
Naziv kreditne linije

Naziv sheme pomoči

1.1.

1.2.

1.3. 

1.4.

1.5. 1.6. 

1.7. 1.8.

1.9. 1.10.

1.11. 1.12.

2.1. 2.2.

2.3. 2.4.

2.5.

3.1.

Zaprošen moratorij na odplačilo 
glavnice (v mesecih)

Predviden datum prvega črpanja

2. Podatki o zaprošenem kreditu 

Znesek kredita (v EUR) Ročnost kredita skupaj z 
moratorijem (v mesecih)

Elektronski naslov kontaktne osebe

Pooblaščeni zastopniki

Davčna številka Matična številka

Naslov spletne strani (podatek ni 
obvezen)

IBAN koda računa, na katerega bo 
SID banka nakazala sredstva 
kredita

Banka, pri kateri je odprt poslovni 
račun, na katerega bo SID banka 
nakazala sredstva kredita

   

Ime in priimek kontaktne osebe Telefonska št. kontaktne osebe  

Sedež (naslov, kraj, pošta)

Naziv stranke

Skrajšan naziv

Datum prejema vloge

Zaporedna številka vloge

VLOGA ZA FINANCIRANJE

1. Osnovni podatki o stranki

Tretji razvojno-spodbujevalni program SID banke 
za financiranje tehnološko-razvojnih projektov 
(RRI3)

Protokol o oblikovanju pogojev pridobitve kredita iz 
virov SID banke na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 
1407/2013

Odplačevanje kredita mesečno

Investicija v neopredmetena sredstva ali opredmetena osnovna sredstvaPrimeren namen kredita

Datum začetka izvedbenih del Datum zaključka del

Naziv projekta

3. Namen zaprošenega kredita

Občina projekta

Kraj projekta

Statistična regija projekta (NUTS3)
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3.2.

EUR

EUR

EUR

EUR

3.3. Viri finaciranja celotnih stroškov projekta

A. Financiranje po kreditni pogodbi (1) EUR

EUR

EUR

C. Lastna sredstva EUR

D. Drugo EUR

EUR

3.4. Dodeljena pomoč de minimis enotnemu gospodarskemu subjektu s strani dajalcev pomoči de minimis v Republiki Sloveniji in EU (v EUR) 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3.5. Izberite

DA

Izberite
3.6.

NE

Če boste uveljavljali status MSP, morate obvezno izpolniti in priložiti Izjavo o statusu.

nevračljivi DDV

nakup ali najem zemljišča (z 
nevračljivim DDV)

Skupaj celotni stroški

od tega:

pripravljalne aktivnosti (z 
nevračljivim DDV)

**

Celotni stroški

1. Kreditna pogodba s SID banko (po programu RRI3)

SKUPAJ (A+B+C+D)

B. Financiranje iz drugih virov SID banke

Naziv podjetja Matična številka Davčna številka
Znesek pomoči de minimis (v 

EUR)*

Stranka je prejemnik državnih    
pomoči  za financiranje tveganj

Višina  pomoči de minimis, ki jo je prejel enotni gospodarski subjekt 0,00

* Znesek pomoči de minimis, ki ga je podjetje prejelo v predhodnih dveh proračunskih letih in tekočem proračunskem letu.

** Podjetje je v postopku pridobivanja pomoči de minimis pri drugih dajalcih pomoči de minimis.

Želim uveljavljati status MSP
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- Da
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Predstavitev stranke
- Računovodski izkazi
- Projekcije računovodskih izkazov
- Predlog zavarovanj
- Dokazila o vrednosti v zavarovanje predlaganega premoženja
- Izjava za ugotavljanje skupine povezanih strank
- Izjava in posredovanje podatkov v zvezi z uvejavljanjem statusa MSP

- Podatki stranke ob vzpostavitvi poslovnega razmerja
- Poslovno - investicijski elaborat
- S.BON-1/ali s.BON1/P, ki ne sme biti starejši od 1 meseca (velja le za s.p. in zadruge)
- SISBON izpis, ki ne sme biti starejši od 1 meseca (velja le za s.p.) 

Zakoniti zastopnik:

Podpis zakonitega zastopnika:

-

Da

je seznanjena, da izpolnjuje pogoje za nadaljno obdelavo vloge s strani strokovnih služb SID banke, v okviru katere se lahko 
vloga odobri, zavrne ali pa postane predmet dodatnih pogojev,

Da

da so vsi podatki, navedeni v Vlogi za financiranje in njenih prilogah ter predložene listine, resnični, točni, popolni in 
verodostojni, za kar prevzemamo materialno in kazensko odgovornost, Da

izrecno dovoljuje SID banki, da javnosti posreduje naslednje podatke: naziv stranke, naziv in trajanje projekta, višino prejete 
pomoči de minimis , Da

izrecno dovoljuje SID banki, da hrani, obdeluje in uporablja na tej podlagi pridobljene podatke v skladu z vsakokrat veljavno 
zakonodajo in njenimi internimi pravili ter da jih skupaj s pridobljeno dokumentacijo po potrebi posreduje tretjim pooblaščenim 
osebam,

Da

Da

je seznanjena, da mora takoj obvestiti SID banko, v kolikor je po oddaji vloge za financiranje, zaprosila ali prejela katerokoli 
drugo državno pomoč in/ali pomoč de minimis za iste upravičene stroške ter da mora takoj obvestiti SID banko v kolikor je po 
oddaji vloge za financiranje za iste upravičene stroške zaprosila ali prejela sredstva Evropske unije, s katerimi ne upravlja 
država člancia Evropske unije,

izpolnjuje pogoje iz člena 2.1(1), 2.1(2), 2.1(3), 2.1(5), 2.1(6), 2.1(7) in 2.2 posebnih pogojev,

Stranka izjavlja, da:

Datum oddaje vloge:
(Ime in priimek)

Da

je seznanjena, da mora o vsaki spremembi podatkov iz Vloge za financiranje in njenih prilog, ali drugih dejstev, ki vplivajo na 
izpolnjevanje pogojev, v roku osmih dni od nastanka spremembe, pisno obvestiti SID banko, s priporočeno poštno pošiljko,

Da

je seznanjena, da mora v primeru, da SID banka kredit odobri, vendar stranka kreditne pogodbe ne sklene, SID banki 
poravnati nadomestilo za pripravo in odobritev kredita. Višina takšnega nadomestila se določi v skladu s Tarifo nadomestil in 
stroškov SID banke, katere izvleček je objavljen na spletni strani SID banke in ki je veljavna ob nastanku ob nastanku razlogov 
za obračun nadomestila,

soglaša, da jo SID banka lahko po elektronski pošti obvešča o ponudbah svojih storitev in storitev povezanih družb,
Stranka ima pravico to soglasje kadarkoli preklicati, in sicer s pisnim obvestilom na elektronski naslov, Da

dovoljuje, da SID banka vse podatke, navedene v Vlogi za financiranje in njenih prilogah, preveri pri pristojnih organih in 
institucijah,

se je pred sklenitvijo poslovnega razmerja ali pred izvedbo transakcije seznanila s politiko varstva osebnih podatkov, ki je javno 
objavljena na spletni strani www.sid.si. SID banka, kot upravljavec osebnih podatkov posameznikov, je z namenom 
uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave, pripravila in objavila politiko varstva osebnih podatkov, ki posamezniku 
na enem mestu omogoča pridobitev vseh informacij, ki se nanašajo na njegove osebne podatke.

Da

Priloge
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Polje Opis
2.1.

2.2. Vnesite želeno ročnost kredita v mesecih. Ročnost je lahko od 72 do 144 mesecev.

2.3.
2.4.
3.1.

3.2.

3.3. Vnesite predvidene vire financiranja. 

3.5.

3.4.

Izberite ustrezen odgovor na trditev. Če izberete odgovor, DA želite uveljavljati status MSP, morate 
obvezno izpolniti in priložiti Izjavo o statusu.

Vsa sredstva iz virov SID banke skupaj (zaprošeni kredit in drugi viri SID banke) lahko znašajo največ 
85% celotnih stroškov.
Vnesite dodeljeno pomoč de minimis enotnemu gospodarskemu subjektu s strani dajalcev pomoči de 
minimis v Republiki Sloveniji in EU.

Vnesite znesek kredita med 100.000 € in 15.000.000 €. Znesek kredita skupaj z drugimi sredstvi iz virov 
SID banke ne sme presegati 85% celotnih stroškov.

Vnesite znesek celotnih stroškov projekta. Znesek kredita skupaj z drugimi sredtvi iz virov SID banke ne 
sme presegati 85% celotnih stroškov.

Vnesite predviden datum črpanja sredstev.
Vnesite namen projekta, naziv projekta, predviden datum začetka izvedbenih del in zaključka del ter 
občino in kraj projekta.

Vnesite želeno ročnost moratorija. Ročnost moratorija je lahko najmanj 24 in največ polovico ročnosti 
kredita.



Izberite ustrezen odgovor na trditev. Če izberete odgovor, DA želite uveljavljati status MSP, morate 

Vsa sredstva iz virov SID banke skupaj (zaprošeni kredit in drugi viri SID banke) lahko znašajo največ 

Vnesite dodeljeno pomoč de minimis enotnemu gospodarskemu subjektu s strani dajalcev pomoči de 

€ in 15.000.000 €. Znesek kredita skupaj z drugimi sredstvi iz virov 

Vnesite znesek celotnih stroškov projekta. Znesek kredita skupaj z drugimi sredtvi iz virov SID banke ne 

Vnesite namen projekta, naziv projekta, predviden datum začetka izvedbenih del in zaključka del ter 

Vnesite želeno ročnost moratorija. Ročnost moratorija je lahko najmanj 24 in največ polovico ročnosti 


