NAMEN
RAZPISA

Ugodno ﬁnanciranje in omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP
za zagotovitev likvidnosti
za izvedbo tehnološko zahtevnejših/manj zahtevnejših projektov
ź za izboljšanje ﬁnanciranja obratnih sredstev
ź

Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

RASTEMO SKUPAJ

FINANCIRANJE

P1 plus 2022

GARANCIJE

ź

Odobravanje garancij poteka dvostopenjsko.
ź

PRVA STOPNJA se odvija na nivoju poslovne banke. Podjetje zaprosi za ugodni kredit,
ki bo zavarovan z garancijo SPS-a, v primeru pozitivne ocene banke pridobi podjetje
pozitivni bančni sklep s kreditnimi pogoji.

ź

DRUGA STOPNJA se odvija na SPS-u. Podjetje pridobi 60 % ali 80 % garancijo za
zavarovanje bančnega kredita z znižano obrestno mero in ostalim ugodnimi pogoji.

BANKA

kredit

PRVA STOPNJA

ź

do 1.250.000 EUR
kredita/podjetje za investicije

ź

do 200.000 EUR kredita/podjetje
za obratna sredstva
(za srednje velika podjetja)

ź

do 100.000 EUR kredita/podjetje
za obratna sredstva
(za mikro in mala podjetja)

POGOJI
FINANCIRANJA

DRUGA STOPNJA

ź

do 60 % ali 80 %
garancija za zavarovanje
bančnega kredita
RAZVOJNE GARANCIJE
/ ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA/
MIKROGARANCIJE
/ ZA OBRATNA SREDSTVA/

POGOJI KANDIDIRANJA
1 zaposleni za polni delovni čas in manj kot 250 zaposlenih
ź
letni promet ne presega 50 mio EUR
ź
bilančna vsota ne presega 43 mio EUR
ź
podjetje ne sme biti v težavah
ź
podjetje ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči
ź
vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v
izključeni sektor
ź
vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto ﬁnančno konstrukcijo
ź
ohraniti predmet investicije v območju RS in v podjetju vsaj 2 leti po
investiciji
ź
pravila „de minimis“
ź

NIŽJA OBRESTNA MERA
6-mesečni EURIBOR + 0,35 % do 0,85 %
DOBA FINANCIRANJA
• od 1,5 let do 5 let za obratna sredstva
• od 1,5 let do 10 let za investicije
MOŽNOST KORIŠČENJA MORATORIJA
• do 24 mesecev za investicije
• do 6 mesecev za obratna sredstva
/moratorij na odplačilo glavnice kredita/

MSP

garancija

VIŠINA FINANCIRANJA
80 % ﬁnanciranje upravičenih stroškov,
za razliko mora podjetje zagotoviti lastna
sredstva

Oznaka razpisa:
P1 plus 2022
Kratek naziv razpisa:
Garancije 2022
Naziv razpisa v
razpisni
dokumentaciji:
Garancije za bančne
kredite s subvencijo
obrestne mere

KREDITNO-GARANCIJSKE LINIJE
• za klasična podjetja
• za tehnološko inovativna podjetja
• za MSP iz dejavnosti šifre G

Objava razpisa:
Ur. l. RS, št. 52/2022 z
dne 15. 4. 2022

CENA GARANCIJE IN KREDITA
brez stroškov odobritve in vodenja
garancije stroški kredita se določijo
v skladu s tarifo banke

Razpisana sredstva:
87,45 mio EUR

UPRAVIČENCI
mikro, mala in srednje velika podjetja
(d.o.o., s.p., zadruge, zavodi ter so.p.,
ki so se preoblikovala po zakonu o
socialnem podjetništvu)

UPRAVIČENI STROŠKI
ź
materialne investicije (nakup novih strojev, ...)
ź
nematerialne investicije (know-how)
ź
obratna sredstva
OBDOBJE UPRAVIČENOSTI NASTANKA STROŠKOV
ź
od 01. 01. 2022 do 31 . 12. 2023

Roki za oddajo vlog:
15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7.,
1. 9., 15. 9., 1. 10. in
15. 10. 2022.

KAKO SE LAHKO PRIJAVITE?
Hitro in enostavno do garancij za bančni kredit v 8 korakih

KONTAKT

PRIPRAVA VLOGE

OBDELAVA VLOGE

BANKA

potrebuje ﬁnančne
vire za investicijo
in/ali obratna sredstva

uporaba preprostih pripomočkov
SPS-a - poslovni načrt s ﬁnančno
prilogo in amortizacijski načrt

odpiranje vlog, ocenjevanje vlog

ureditev kreditne pogodbe
in zavarovanja

E-novice:
Prijavite se na e- novice in
obveščali vas bomo o
aktualnih razpisih in
dogodkih.
Svetovalni telefon:
02 234 12 74, 02 234 12 88,
02 234 12 42, 02 234 12 59,
02 234 12 64.

črpanje kredita

Info e-mail:
info@podjetniskisklad.si

obišče banko

Spletna stran:
www.podjetniskisklad.si

sklepa banke

oddaja vloge elektro n

Sedež SPS:
Slovenski podjetniški Sklad
Ulica kneza Koclja 22,
2000 Maribor

PODJETNIK

izdaja pozitivnega

RASTEMO SKUPAJ

Na podlagi pozitivnega sklepa banke, se lahko prijavite na javni razpis P1 plus 2022.
V primeru pozitivne ocene SPS podjetju odobri garancijo v višini 60 % ali 80 % za zavarovanje bančnega kredita.

s k o preko ePortala

BANKA

PRIJAVA NA
JAVNI RAZPIS

podjetnik zaprosi za dolgoročni
kredit, za katerega nima dovolj
lastnega zavarovanja

POZITIVNI SKLEP

REALIZACIJA

SPS-a o odobritvi garancije

izvedba investicije

razpis P1 plus 2022 - garancije za
bančni kredit s subvencijo obrestne mere

* seznam bank najdete na spletni

ROKI ZA ODDAJO VLOG:
15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9.,
1. 10. in 15. 10. 2022.

strani SPS-a in v javnem razpisu z
oznako P1 plus 2022

VSEBINA VLOGE:

HITRA IN

1. Prijavni list (elektronski obrazec) - ePortal
2. Poslovni načrt s ﬁnančno prilogo
3. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2021
4. Bančni sklep o odobritvi kredita
5. Bonitetno dokazilo
6. Cenitev objekta (v primeru nakupa nepremičnine)

ENOSTAVNA
ODDAJA VLOGE
PREKO

ePortal

ŠTEVILO
NAČRTOVANIH
PODPRTIH
PODJETIJ:

RAZPISANA
SREDSTVA:

350

87,45 mio EUR

Financiranje je bilo mogoče zaradi jamstva v okviru COSME in Evropskega sklada za strateške naložbe
(»EFSI«), ustanovljenega v okviru investicijskega načrta za Evropo. Namen EFSI je podpora ﬁnanciranju
in implementaciji produktivnih naložb v Evropski uniji in zagotoviti boljši dostop do ﬁnanciranja.

CILJI RAZPISA:
· olajšati dostop MSP do ugodnega
bančnega ﬁnanciranja
· spodbujati rast in razvoj MSP
· krepitev ključnih konkurenčnih
sposobnosti podjetij
· izboljšanje ﬁnanciranja obratnih
sredstev
· spodbujanje zasebnih vlaganj

