Instrument 2: Spodbujanje mikro, malih in srednje velikih podjetij z mikrokrediti, ugodnimi
razvojnimi krediti za investicije in subvencijo obrestne mere za komercialne kredite

 Dejavnost 1: Mikrokrediti

Ključni cilji instrumenta mikrokrediti so:
-

izboljšanje dostopa MSP do ugodnih virov dolžniškega financiranja, ki se kaže predvsem v
nižji obrestni meri, nižjih zavarovalnih zahtevah, ročnosti kredita, možnosti koriščenja
moratorija pri vračilu kredita,

-

omogočiti MSP dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo
izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita,

-

spodbujanje zasebnih vlaganj na problemskem območju.

Slovenski podjetniški sklad je 23. 12. 2016 v Uradnem listu RS št. 84/2016 objavil javni razpis P7R
2016 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, v vrednosti 12.000.000,00 EUR (od
tega 4.220.000,00 EUR za Maribor z okolico). Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih
virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.
Do mikrokredita so upravičena MSP:
-

ki imajo, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,

-

ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,

-

ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni
podjetniki posamezniki,

-

izpolnjujejo še preostale v razpisu določene pogoje.

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR. Kredit lahko krije
do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR. Pogodbena fiksna
letna obrestna mera je 1,1 %. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna
mera, je mesečno. Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Najdaljši možni
moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita.
Med upravičene stroške se upoštevajo:
-

izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov),

-

izdatki za nematerialne naložbe (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega
tehničnega znanja podjetja),

-

izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,

-

izdatki za nakup storitev,

-

izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na
delo in z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredita.

Sredstva bodo dodeljena v skladu s shemo državnih pomoči Program izvajanja finančnih spodbud
MGRT – de minimis (št. sheme: M001-2399245-2015), ali po novi shemi državnih pomoči, ki bo
nadomestila obstoječo.
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