
Ideje premikajo meje.

OSNOVNI POGOJI
    je MSP (ima manj kot 250 zaposlenih na letni ravni, največ 50 mio € letnega
    prometa oz. največ 43 mio € bilančne vsote)
    posluje vsaj 2 celi poslovni leti (oddane bilance na Ajpes) in ima minimalno 2
    zaposlena v zadnjem poslovnem letu
    ni podjetje v težavah, zoper njega ne tečejo insolvenčni postopki oz. ni več
    predmet načrta prestrukturiranja in nima neporavnanih obveznosti do FURS
    podjetje ne posluje v izključenem sektorju***

POMEMBNO
Nadomestilo za odobritev in vodenje kredita se ne zaračuna. 
Kreditojemalca bremeni le strošek ureditve zavarovanja pri notarju.

IZPOLNJEVANJE FINANČNIH KRITERIJEV
* Razmerje med NFD(neto �nančni dolg) in EBITDA največ 6 ter razmerje med 
�nančnim dolgom in lastniškim kapitalom največ 3 oz. razmerje med EBITDA in 
�nančnimi odhodki iz �nančnih in poslovnih obveznosti najmanj 1,5.
** Razmerje med celotnim in vpoklicanim kapitalom večje od 0,5; razmerje med 
dolgom in kapitalom največ 7,5 ter razmerje med poslovnim izidom iz poslovanja 
(EBITDA) in �nančnimi odhodki iz �nančnih obveznosti najmanj 1,0.

IZKLJUČENI SEKTOR*** je
(1) dejavnost, ki spada v naslednje ravni standardne klasi�kacije dejavnosti 
(SKD2008) oziroma statistične klasi�kacije gospodarskih dejavnosti (NACE Rev. 2):
A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
C 10.2 – Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev ali
G 47.23 –Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci;
B 05 – Pridobivanje premoga;
C 12 – Proizvodnja tobačnih izdelkov,
G 46.35 – Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki ali
G 47.26 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki;
C 20.51 – Proizvodnja razstreliv,
C 25.4 – Proizvodnja orožja in streliva ali
C 30.4 – Proizvodnja bojnih vozil;
K – Finančne in zavarovalniške dejavnosti;
M 70 – Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje;
L – Poslovanje z nepremičninami;
R 92 – Prirejanje iger na srečo;
(2) dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, ki jih ni mogoče ublažiti in/ali popraviti;
(3) dejavnosti z živimi živalmi za poskusne in znanstvene namene, če ni
zagotovljena skladnost s »Konvencijo Evropskega Sveta za zaščito vretenčarjev, ki 
se uporabljajo v poskusne in ostale znanstvene namene«;
(4) dejavnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne oziroma so prepovedane z 
nacionalno zakonodajo.

IZKLJUČENI SEKTOR*** DODATNI POGOJI LE ZA PROGRAM RRI 1 IN MSP 6
C 30.11 – Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij;
C 20.6 – Proizvodnja umetnih vlaken;
C 24.1 – Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin,
C 24.20 – Proizvodnja jeklenih cevi, votlih pro�lov in �tingov; 
C 24.3. – Druga primarna predelava železa ali jekla,
C24.52 – Litje jekla,
C25.91 – Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
D – Oskrba z električno energijo, plinom in paro;
 H – Promet in skladiščenje;
(5) infrastrukturo povezano s sektorjem prevoza. 
(6) energetsko infrastrukturo, kot je opredeljena v 130. odstavku 2. člena Uredbe 
Komisije (EU) št. 651/2014. 
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Telefon: 01/2007 480
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PROGRAM NAMEN FINANCIRANJA VIŠINA KREDITA
DOBA 

KREDITA
INFORMATIVNA 

OBRESTNA MERA                            
ZAVAROVANJE

NAČIN 
ODPLAČILA

DRUGI POGOJI
ROK ZA ODDAJO /
ČRPANJE KREDITA

MSP 1 
TEKOČE POSLOVANJE 
MIKRO

• za obratna sredstva 
(material, zaloge, plače, 

ipd.) 
   • 30.000 € - 100.000 € 2 – 3 let

6 m Euribor + 1,27% 
p.a. 

• 50 % – 150% glavnice 
kredita

• vrste zavarovanj:  
terjatve, zaloge, 
oprema, stroji, 
nepremičnine

• višina zavarovanj je 
odvisna od bonitete 

upravičenca

• brez 
moratorija, 

v enakih 
mesečnih 
obrokih

• izpolnjevanje �nančnih 
kazalnikov*

• izdatki lahko nastanejo 
največ 3 mesece pred 
sklenitvijo kreditne 

pogodbe in največ 6 
mesecev po sklenitvi

• rok za oddajo vloge: 
do 31.10.2016 

• rok za črpanje kredita: 
31.12.2016

MSP 2 
TEKOČE POSLOVANJE

• za obratna sredstva
(material, zaloge, plače, 

ipd.) 
• 100.001 € - 1.000.000 € 2 – 3 let

6 m Euribor + 1,27% 
p.a. 

• 50 % – 150% glavnice 
kredita

• vrste zavarovanj: 
terjatve, zaloge, 
oprema, stroji, 
nepremičnine

• višina zavarovanj je 
odvisna od bonitete 

upravičenca

• brez 
moratorija, 

v enakih 
mesečnih 
obrokih

• izpolnjevanje �nančnih 
kazalnikov*

• izdatki lahko nastanejo 
največ 3 mesece pred 
sklenitvijo kreditne 

pogodbe in največ 6 
mesecev po sklenitvi

• rok za oddajo vloge: 
do 31.10.2016 

• rok za črpanje kredita: 
31.12.2016

MSP 3 
NALOŽBE IN 
ZAPOSLOVANJE

• za investicije
ali

• zaposlitev novih 
delavcev zaradi novega 

projekta, ki bo imel 
bistven vpliv na 

poslovanje podjetja

• 30.000 € - 5.000.000 €
• �nanciranje do 85% 
primernih izdatkov  

 2 - 9 let 6 mEuribor +  1,28% 
p.a.

• vrste zavarovanj: 
zaloge, terjatve, 

nepremičnine, oprema, 
stroji, predmet 

�nanciranja

• možnost 
moratorija do 

2 leti

• izpolnjevanje �nančnih 
kazalnikov*

• projekt se mora izvajati v 
Sloveniji in se ne sme začeti 

pred oddajo vloge,  traja 
lahko do 2 leti

• rok za oddajo vloge: 
do 31.10.2016 

• rok za črpanje kredita: 
do 31.12.2016

MSP 4
RAZISKAVE, RAZVOJ 
IN INOVACIJE

• za spodbujanje razvoja 
MSP, ki nameravajo 

razviti 
in/ali

• uvesti na trg nov ali 
izboljšan produkt 

• uvesti nov ali izboljšan 
proces

• 30.000 € - 10.000.000 € 
• �nanciranje do 85% 
primernih izdatkov 

2 - 9 let
6 m Euribor +  1,32% 

p.a.

• vrste zavarovanj: 
nepremičnine, 

premičnine, zaloge, 
terjatve

• možnost 
moratorija do 

2 leti

• izpolnjevanje �nančnih 
kazalnikov*

• projekt se mora izvajati v 
Sloveniji in se ne sme se 

začeti pred oddajo vloge, 
traja lahko do 2 leti

• rok za oddajo vloge: 
do 31.10.2016 

• rok za črpanje kredita:  
31.12.2016

RRI 1
TEHNOLOŠKO 
RAZVOJNI PROJEKTI

• za spodbujanje razvoja 
podjetij vseh velikosti, 
ki nameravajo razvijati 

in/ali 
• uvesti nov ali izboljšan 

produkt ali poslovni 
proces

• 200.000 € - 18.750.000 €

• �nanciranje do 75% 
primernih izdatkov

4  - 7 let
od 6 m Euribor + 0,9% 

p.a.
do 6 mesečni Euribor + 

1,26% p.a.  

• vrste zavarovanj: 
nepremičnine, 

premičnine, zaloge, 
terjatve,                         

poslovni delež

• možnost 
moratorija do 

2 leti 

• izpolnjevanje �nančnih 
kazalnikov**

• projekt se mora izvajati v 
Sloveniji, ne sme se začeti 
pred oddajo vloge, traja 

lahko do 2 leti

• rok za oddajo vloge: 
do 31.10.2016 

• rok za črpanje kredita: 
31.12.2016

MSP 6
NALOŽBE S 
KAPITALSKO 
UTRDITVIJO

• spodbujanje investicij 
in kapitalsko utrjevanje 

MSP

• 100.000 € - 5.000.000 €
• �nanciranje do 75% 
primernih izdatkov

8 - 12 let
     

• predvidena obrestna 
mera na dobro 

zavarovanje in dobro 
boniteto:

od 6 m Euribor +  2,5% 
p.a.

• vrste zavarovanj: 
nepremičnine, predmet 

�nanciranja  
• vrednost zavarovanj 

vpliva na višino 
obrestne mere, ni pa 
ključna za pridobitev 

posojila

• moratorij na 
odplačilo 

glavnice ½ 
ročnosti 
kredita 

(od 4 do 6 let)

• v zadnjem zaključenem 
poslovnem letu je razmerje 

med kapitalom in viri 
sredstev najmanj 0,125 in 

največ 0,40 
• investicija se mora izvajati v 
Sloveniji in se ne sme začeti 

pred oddajo vloge,  traja 
lahko do 2 leti

• rok za oddajo vloge: 
do 31.10.2018 

• rok za črpanje kredita: 
31.12.2018

MSP 7 
TEKOČE POSLOVANJE 
S KAPITALSKO 
UTRDITVIJO

• za spodbujanje 
tekočega poslovanja in 

kapitalsko utrjevanje 
MSP

• za obratna sredstva 
(material, zaloge, plače, 

ipd.)

• 100.000 € - 5.000.000 €
8 -12 let 

     

• predvidena obrestna 
mera na dobro 

zavarovanje in dobro 
boniteto:

od 6 m Euribor +  2,5% 
p.a.

• vrste zavarovanj: 
nepremičnine

•  vrednost zavarovanj 
vpliva na višino 

obrestne mere, ni pa 
ključna za pridobitev 

posojila

• moratorij na 
odplačilo 

glavnice ½ 
ročnosti 
kredita 

(od 4 do 6 let)

• v zadnjem zaključenem 
poslovnem letu je  razmerje 

med kapitalom in viri 
sredstev 

najmanj 0,125 in največ 0,40 
• izdatki lahko nastanejo 
največ 6 mesecev pred 

sklenitvijo kreditne 
pogodbe in največ 18 
mesecev po sklenitvi

• rok za oddajo vloge:  
do 31.10.2018 

• rok za črpanje kredita: 
31.12.2018

Razvijamo in izvajamo �nančnemu trgu

dopolnilne dolgoročne �nančne storitve

in tako spodbujamo konkurenčnost gospodarstva,

odpiranje delovnih mestter trajnostni razvoj Slovenije

E-mail: msp@sid.si

Telefon: 01/2007 480

Več info: http://www.sid.si/Financiranje/Financiranje-prek-SID-banke


