Slovenski podjetniški sklad (SPS) je javni
finančni sklad, ki ponuja ugodne finančne
spodbude slovenskim mikro, malim in srednje
velikim podjetjem (MSP) za rast in razvoj.

MIKROKREDITI ZA POSEBNE CILJNE SKUPINE
Namen 4. razvojne faze:



tekoče poslovanje in nadaljnja rast podjetja

MIKROKREDITI predstavljajo neposredne kredite Sklada po ugodni pogodbeni obrestni meri. S
tovrstno obliko financiranja je podjetjem oz. določenim specifičnim ciljnim skupinam, ki
predstavljajo določeno tržno vrzel omogočen lažji dostop do ugodnih virov financiranja za
financiranje rasti in razvoja podjetij, investicij in tekočega poslovanja v četrti razvojni fazi. Cilj je
omogočiti dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja, ki se kažejo v nižji obrestni
meri, nižjih zavarovalnih zahtevah, ročnosti kredita ter možnosti koriščenja moratorija pri vračilu
kredita.

KAKO DO MIKROKREDITOV?

MIKROKREDITI
so neposredni krediti
SPSa, ki omogočajo
likvidno poslovanje
mikro in malih podjetij

MIKROKREDITI V ŠTEVILKAH
Rezultati podprtih projektov 2007 - 2015:



odobreni mikrokrediti:
podprta podjetja:
podjetij

16,02 mio EUR
671

Učinki 2007 - 2015:






izvedene investicije:
28,20 mio EUR
ohranjena delovna mesta:
4.109
nova delovna mesta :
572
oz. novega delovnega mesta na podjetje:
vsaj 1
povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v 3 letih po investiciji: 16 %

HITRE, PREGLEDNE IN ENOSTAVNE INFORMACIJE
Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, Slovenija
spletna stran: www.podjetniskisklad.si

info e-mail: info@podjetniskisklad.si
svetovalni telefon: 02 234 12 88, 02 234 12 59

Prijavite se na e-novice in
bodite pravočasno obveščeni!

MIKROKREDITI ZA POSEBNE CILJNE SKUPINE

Kje v fazni podpori najdemo MIKROKREDITE?

Oblike produktov in značilnosti 2017

1.

8. Ostali pogoji

kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta
zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1:1,25 (P7 2017) ali 1:1 (P7R 2017)
podjetje mora biti ustanovljeno v RS in mora imeti zagotovljen trg
zaprta finančna konstrukcija za obdobje 3 let
zagotoviti predvideno poslovanje z dobičkom 3 leta po investiciji in realno
načrtovati pozitivni denarni tok

Konkretne pogoje razpisa preverite na: www.podjetniskisklad.si

Višina
razpisanih
sredstev

2.

Višina in oblika
financiranja

3.

Doba
financiranja

4.

Obrestna
mera

5.







P7R 2017

P7 2017

6.

Mikrokrediti za mikro in
mala podjetja

5 mio EUR

objava: 20.1.2017




do 25.000 EUR
kredita



do 5 let z
vključenim 6
mesečnim
moratorijem



do 5 let z
vključenim 6
mesečnim
moratorijem



fiksna 1,4 %



fiksna 1,1 %



neposredno
zagotavljanje
ugodnih virov
financiranja mikro
in malim
podjetjem za
nemoteno tekoče
poslovanje



neposredno
zagotavljanje
ugodnih virov
financiranja za
mikro in mala
podjetja na
problemskih
območjih za
krepitev
poslovanja




mikro in mala podjetja
imajo vsaj enega zaposlenega in manj kakor
50 zaposlenih
letna bilančna vsota ne sme presegati 10 mio
EUR
so organizirana kot gospodarske družbe,
samostojni podjetniki, zadruge



Upravičeni
stroški
financiranja

P7R 2016 aktiven,
objava 23.12.2016

do 25.000 EUR
kredita



7.






Namen
financiranja

Upravičenci

Mikrokrediti za podjetja
na problemskih območjih

12 mio EUR

predvidena
objava:
november/
december 2017







izdatki za materialne investicije (nakup opreme,
gradnja ali nakup poslovnih prostorov)
izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga
izdatki za opravljene storitve
izdatki za plače

