Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov ﬁnanciranja mikro,
malim ter start up podjetjem. Podjetja imajo možnost hitro in varno dostopati do zelo
ugodnih mikrokreditov Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS).

za mikro in mala podjetja iz sredstev Sklada skladov SID BANKE

P7 2020
MIKROKREDITI

VIŠINA FINANCIRANJA
od 5.000 EUR
do 25.000 EUR kredita
100% ﬁnanciranje upravičenih stroškov

DOBA FINANCIRANJA
2-5 let

MOŽNOST KORIŠČENJA
MORATORIJA
do 6 mesecev
(z možnostjo podaljšanja do
največ 1/2 dobe ročnosti kredita)

OBRESTNA MERA
6-mesečni EURIBOR + 0,8%

NIŽJE ZAHTEVE PO
ZAVAROVANJU
min. zavarovanje kredita:
5 menic podjetja

ČRPANJE KREDITA
namensko in v enkratnem znesku

ČASOVNI OKVIR ČRPANJA
KREDITA
najkasneje v 45 dneh od
odobritve kredita

NAČIN ODPLAČEVANJA KREDITA
mesečen, obročen

UPRAVIČENCI
· Samostojni podjetnik.
· Mikro ali malo podjetje.
· Zagonsko podjetje ali start up.
POGOJI KANDIDIRANJA
· Podjetje mora imeti ob oddaji vloge vsaj
1 zaposlenega za polni delovni čas in
manj kot 50 zaposlenih.
· Letni promet in/ali bilančna vsota ne
presega 10 mio EUR.
· Podjetje ob oddaji vloge z isto davčno
številko posluje 6 mesecev.
· Podjetje ne sme biti v težavah.
· Nima neporavnanih zapadlih ﬁnančnih obveznosti iz
naslova obveznih dajatev in drugih obveznosti FURSa.
· Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane
dejavnosti, ki spada v izključeni sektor.
· Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto
ﬁnančno konstrukcijo.

O

J
PA
U
SK

M

R

TE
AS

UPRAVIČENI STROŠKI
· Naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme).
· Naložbe v neopredmetena osnovna sredstva
(nakup patentiranih pravic, licenc).
· Stroški materiala in trgovskega blaga.
KONTAKT
· Stroški storitev.
Slovenski podjetniški sklad
· Stroški dela.
Ulica kneza Koclja 22
OBDOBJE UPRAVIČENOSTI
NASTANKA STROŠKOV
· Največ 6 mesecev pred oddajo
vloge in največ 18 mesecev
po odobritvi kredita.

2000 Maribor
Info e-mail:
info@podjetniskisklad.si
Spletna stran:
www.podjetniskisklad.si
E-novice:

P7 2
BREZ STROŠKOV ODOBRITVE
IN VODENJA KREDITA

Prijavite se na e- novice in obveščali vas
bomo o aktualnih razpisih in dogodkih!

Svetovalni telefon:
02 234 12 67, 02 234 12 88,
02 234 12 74, 02 234 12 42,
02 234 12 64.

KAKO SE LAHKO PRIJAVITE?
Podjetju, ki potrebuje ﬁnančne vire za manjšo
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PODPIS POGODBE

investicijo ali obratna sredstva SPS nudi
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Hitro in enostavno do mikrokredita samo v 6 korakih

na sedežu SPS-a

mikrokredite pod zelo ugodnimi pogoji.
P7 2020 – Mikrokrediti!
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Na osnovi pozitivnega sklepa

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
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razpis P7 2020 - Mikrokrediti
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OBDELAVA VLOGE
odpiranje vlog, ocenjevanje vlog
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VSEBINA VLOGE:
1.Obrazec SPS-a (Osnovni podatki o podjetju in
kreditu, kratka predstavitev podjetja, prikaz
denarnih tokov).
2.Obvezni prilogi (Bonitetna ocena S-BON-1,
potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih).
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investicijo in/ali
obratna sredstva

izvedba investicije
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SPS-a podjetje prejme

PODJETNIK

REALIZACIJA
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Prijavijo se lahko na javni razpis
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-Portala

ROKI ZA ODDAJO VLOG:
17.02. in 27.2.2020.

PRIPRAVA VLOGE
hitra in enostavna priprava vloge
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i razpisa

HITRA IN ENOSTAVNA
ODDAJA VLOGE PREKO ePortala
Kratek čas priprave vloge + hiter postopek
odobritve vloge.

ŠTEVILO
NAČRTOVANIH
PODPRTIH
PODJETIJ:

400
Soﬁnanciranje Republike Slovenije in EU iz
Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

RAZPISANA
SREDSTVA:

10 mio EUR

CILJI RAZPISA

· ohranitev delovnih mest
· spodbujanje nastanka
novih delovnih mest
· spodbujanje ﬁnanciranja
projektov in poslovnih
procesov gospodarstva

