
 

 

 

 

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

 

RAZVOJNO-SPODBUJEVALNI PROGRAM SID BANKE 

ZA FINANCIRANJE TEHNOLOŠKO-RAZVOJNIH PROJEKTOV 

Razvojno-raziskovalni projekti 
 

Namen kredita in primerni projekti 

Namen kredita je izvedba naložbenega projekta. 

Primeren projekt: 

• cilj je nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali 
storitev1; 

• se izvaja na območju Republike Slovenije; 

• ne traja več kot 4 leta; 

• celotni stroški ne presegajo 25 mio EUR; 

• aktivnosti se niso pričele pred oddajo vloge za 
kredit; in 

• zasnovan je v skladu z veljavnimi predpisi. 

 

Podrobne informacije na:  

• Spletna stran: https://www.sid.si 

• Elektronski naslov: msp@sid.si 

• Tel. št.: 01 2007 480 
 

 

Za raziskovalno-razvojni projekt se šteje: 

- pridobivanje, združevanje, oblikovanje in uporabo 

obstoječega znanstvenega, tehnološkega, 

poslovnega in drugega ustreznega znanja in 

spretnosti,  

-  izdelavo prototipov, predstavitve, pilotne projekte, 

preizkušanje in potrjevanje novih ali izboljšanih 

proizvodov, procesov ali storitev, 

- načrtovano raziskavo ali kritično preiskavo. 
 

 

Obveščanje o spremembah 

Po oddaji vloge mora kreditojemalec spremembe projekta 
(npr. sprememba lokacije, aktivnosti, višine ali/in strukture 
primernih izdatkov,…) pisno sporočiti banki. 

 

 

  

Pogoji financiranja 

Lastna udeležba: 

• Najmanj: 15% celotnih stroškov. 

Znesek kredita: 

• Najvišji: 15.000.000 € 

• Najnižji: 100.000 € 

Dolge ročnosti kreditov in moratorijev: 

• Najvišja: 12 let  

• Najnižja: 6 let 

• Moratorij na plačilo glavnice: najmanj 2 leti in 
največ polovico ročnosti kredita 

 

Sprejemljive oblike zavarovanj: 

- hipoteka na nepremičninah,  

- zastavna pravica na premičninah, ki so predmet 
financiranja ali rezultat financiranega projekta,  

- zastavna pravica na patentu, blagovni znamki ali modelu, 
ki je predmet financiranja ali rezultat financiranja. 

Nadomestilo za odobritev in vodenje kredita se ne 
zaračuna. 

 

                                                      
1 Proizvod, proces ali storitev mora biti nov/nova za kreditojemalca, ni pa nujno, da je nov na trgu. 
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Primeren kreditojemalec 

Kapitalska družba (ne glede na velikost) s sedežem v 
Republiki Sloveniji ali s sedežem v drugi državi članici EU in ki 

izpolnjuje naslednje pogoje: 

- ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu razmerje med 
celotnim in vpoklicanim kapitalom kapitalske družbe večje od 
0,52,  

- ima v zadnjih dveh zaključenih poslovnih letih razmerje med 
dolgom in kapitalom največ 7,5 ter razmerje med poslovnim 
izidom iz poslovanja, povečanim za odpise vrednosti 
(EBITDA) in finančnimi odhodki iz finančnih obveznosti 
najmanj 1,03,  

- zoper njo ne tečejo insolvenčni postopki oz. ni več predmet 
načrta prestrukturiranja, 

- ni povezana z osebo, ki ne izpolnjuje predhodnih pogojev, 
 

- je najkasneje ob prvem črpanju kredita vpisana v davčni 
register po Zakonu o finančni upravi,  

- nima neporavnanih obveznosti do Finančne uprave 
Republike Slovenije, 

- nima dolga do Evropske Komisije iz naslova nezakonite 
državne pomoči, 

- je vlogo za financiranje oddala pred začetkom del,  

- izpolnjuje druge kriterije po politiki SID banke o 
upravljanju tveganj (kreditna kvaliteta itd.). 

 

Status in višina državne pomoči 

Kredit ima status državne pomoči. Državna pomoč je dodeljena 
z dnem, ko organ odločanja SID banke odobri kredit. Njena 
višina je navedena v kreditni pogodbi. 

Razmerje med višino državne pomoči in upravičenimi stroški je 
za veliko podjetje največ 25 %, za MSP pa največ 35 %. 
 

Upravičeni stroški v okviru raziskovalno-

razvojnega projekta so: 

- plače zaposlenih,  

- instrumenti in oprema, 

- amortizacija stavb, 

- pogodbene raziskave, znanje ali patenti, 

- svetovalne in druge storitve,  

- dodatni režijski stroški. 
 

Zlorabe kredita:  

V primeru zlorabe kredita je kreditojemalec dolžan SID 
banki povrniti celotni znesek državne pomoči skupaj z 
zamudnimi obrestmi od dneva posameznega črpanja 
kredita.  

Poročanje: 

O namenskosti porabe kredita in uresničevanju projekta je 
kreditojemalec dolžan poročati banki skladno z vsakokrat 
veljavnimi navodili, ki so objavljena na spletni strani SID 
banke. 

 

 

 

                                                      
2 Pogoj ne velja, če je kreditojemalec MSP, ki obstaja manj kot tri leta. 
3 Pogoj ne velja, če je kreditojemalec MSP. 


