Z garancijo Slovenskega podjetniškega Sklada (SPS) lahko lažje zavarujete dolgoročni
bančni kredit, hkrati pa bančni kredit prejmete po ugodnejših pogojih.
Pridobite hitro in enostavno bančni kredit in izkoristite potencial vašega podjetja!

za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

P1 plus 2019
GARANCIJE

VIŠINA FINANCIRANJA
· do 1.250.000 EUR
kredita/podjetje za investicije
· do 200.000 EUR
kredita/podjetje za obratna sredstva
80 % ﬁnanciranje upravičenih stroškov,
za razliko mora podjetje zagotoviti
lastna sredstva

VIŠINA GARANCIJE
· 60% ali 80 % garancija za
zavarovanje bančnega kredita
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/

NIŽJA OBRESTNA MERA
· 6 – mesečni EURIBOR
+ od 0,65 % do 1,15 %

KREDITNO-GARANCIJSKE LINIJE
· za klasična podjetja
· za tehnološko inovativna podjetja
· za MSP iz dejavnosti šifre G (trgovina)

ČRPANJE KREDITA
· podjetje lahko koristi kredit le namensko

UPRAVIČENCI
· Mikro, mala in srednje velika
podjetja, ki se kot pravne ali
ﬁzične osebe ukvarjajo z
gospodarsko dejavnostjo
POGOJI KANDIDIRANJA
· Podjetje mora imeti ob oddaji vloge vsaj
1 zaposlenega za polni delovni čas in manj
kot 250 zaposlenih
· Letni promet ne presega 50 mio EUR
· Bilančna vsota ne presega 43 mio EUR
· Podjetje ne sme biti v težavah
· Podjetje ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči
· Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada
v izključeni sektor
· Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto ﬁnančno konstrukcijo
· Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju RS in v podjetju
vsaj 2 leti po investiciji
UPRAVIČENI STROŠKI
· Materialne investicije (nakup novih strojev, opreme,
nakup zemljišč, stroški gradnje,…)
· Nematerialne investicije
(nakup patentiranih pravic, licenc)
· Obratna sredstva
KONTAKT
(izdatki za nakup materiala in
Slovenski podjetniški sklad
Ulica kneza Koclja 22
trgovskega blaga, izdatki za
2000
Maribor
opravljene storitve, izdatki za plače,..)
OBDOBJE UPRAVIČENOSTI
NASTANKA STROŠKOV
· Od 01.01.2019 do 31.12.2020

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

P1
Prijavite se na e- novice in obveščali vas
bomo o aktualnih razpisih in dogodkih!

BREZ STROŠKOV ODOBRITVE
IN VODENJA GARANCIJE

Svetovalni telefon:
02 234 12 74, 02 234 12 88,
02 234 12 42, 02 234 12 59,
02 234 12 64.
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Hitro in enostavno do garancije za bančni kredit

ureditev kreditne pogodbe
in zavarovanja

Na podlagi pozitivnega sklepa banke, se lahko

8

črpanje

7

BANKA

v 8 korakih
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ocene SPS podjetju

OBDELAVA VLOGE

odobri garancijo.

odpiranje vlog, ocenjevanje vlog

če

ROKI ZA ODDAJO VLOG: Oddaja vloge vsakih 14 dni:
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05.04.2019, 15.04.2019, 01.05.2019, 15.05.2019, 01.06.2019, 15.06.2019,
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potrebuje
ﬁnančne vire za
investicijo in/ali
obratna sredstva

VSEBINA VLOGE:
1. Prijavni list za garancijo (elektronski obrazec)
2. a) Poslovni načrt s ﬁnančno prilogo
b) BIlanca stanja in izkaz poslovnega izida
3. Bančni sklep o odobritvi kredita
4. Bonitetna dokazila
5. Cenitev objekta (v primeru nakupa nepremičnine)
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01.07.2019, 01.09.2019, 15.09.2019, 01.10.2019, 15.10.2019
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PODJETNIK

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS - P1 plus 2019
oddaja vloge po pošti na SPS

uporaba preprostih pripomočkov SPS-a
- poslovni načrt s ﬁnančno prilogo
dostopen na: www.podjetniskisklad.si
nko
ba

POZITIVNI SKLEP
SPS-a o odobritvi garancije
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PRIPRAVA VLOGE
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BANKA
podjetnik zaprosi za dolgoročni kredit,
za katerega nima dovolj lastnega zavarovanja

HITER POSTOPEK ODOBRITVE
povprečen čas od oddaje vloge do odobritve = cca 1 mesec

KAKO SE LAHKO PRIJAVITE?

* seznam bank najdete na spletni strani SPS-a in v
javnem razpisu z oznako P1 plus 2019

HITRA IN ENOSTAVNA ODDAJA VLOGE:
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni
obliki po pošti ali neposredno na
sedež SPS. Neposredna predložitev
vloge je možna vsak dan med 9. in
14. uro v recepciji na sedežu SPS-a.

ŠTEVILO
NAČRTOVANIH
PODPRTIH
PODJETIJ:

400

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.

RAZPISANA
SREDSTVA:

79,2 mio EUR

CILJI RAZPISA

· ohranitev delovnih mest
· spodbujanje nastanka
novih delovnih mest
· posodabljanje tehnološke
opreme in zagotavljanje
obratnega kapitala

