdatkov in nadzora nad namensko rabo so opredeljeni v posebnih pogojih in kreditni
pogodbi.

Način financiranja

SID banka odobrava kredite po programu SID banke samostojno.
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Priprava vloge za financiranje

Vloga za financiranje je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca z obveznimi prilogami:
−
predlog zavarovanj,
−
dokazila o vrednosti v zavarovanje predlaganega premoženja,
−
predstavitev stranke,
−
zadnji računovodski izkazi, oddani na AJPES, v originalni AJPES obliki,
−
revidirano in konsolidirano letno poročilo, če podjetje k izdelavi teh poročil zavezuje zakon ali drug predpis (če še
ni objavljeno na spletni strani AJPES),
−
letni in medletni računovodski izkazi ter plan poslovanja za dobo trajanja kredita (če izhaja iz posebnih pogojev)
na obrazcu za vnos finančnih podatkov iz računovodskih izkazov ter plana poslovanja za dobo kredita,
−
izjava za ugotavljanje skupine povezanih oseb,
−
izjava o statusu MSP,
−
izjava in posredovanje podatkov v zvezi s kumulacijo;
−
potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije o plačanih davkih in prispevkih,
−
podatki stranke ob vzpostavitvi poslovnega razmerja,
−
projektna dokumentacija, pripravljene v skladu s posebnimi pogoji.
Prijavni obrazec in obrazci iz 1., 3., 6., 7., 8., 9. in 11. alineje so v .pdf formatu objavljeni na http://www.sid.si/financiranjedokumenti, v formatu za izpolnjevanje pa so v okviru oddaje vloge dostopni na portalu https://vloge.sid.si
Vloga za financiranje se predloži v elektronski obliki.
Vse stroške priprave in oddaje vloge za financiranje nosi podjetje.

Naslov za posredovanje vloge
za financiranje

Vloga za financiranje podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji se odda elektronsko, po spletnem portalu https://vloge.sid.si
Vloga za financiranje podjetja s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije se odda po pošti na naslov:
SID banka, d. d., Ljubljana
Oddelek za podjetja (Vloga RSPfTRP1415)
Ulica Josipine Turnograjske 6
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Obravnava vloge za
financiranje

SID banka sprejema vloge za financiranje od 24.3.2015.
Vloga za financiranje se šteje za popolno, če vsebuje vse obvezne sestavine po programu SID banke. Nepopolno vlogo za
financiranje bo SID banka vrnila podjetju v dopolnitev. Če podjetje v postavljenem roku ne dopolni vloge za financiranje, SID
banka njeno obravnavo zavrne. V tem primeru lahko podjetje vloži novo vlogo za financiranje.
SID banka popolne vloge za financiranje pregleda sama ali po pooblaščenih osebah in oceni njihovo skladnost s programom SID
banke in politikami SID banke s področja upravljanja tveganj. Če podatki iz vloge za financiranje po oceni SID banke niso zadostni,
lahko SID banka podjetje zaprosi za dodatne podatke in pojasnila. Če ti podatki niso razkriti v opredeljenem roku, SID banka
odloča o vlogi za financiranje na podlagi informacij iz popolne vloge.
Podjetje mora vse spremembe podatkov iz vloge za financiranje pisno sporočiti SID banki v osmih dneh od nastanka teh
sprememb.
Podjetje lahko v kateremkoli trenutku do odobritve kredita umakne vlogo za financiranje, tako da o tem pisno obvesti SID banko.
Če SID banka podjetju odobri kredit po programu SID banke, mu po odobritvi posreduje ponudbo za sklenitev kreditne pogodbe. V
nasprotnem primeru se obravnava vloge zaključi in SID banka podjetje o tem obvesti. Če podjetje zavrne ponudbo za sklenitev
pogodbe, mu SID banka obračuna nadomestilo za pripravo in odobritev kredita. Skrajni rok za sklenitev kreditne pogodbe je 1
mesec od prejema ponudbe za sklenitev kreditne pogodbe.
Podjetje mora vsako načrtovano spremembo projekta po odobritvi kredita takoj pisno sporočiti SID banki in k načrtovani
spremembi pridobiti soglasje SID banke. Prav tako mora podjetje po odobritvi kredita pisno sporočiti SID banki spremembe vseh
drugih dejstev, v osmih dneh od nastanka teh sprememb.
SID banka lahko javno objavi informacijo o prejeti vlogi za financiranje in statusu njene obravnave na svoji spletni strani.
SID banka o prejetih vlogah za financiranje poroča pristojnim institucijam skladno s predpisi in svojimi pogodbenimi obveznostmi.

Pravna narava programa

Program SID banke ni zavezujoče narave in SID banke ne zavezuje k sklenitvi kreditne pogodbe s katerimkoli podjetjem.
SID banka si pridržuje pravico do spremembe programa SID banke. Spremembe programa SID banke, ki so narekovane s strani
prisilnih predpisov, se uporabljajo za vse vloge za financiranje, ki do dneva uveljavitve še niso bile rešene. Ostale spremembe
programa SID banke se uporabljajo samo za vloge za financiranje, ki do dneva uveljavitve spremembe še niso bile prejete s strani
SID banke.

Kontakt

Tel. št.: 01 2007 480
Elektronski naslov: msp@sid.si

Priloge programa

Priloga 1: Posebni pogoji
Priloga 2: Vzorec kreditne pogodbe

Objavljeno na http://www.sid.si, dne 23.3.2015
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