
RASTEMO SKUPAJ

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)

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 za isti namen
·  Pravila „de minimis“

UPRAVIČENI STROŠKI 
·  Materialne investicije 
     (nakup novih strojev, 
      opreme, nakup zemljišč,  stroški 
      gradnje,…)
·  Nematerialne investicije (nakup 
      patentiranih pravic, licenc)
·  Obratna sredstva (izdatki za 
      nakup materiala in trgovskega 
      blaga, izdatki  za opravljene 
      storitve, izdatki za plače,..)

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI 
NASTANKA STROŠKOV
·  Od 01.01.2020 do 31.12.2021

BREZ STROŠKOV 
ODOBRITVE IN VODENJA 
GARANCIJE
·  Posamezno podjetje lahko 
      pridobi do 2  garanciji SPSa 
      (za največ 2 projekta vendar 
      za različni kreditno - garancijski 
      liniji)  

KONTAKT 
Slovenski podjetniški sklad 
Ulica kneza Koclja 22
2000 Maribor
Info e-mail:
info@podjetniskisklad.si
Spletna stran:
www.podjetniskisklad.si
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.

VIŠINA FINANCIRANJA
·  do 1.250.000 EUR 
  kredita/podjetje za investicije
·  do 200.000 EUR 
  kredita/podjetje za obratna 
  sredstva (za srednje velika 
  podjetja)
·  do 100.000 EUR
  kredita/podjetja za obratna 
  sredstva 
  (za mikro in mala podjetja)
.

  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
  + 0,50% do 1,00% 

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

GARANCIJE
za bančne kredite s subvencijo 
obrestne mere

P1 plus 2020

Z garancijo Slovenskega podjetniškega Sklada (SPS) lahko lažje zavarujete dolgoročni bančni kredit, hkrati 
pa bančni kredit prejmete po ugodnejših pogojih. Namen razpisa je hitrejše, lažje in cenejše pridobivanje 
bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme 
in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.

RASTEMO SKUPAJ

GARANCIJE
za bančne kredite s subvencijo 
obrestne mere

P1 plus 2020

Z garancijo Slovenskega podjetniškega Sklada (SPS) lahko lažje zavarujete dolgoročni 
bančni kredit, hkrati pa bančni kredit prejmete po ugodnejših pogojih. Namen razpisa je 
hitrejše, lažje in cenejše pridobivanje bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP 
preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega 
kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.

VIŠINA FINANCIRANJA
·  do 1.250.000 EUR 
  kredita/podjetje za investicije
·  do 200.000 EUR 
  kredita/podjetje za obratna sredstva
  (za srednje velika podjetja)
·  do 100.000 EUR
  kredita/podjetja za obratna sredstva 
  (za mikro in mala podjetja)
.

  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
  + 0,50% do 1,00% 

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 
      (d.o.o., s.p., zadruge, zavodi ter so.p., ki 
      so se preoblikovala po zakonu o 
      socialnem podjetništvu)

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 za isti namen
·  Pravila „de minimis“

UPRAVIČENI STROŠKI 
·  Materialne investicije (nakup novih strojev, 
      opreme, nakup zemljišč, stroški gradnje,…)
·  Nematerialne investicije (nakup patentiranih 
      pravic, licenc)
·  Obratna sredstva (izdatki za nakup materiala 
      in trgovskega blaga, izdatki za opravljene 
      storitve, izdatki za plače,..)

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI 
NASTANKA STROŠKOV
·  Od 01.01.2020 do 31.12.2021

BREZ STROŠKOV ODOBRITVE 
IN VODENJA GARANCIJE
·  Posamezno podjetje lahko pridobi do 2 
      garanciji SPSa (za največ 2 projekta vendar 
      za različni kreditno - garancijski liniji)  

KONTAKT 
Slovenski podjetniški sklad 
Ulica kneza Koclja 22
2000 Maribor
Info e-mail:
info@podjetniskisklad.si
Spletna stran:
www.podjetniskisklad.si
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.G
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VIŠINA FINANCIRANJA
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·  

  + 0,50% do 1,00% 

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·  

UPRAVIČENI STROŠKI 
·  Materialne investicije (nakup novih strojev, opreme,
  nakup zemljišč, stroški gradnje,…)
·  Nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic, licenc)
·  Obratna sredstva (izdatki za nakup 
  materiala in trgovskega blaga, izdatki 
  za opravljene storitve, izdatki za plače,..)

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 za isti namen
·  Pravila „de minimis“

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).

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI 
NASTANKA STROŠKOV
·  Od 01.01.2020 do 31.12.2021 
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BREZ STROŠKOV ODOBRITVE 
IN VODENJA GARANCIJE

plus

Svetovalni telefon:
02 234 12 74, 02 234 12 88, 
02 234 12 42, 02 234 12 59,
02 234 12 64.

bomo o aktualnih razpisih in dogodkih!

KONTAKT 
Slovenski podjetniški sklad 
Ulica kneza Koclja 22
2000 Maribor
Info e-mail:
info@podjetniskisklad.si
Spletna stran:
www.podjetniskisklad.si
E-novice:
Prijavite se na e- novice in obveščali vas 

RASTEMO SKUPAJ
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·  Posamezno podjetje lahko pridobi 
  do 2 garanciji SPSa (za največ 2 
  projekta vendar za različni kreditno 
  - garancijski liniji) 
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Slovenski podjetniški Sklad 
Ulica kneza Koclja 22
2000 Maribor

KONTAKT

Info e-mail:
info@podjetniskisklad.si
Spletna stran:
www.podjetniskisklad.si
E-novice:
Prijavite se na e- novice in obveščali vas
bomo o aktualnih razpisih in dogodkih! 
Svetovalni telefon:
02 234 12 53, 02 234 12 72, 02 234 12 64.

POGOJI KANDIDIRANJA 
·  dokončan razvoj produkta/storitve, ki so ga že 
  preizkusili pri prvih strankah 
· lasten razvoj ali inovativen poslovni model
·  prvi prihodki od prodaje produkta/storitve
·  vsaj (1) zaposlen družbenik za polni delovni čas
·  sedež v Republiki Sloveniji
·  podjetje ne sme biti v težavah 
·  vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane
  dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
·  vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno 
  konstrukcijo

UPRAVIČENI STROŠKI 
·  vsi stroški, ki so namenjeni
  poslovanju in razvoju
  podjetja 
  p.s. prepovedano je 
  poplačilo že obstoječih 
  kreditov podjetja

BREZ STROŠKOV
ODOBRITVE IN
VODENJA POSOJILA

§ mentorski program
Intenzivna vsebinska podpora vključuje:

§ več kot 10 drugih specializiranih, intenzivnih in zaključenih podpornih 
programov (Startup Klinika, Push2Start, SK Growth Camp, Nextround 
- investicijska konferenca, Korpostart, Program za internacionalizacijo, 
HardwareStart, Podim, teambuilding dogodki, ...), ki omogočajo 
izobraževanje in usposabljanje z aktualnih področij povezanih s 
podjetništvom, povezovanje z drugimi prejemniki finančne in 
vsebinske podpore,  povezovanje z investitorji doma in v tujini, 
podporo pri internacionalizaciji, mreženje na mednarodnih dogodkih…

PREDSELEKCIJSKI POSTOPEK

VSEBINSKA PODPORA IN PROGRAMI 
USPOSABLJANJA

pred 
prijavo na 

razpis

po 

pogodbe o 
konvertibilnem 

posojilu

podpisu 

PRODUKT VKLJUČUJE:

§ možnost pridobitve do 40 točk za potrebe javnega razpisa v okviru 
Demo dneva (osebna predstavitev pred strokovno komisijo)

§ pomoč pri smiselni obrazložitvi in zaprtju finančne konstrukcije 

§ svetovanje podjetniku pri dodatnemu razvoju poslovne ideje in 
poslovnega modela ter podrobna obrazložitev možnosti podkrepitve 
poslovnega modela z dokazili 

§ srečanje podjetnikov z drugimi podjetniškimi ekipami 

§ priprava podjetnika na predstavitev

§ pomoč podjetniku pri pripravi kakovostne vloge 

§ priporočljiva udeležba 

§ pridobitev potencialnega zasebnega investitorja

UPRAVIČENCI
·  mikro in mala podjetja 
  (organizirana kot d.o.o.)
·  so starejša od 12 mesecev in 
  mlajša od 5 let (od datuma
  registracije do oddaje vloge)

Namen produkta je zagotavljanje kvazi - lastniškega financiranja za 
inovativna podjetja v semenski razvojni fazi v okviru katere podjetja težje 
dostopajo do financiranja npr. preko komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik 
financiranja.

VIŠINA FINANCIRANJA
75.000 EUR 
konvertibilnega posojila/podjetje·  

DOBA FINANCIRANJA
ročnost konvertibilnega posojila, ·  

  vključno z moratorijem na odplačilo 
  posojila je (5) let z možnostjo 
  podaljšanja ročnosti za največ 2 leti

ČRPANJE FINANCIRANJA
v treh tranšah·  

MOŽNOST KORIŠČENJA MORATORIJA
moratorij na odplačilo glavnice ·  

  konvertibilnega posojila znaša 
  tri (3) leta

OBRESTNA MERA
pogodbena obrestna mera znaša fiksno·  

  4,0 % p.a.

NAČIN ODPLAČEVANJA 
konvertibilno posojilo se odplačuje v enakih·  

  zaporednih mesečnih obrokih po preteku 
  moratorija

Slovenski podjetniški Sklad 

Ulica kneza Koclja 22

2000 Maribor

KONTAKT

Info e-mail:

info@podjetniskisklad.si

Spletna stran:

www.podjetniskisklad.siE-novice:

Prijavite se na e- novice in obveščali vas

bomo o aktualnih razpisih in dogodkih! 

Svetovalni telefon:

02 234 12 53, 02 234 12 72, 02 234 12 64.

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 za isti namen
·  Pravila „de minimis“
UPRAVIČENI STROŠKI 
·  vsi stroški, ki so namenjeni
  poslovanju in razvoju
  podjetja 
  p.s. prepovedano je 
  poplačilo že obstoječih 
  kreditov podjetja

BREZ STROŠKOV
ODOBRITVE IN
VODENJA POSOJILA

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).

Z garancijo Slovenskega podjetniškega Sklada (SPS) lahko lažje zavarujete dolgoročni 
bančni kredit, hkrati pa bančni kredit prejmete po ugodnejših pogojih. Namen razpisa 
je hitrejše, lažje in cenejše pridobivanje bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj 
MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratne-
ga kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.

VIŠINA FINANCIRANJA 
80 % financiranje upravičenih ·  

  stroškov, za razliko mora podjetje 
  zagotoviti lastna sredstva

NIŽJA OBRESTNA MERA
·  6 – mesečni EURIBOR
  + 0,50% do 1,00% 

DOBA FINANCIRANJA
·  od 1,5 let do 5 let za obratna sredstva
·  od 1,5 let do 10 let za investicije

KREDITNO-GARANCIJSKE LINIJE
·  za klasična podjetja
·  za tehnološko inovativna podjetja
·  za MSP iz dejavnosti šifre G (trgovina)
·  za kritje škode COVID-19
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Delež MSP
50,2 %

Skupni delež
lastništva
KORP./SPS

maks.
49,8 %

Ÿ DRUGA STOPNJA se odvija na SPSu. Podjetje pridobi 60 ali 80 odstotno garancijo za 
zavarovanje bančnega kredita z znižano obrestno mero in ostalim ugodnimi pogoji.

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

Odobravanje garancij poteka dvostopenjsko.

kreditBANKA
do 200.000 eur za obratna sredstva
(srednje velika podjetja)
do 100.000 EUR za obratna sredstva
(mikro in mala podjetja)
do 1.250.000 EUR za večje investicije

garancija

MSP

do 60 % ali 80 %
garancija za zavarovanje 
bančnega kredita

RAZVOJNE GARANCIJE
/ ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA/

MIKROGARANCIJE
/ ZA OBRATNA SREDSTVA/

PRVA STOPNJA

DRUGA STOPNJA

UPRAVIČENI STROŠKI 
·  Materialne investicije (nakup novih strojev, 
  opreme, nakup zemljišč, stroški gradnje,…)
·  Nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic, licenc)
·  Obratna sredstva (izdatki za nakup materiala in trgovskega 
  blaga, izdatki za opravljene 
  storitve, izdatki za plače,..)

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 za isti namen
·  Pravila „de minimis“

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).

BREZ STROŠKOV ODOBRITVE 
IN VODENJA GARANCIJE
·  Posamezno podjetje lahko pridobi 
  do 2 garanciji SPSa (za največ 2 
  projekta vendar za različni kreditno 
  - garancijski liniji) 

UPRAVIČENI STROŠKI 
·  Materialne investicije (nakup novih strojev, opreme,
  nakup zemljišč, stroški gradnje,…)
·  Nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic, licenc)
·  Obratna sredstva (izdatki za nakup 
  materiala in trgovskega blaga, izdatki 
  za opravljene storitve, izdatki za plače,..)

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 za isti namen
·  Pravila „de minimis“

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).

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI 
NASTANKA STROŠKOV
·  Od 01.01.2020 do 31.12.2021 

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.

bomo o aktualnih razpisih in dogodkih!

KONTAKT 
Slovenski podjetniški sklad 
Ulica kneza Koclja 22
2000 Maribor
Info e-mail:
info@podjetniskisklad.si
Spletna stran:
www.podjetniskisklad.si
E-novice:
Prijavite se na e- novice in obveščali vas 

RASTEMO SKUPAJ

·  Posamezno podjetje lahko pridobi 
  do 2 garanciji SPSa (za največ 2 
  projekta vendar za različni kreditno 
  - garancijski liniji) 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI 
NASTANKA STROŠKOV
·  Od 01.01.2021 do 31.12.2022 

Odobravanje garancij poteka dvostopenjsko.
Ÿ PRVA STOPNJA se odvija na nivoju poslovne banke. Podjetje zaprosi za ugodni kredit, ki bo 

zavarovan z garancijo Sklada, v primeru pozitivne ocene banke pridobi podjetje pozitivni 
bančni sklep s kreditnimi pogoji.

Ÿ DRUGA STOPNJA se odvija na SPSu. Podjetje pridobi 60 ali 80 odstotno garancijo za 
zavarovanje bančnega kredita z znižano obrestno mero in ostalim ugodnimi pogoji.

kreditBANKA
do 200.000 eur za obratna sredstva
(srednje velika podjetja)
do 100.000 EUR za obratna sredstva
(mikro in mala podjetja)
do 1.250.000 EUR za večje investicije

garancija

MSP

do 60 % ali 80 %
garancija za zavarovanje 
bančnega kredita

RAZVOJNE GARANCIJE
/ ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA/

MIKROGARANCIJE
/ ZA OBRATNA SREDSTVA/

PRVA STOPNJA

DRUGA STOPNJA

ČRPANJE KREDITA
·  podjetje lahko koristi kredit le namensko
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PREPARING AN APPLICATION 
FOR SEF TENDER

PROCESSING OF THE
APPLICATION

POSITIVE DECISION
OF SEF

A BANK

REALIZATION
implementation of 
the investment

AN ENTREPRENEUR
needs financial resources
for investment and/or 
working capital

the entrepreneur applies
for long term credit, lacks
insurance
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use of SEF simple tools:
Business plan with a financial 
attachment, availiable at 
www.podjetniskisklad.si

submission of 
application to SEF

opening and evaluation of 
applications

for guarantee approval

finalization of a credit
agreement and insurance

disbursem
ent the credit 

PUBLIC TENDER 
APPLICATION

visits the bank

decision

HITRA IN 
ENOSTAVNA 
ODDAJA VLOGE 
PREKO ePortala

ŠTEVILO 
NAČRTOVANIH 
PODPRTIH 
PODJETIJ: 

5

RAZPISANA 
SREDSTVA: 
1,3 mio EUR

CILJI RAZPISA

·  lastniško financiranje 
  inovativnih zagonskih 
  podjetij s potencialom 
  globalne rasti
·  spodbujanje vlaganja 
  zasebnih investitorjev

VSEBINA VLOGE: 

1.   Prijavni list
2. Finančni načrt
3.   Dokumentacija 
    zasebnega investitorja
4.  Prijavni vprašalnik
5.  Kopija aktualne verzije 
    družbene pogodbe

   

6.  Bilanca stanja in izkaz 
    poslovnega izida in izkaz 
    bilančnega dobička/bilančne
    izgube
7. Organizacijska shema in 
    življenjepis vodilnih oseb
8. Dokazilo o zaposlitvah
9. Pooblastilo FURS

KAKO SE LAHKO PRIJAVITE?
Hitro in enostavno do garancije za bančni kredit v 8 korakih 
Na podlagi pozitivnega sklepa banke, se lahko prijavite na javni razpis Garancije za bančne kredite. 
V primeru pozitivne ocene SPS podjetju odobri garancijo v višini 60% ali 80% za zavarovanje bančnega kredita.

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.

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)

HITRA IN ENOSTAVNA 
ODDAJA VLOGE 
PREKO ePortala

ŠTEVILO 
NAČRTOVANIH 
PODPRTIH 
PODJETIJ: 

650

RAZPISANA 
SREDSTVA: 
103,07 mio EUR

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

BANKA

PRIPRAVA VLOGE OBDELAVA VLOGE

POZITIVNI SKLEP

BANKA

REALIZACIJA
izvedba investicije

PODJETNIK
potrebuje finančne 
vire za investicijo 
in/ali obratna sredstva

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

* seznam bank najdete na spletni 
   strani SPS-a in v javnem razpisu z 
                    oznako P1 plus 2021

iz
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a

uporaba preprostih pripomočkov 
SPSa - poslovni načrt s finančno 
prilogo in amortizacijski načrt

razpis P1 plus 2021 - garancije za 
bančni kredit s subvencijo obrestne mere

odpiranje vlog, ocenjevanje vlog

SPS-a o odobritvi garancije

ureditev kreditne pogodbe 
in zavarovanja

črpanje kredita

PRIJAVA NA 
JAVNI RAZPIS

obišče banko

sklepa banke oddaja vloge elektro
n

o preko ePortalas k

ROKI ZA ODDAJO VLOG:
20.4., 5.5., 20.5., 5.6., 20.6., 
5.7., 5.9., 20. 9., 5.10. in 20. 10. 2021.

BANKA

PRIPRAVA VLOGE OBDELAVA VLOGE

POZITIVNI SKLEP

BANKA

REALIZACIJA
izvedba investicije

PODJETNIK
potrebuje finančne 
vire za investicijo 
in/ali obratna sredstva

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

* seznam bank najdete na spletni 
   strani SPS-a in v javnem razpisu z 
                    oznako P1 plus 2021

iz
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uporaba preprostih pripomočkov 
SPSa - poslovni načrt s finančno 
prilogo in amortizacijski načrt

razpis P1 plus 2021 - garancije za 
bančni kredit s subvencijo obrestne mere

odpiranje vlog, ocenjevanje vlog

SPS-a o odobritvi garancije

ureditev kreditne pogodbe 
in zavarovanja

črpanje kredita

PRIJAVA NA 
JAVNI RAZPIS

obišče banko

sklepa banke oddaja vloge elektro
n

o preko ePortalas k

ROKI ZA ODDAJO VLOG:
20.4., 5.5., 20.5., 5.6., 20.6., 
5.7., 5.9., 20. 9., 5.10. in 20. 10. 2021.
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