Vprašanja in odgovori
Drugi javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za komercialne kredite
Ta dokument vsebuje odgovore na vprašanja, prejeta po elektronski pošti razpis.ukrepi@mra.si do
22.9.2014 do 12. ure.

1. Vprašanje
Zanima me, če je to upravičeno območje. Podjetje posluje v občini Muta, vendar je to upravna
enota Radlje ob Dravi.
Podjetje ima sedež v občini Pragersko, opravlja pa dejavnost tudi v občini Maribor, kjer ima
tudi poslovno enoto. Ali morajo biti krediti na PE ali se lahko financirajo krediti, ki so na
podjetju s sedežem v Pragerskem?
Odgovor:
Občina Muta ne sodi v upravičeno območje.
V skladu s točko 1.4.1. javnega razpisa, se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske
družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež ali dejavnost v upravičenem območju in so
na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 65/2009-UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8,
33/2011, 91/2011, 100/2011 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/2012, 57/2012, 44/2013 Odl.US: U-I-311/1116 in 82/2013) oziroma po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09) in imajo na dan oddaje vloge
na ta javni razpis vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali njegov del (obrat, podružnica, ipd) na upravičenem
območju. V kolikor navedeni gospodarski subjekti v upravičenem območju izvajajo samo dejavnost v
obliki obrata, poslovne enote, predstavništva, podružnice ali podobno (v nadaljevanju: poslovna
enota), se lahko na razpis prijavijo samo pod pogojem, da v poslovni enoti zaposlujejo delavce.
Tretja alineja točke 1.4.2. javnega razpisa pa določa še naslednje:
v kolikor je predmetu oz. namenu financiranja z upravičenim kreditom možno opredeliti lokacijo, se
mora ta nahajati v upravičenem območju, predmet oz. namen pa se ne sme nanašati na izvajanje
dejavnosti, ki niso dovoljene v poglavju upravičeni prijavitelji.

2. Vprašanje
Prosim, da pojasnite naslednjo dilemo: 3. odstavek točke 1.5. javnega razpisa:
V besedilu razpisa med drugim navajate: Na osnovi pravilno izstavljenega zahtevka za
subvencioniranje, bodo izplačana nepovratna sredstva največ v višini ODSTOTKA
VREDNOSTI PRAVILNO IZKAZANIH UPRAVIČENIH STROŠKOV, ki bo določen s
pogodbo, na osnovi navedb v vlogi na razpis.
Razumem pravilno, da bo izplačano en procent vrednosti plačanih obresti (obresti razumem kot
upravičen strošek tega razpisa) v obdobju od 01.01.2013 - 30.06.2014?

Odgovor:
Zgoraj naveden stavek se smiselno nanaša na prvi odstavek iste točke, ki se glasi:
»Posamezen upravičenec bo prejel subvencijo v višini največ 50% obrestne mere za upravičen kredit,
določene med kreditodajalcem in upravičencem. Najnižji znesek subvencije je 2.000 evrov. Za
subvencijo obrestne mere lahko posamezni upravičenec pridobi največ 35.000 evrov za vse kredite
skupaj, ki bodo odgovarjali razpisnim pogojem. V kolikor bodo prijavitelju dodeljena sredstva že v
prvem javnem razpisu za subvencioniranje obrestne mere, se najvišji možni znesek subvencije zniža
za že dobljeno subvencijo po prvem javnem razpisu.«
Odstotek vrednosti pravilno izkazanih upravičenih stroškov ni mišljen 1%, ampak odstotni delež
upravičenih stroškov obresti, ki je po tem razpisu lahko največ 50% obračunanih in plačanih obresti za
upravičeno obdobje oz. 35.000 EUR za vse kredite skupaj.

3. Vprašanje
Koliko točk najmanj mora podjetje zbrati po merilih Drugega javnega razpisa za
subvencioniranje obrestne mere, da bi bilo upravičeno do subvencije ob upoštevanju, da
izpolnjuje vse druge pogoje razpisa? Ali razpis ne določa spodnjega praga točk za obravnavo
vlog?
Ali so do subvencioniranja obrestne mere upravičeni tudi revolving krediti?
Odgovor:
V merilih ni predvideno minimalno število točk, ki jih mora vloga oz. kredit prejeti, da je upravičen za
prejem subvencije. Subvencije bodo dodeljene kreditom, ki bodo prejeli več točk do porabe sredstev.
Revolving krediti so upravičeni krediti, v kolikor izpolnjujejo razpisne pogoje.

4. Vprašanje
V zvezi z 2. razpisom za subvencioniranje obrestne mere nas zanima ali pride v poštev najeti
komercialni kredit, pri katerem je bila s strani Slovenskega podjetniškega sklada odobrena
garancija po sklepu v višini 60 % neodplačanega dela glavnice kredita (glavnica 200.000 €).
Citiram obrazložitev odobritve:
Kredit in garancija sta odobrena po shemi de minimis pomoči »Dopolnjenega programa
ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013« (Sklep vlade RS
št.31001-1/200-/3 z dne 05.03.2009), na podlagi uredbe Evropske komisije (ES) št 1998/2006 z
dne 15.12.2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis.
(Uradni list Evropske unije L 379/5) ter na podlagi mnenja o priglašeni shemi »de minimis«
pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 20072013, de minimis« (št. priglasitve M002-5715334-2007/I).
Ker obrazložitev ne navaja termina »državna pomoč« oz. ne navaja pomoči v kumulaciji z v
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 oz. 360/2012, nas zanima, ali takšen komercialni
kredit pride v poštev za 2. razpis?
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Odgovor:
V točki 1.4.2. javnega razpisa, je v predzadnjem odstavku navedeno:
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja z nekomercialnimi krediti oz. krediti, ki so jih prejeli pod
ugodnejšimi pogoji pri drugih nacionalnih, regijskih ali lokalnih institucijah in imajo značaj državne
pomoči.
V točki 1.4.3. javnega razpisa, je v prvi alineji med krediti, ki ne morejo biti predmet subvencioniranja
obrestne mere navedeno: - krediti, ki imajo značaj državne pomoči.
Iz vaše navedbe sklepamo, da ima vaš kredit značaj državne pomoči, zato ni upravičen.

5. Vprašanje
Ali je najnižji znesek subvencije (obrestne mere) po posameznem posojilu omejen z višino
2.000,00 EUR ali je lahko seštevek treh posojil?
Odgovor:
Najnižji znesek subvencije 2.000 EUR se upošteva z vse prijavljene kredite skupaj.

6. Vprašanje
Zanima me, če je drugi javni razpis za subvencioniranje OM primeren tudi za nove kredite,
torej kredit, ki bi ga vzeli na banki za razvoj podjetja in nakup poslovnih prostorov?
Odgovor:
Ne, razpis je namenjen za kredite, ki na dan oddaje vloge niso zapadli, torej za obstoječe kredite. V
MRA pa načrtujemo, da bomo v letu 2015 objavili tudi razpis, kjer bodo imela podjetja možnost
pridobitve subvencije obrestne mere za nove kredite, namenjene za investicije v razvoj in osnovna
sredstva.

7. Vprašanje
Podjetje je 20.09.2013 prejelo kratkoročno premostitveno posojilo za nabavo repromateriala.
Podjetje pri banki ni imelo deponiranih finančnih sredstev ali kakšnih drugih finančnih
instrumentov. Iz posojila je plačevalo obveznosti do dobaviteljev za repromaterial. Posojilo je v
odplačilo zapadlo dne 19.03.2014. Od tega dne je pri banki kreditodajalki v fazi reprograma.
Predviden je aneks k osnovni pogodbi za podaljšanje roka vračila. Mesečni obroki in obresti so
poravnani.
Ali je tak kredit upravičen v tem razpisu, v kolikor bi banka do oddaje vloge (do 26.09.2014)
sprejela aneks reprograma za podaljšanje roka vračila, k osnovni posojilni pogodbi?
Odgovor:
V skladu s točko 1.4.2. javnega razpisa je med pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičeni kredit tudi
ta, da na dan oddaje vloge ni zapadel. V kolikor je k osnovni kreditni pogodbi sklenjen aneks, ki
podaljšuje rok zapadlosti kredita in je ta rok zapadlosti po oddaji vloge na razpis, kredit v tem delu
izpolnjuje razpisne pogoje. Seveda pa je potrebno vlogi priložiti kreditno pogodbo z vsemi aneksi in
drugo dokumentacijo v zvezi s kreditom.
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8. Vprašanje
Ali lahko uveljavljamo subvencionirano obrestno mero za kratkoročni kredit, ki je do 30.6.2014
že zapadel in je bil poravnan skupaj z obrestmi s kreditom druge banke pred oddajo vloge in
sicer 4.9.2014.
Ali lahko uveljavljamo subvencionirano obrestno mero za dolgoročni kredit banke, ki je bil
financiran iz finančnega vira SID banke (ne za obrestno mero), kateri še ni zapadel, bil pa je v
celoti poravnan skupaj z obrestmi s kreditom druge banke pred oddajo vloge in sicer 4.9.2014.
Odgovor:
V skladu s točko 1.4.2. javnega razpisa je med pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičeni kredit tudi
ta, da na dan oddaje vloge ni zapadel.
V skladu s točko 1.7. javnega razpisa so upravičeni stroški tisti stroški obresti, ki so obračunani za
upravičen kredit za obdobje od 1.1.2013 do 3.6.2014 in bili plačani do dneva oddaje vloge.
Iz vaših navedb sklepamo, da sta oba kredita, za katera ste obračunali in plačali obresti v obdobju
1.1.2013 do 30.6.2014 zapadla, en 30.6.2014, drugi pa 4.9.2014. Zaradi tega kredita nista upravičena.

9. Vprašanje
V zvezi z razpisom za subvencioniranje obrestne mere imam še naslednja vprašanja:
Ali je upravičen kredit, katerega namen je refinanciranje lastnih sredstev?
Ali za kredite za obratna sredstva ni potrebno podajati dokazil (računov, itd.)?

Odgovor:
V zvezi z refinanciranje lastnih sredstev je odgovor v poglavju javnega razpisa 1.4.3. Neupravičeni
krediti in sicer so v vašem primeru posebej pomembne alineje, ki določajo, kateri krediti so
neupravičeni:


krediti, ki so porabljeni za financiranje nakupa delnic ali poslovnih deležev gospodarskih
družb s strani članov organov vodenja ali nadzora teh gospodarskih družb in z njimi povezanih
oseb,



krediti, ki so bili porabljeni kot posojila drugim podjetjem,



krediti, ki so bili porabljeni za nakup lastnega poslovnega deleža oz. lastnih delnic
gospodarske družbe,



krediti, ki so bili porabljeni kot posojila fizičnim osebam.

Dokazila o porabi sredstev iz kredita je potrebno dokazovati samo v primeru, ko prijavite kredit kot
dolgoročni kredit, po katerem je bilo 70% porabljenih za investicijo v osnovna sredstva – v skladu z
alinejo 2. poglavja 1.1. Navodil prijaviteljem za izdelavo vloge na javni razpis in meril za ocenjevanje
vlog.
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10. Vprašanje
Glede na omejitev najnižjega zneska subvencije obrestne mere na 2.000 EUR (max 50 %
upravičenih stroškov) nas zanima, ali to pomeni da mora biti znesek plačanih obresti v obdobju
1.1.2013 do 30.06.2014 minimalno 4.000 EUR ali je ta znesek lahko tudi nižji ?
Odgovor:
Znesek obračunanih in plačanih obresti v upravičenem obdobju mora znašati najmanj 4.000 EUR.
Znesek se izračunava za vse prijavljene in upravičene kredite skupaj. Opozarjamo pa, da se krediti po
tem razpisu v skladu z Navodili za pripravo vloge in merili za ocenjevanje vlog točkujejo vsak posebej
in lahko pride do situacije, da ima dovolj točk za pridobitev subvencije samo en kredit prijavitelja. V
kolikor ta kredit ne bo dosegal posamično 4.000 EUR obresti v upravičene obdobju, prijavitelj ne bo
upravičen do subvencije.

11. Vprašanje
Ali so v tem razpisu upravičeni tudi stroški, ki so bili vezani na nakup osnovnih sredstev od
povezanih oseb podjetja?
Odgovor:
V skladu z direktivami EU in nacionalno zakonodajo, ki ureja dodeljevanje državnih pomoči, so
transakcije s povezanimi osebami izločene iz sistema pomoči. V primeru nakupa osnovnih sredstev od
povezanih oseb, takšnega kredita ne bomo obravnavali kot kredit za investiranje v osnovna sredstva.

12. Vprašanje
Pripravljamo vlogo za dobljen kredit za investicijsko vzdrževanje, ki se je izvajalo v letu 2012.
Na kreditni pogodbi banke je navedeno da se bo kredit črpal od 14.02.2012-14.03.2012. Mi smo
poplačevali račune dobaviteljem po zaključkih njihovih del izven tega datuma torej po tem
datumu. Katere račune lahko predložimo v razpisno dokumentacijo glede datumov in plačil?
Odgovor:
Priložite lahko vse račune in druga dokazila o investicijskem vzdrževanju, ki so smiselno vezana na
pridobljen kredit in njegov namen. Tukaj tudi opozarjamo, da se bo investicijsko vzdrževanje
upoštevalo kot v investicija v osnovna sredstva samo pod pogojem, ko se je sedanja vrednost osnovnih
sredstev povečala za vrednost investicijskega vzdrževanja.

13. Vprašanje
V kmetijski zadrugi in smo v letu 2011 in 2012 najeli kredit za izgradnjo sončne elektrarne.
Zanima nas, če smo upravičenci, da se prijavimo na razpis za subvencioniranje obrestne mere za
komercialne kredite v okviru programa spodbujanje konkurenčnosti razvoja Maribora.
Odgovor:
Kmetijska zadruga ni upravičen prijavitelj v skladu z določili poglavja 1.4.1. javnega razpisa
(Upravičeni prijavitelji) in sicer alineja c.
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14. Vprašanje
Smo podjetje katerega primarna dejavnost je trgovina in tako vse prihodke ustvarimo iz tega
naslova. Glede nato, da je v razpisnih pogojih navedeno, da razpis ni namenjen za podjetja
katerih primarna dejavnost je trgovina, me zanima, če imamo kakšne možnosti, da bomo na
izpisu izbrani za sofinanciranje obresti.
Odgovor:
V skladu z določili poglavja 1.4.1. javnega razpisa (Upravičeni prijavitelji), je v alineji i navedeno, da
upravičeni prijavitelji niso podjetja, ki ustvarijo večino prihodkov s področja trgovine.

15. Vprašanje
Pri banki imamo kratkoročni komercialni kredit, ki se vsako leto podaljša. Banka nam ob
podaljšanju pripravi novo pogodbo, v kateri je navedeno, da se s tem zneskom pokriva pretekli
kredit (navedena je številka pogodbe). Dejstvo je, da gre za isti kredit, ki ima vsako leto novo
pogodbo.
Kredit smo 14.8.2014 podaljšali. Prejšnja pogodba je imela veljavnost od 30.8.2013 do 19.8.2014.
Ali se lahko s tem kreditom prijavimo na razpis?
Odgovor:
V skladu s točko 1.4.2. javnega razpisa je med pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičeni kredit tudi
ta, da na dan oddaje vloge ni zapadel.
V skladu s točko 1.7. javnega razpisa so upravičeni stroški tisti stroški obresti, ki so obračunani za
upravičen kredit za obdobje od 1.1.2013 do 3.6.2014 in bili plačani do dneva oddaje vloge.
Kot isti kredit se smatra tisti, ki je bil podaljšan z aneksom k pogodbi. V vašem primeru ne gre za isti
kredit, saj je bil poplačan z novim kreditom.

16. Vprašanje
Prosim za pojasnilo, kako razumeti dikcijo »ustvarijo večino prihodkov s področja trgovine«. Za
nas je pomembna razlika v ceni, in je več ustvarimo na servisnem področju, tudi zaposlenih je
na tem segmentu več. Ker pa prodajamo tudi vozila, je po absolutnem prometu ta delež seveda
višji, saj je delež nabavne cene v prodajni zelo visok.
Odgovor:
Večina prihodkov pomeni, da več kot 50% prihodkov podjetje ustvari iz trgovinske dejavnosti.

17. Vprašanje
Družba, ki se prijavlja na razpis, je imela pred 01.01.2013 sklenjeni dve posojilni pogodbi, ki
ustrezata pogojem javnega razpisa. V sredini meseca marca 2014, je z banko podpisala
reprogram omenjenih posojil in sklenila novo kreditno pogodbo. S slednjo je poplačala prevzete
obveznosti (dveh posojil).
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Ali se reprogram posojila v obdobju od 01.01.2013 do 30.06.2014 smatra za novo posojilno
pogodbo po tem razpisu? V kolikor se ne bi prosili za navodila, kako naj izpolnimo obrazec
»KopijaRazpisna-obrazca-1-in-2«.
Odgovor:
Reprogram je novo posojilo, v kolikor je bila sklenjena nova posojilna pogodba. Naš odgovor je v tem
primeru sicer splošen, saj nam niso znane podrobnosti pogodbenih določil. V kolikor ste za ta
reprogram do oddaje vloge že plačali obresti obračunane znotraj upravičenega obdobja (se pravi od
sredine marca 2014 do 30.6.2014), lahko ta del prijavite (seveda če izpolnjujete druge pogoje iz
razpisa).

18. Vprašanje
Ali je potrebno kje podati pisno obrazložitev investicije, za katero je bil najet kredit?
V lasti imamo tri podjetja. Vsako podjetje ima svojo DŠ in ločen zaključni račun (bilance). Ali se
ta podjetje glede nato, da je isti lastnik štejejo kot povezana?
Odgovor:
Investicije ni potrebno pisno obrazložiti, seveda pa lahko priložite investicijski elaborat ali drug
dokument, v kolikor ga imate, ker nam bo olajšal razumevanje navedb v vaši vlogi.
Podjetja, ki jih navajate so povezana.

19. Vprašanje
Imamo problem, ker banka noče potrdit obrazca št. 2, kot kreditodajalec. Konkretnega razloga
ne navedejo, bodo pa brez problema potrdili obrazec 3, izjavo da je vse poravnano, kar seveda
drži.
Ali je brez tega podpisa smiselno, da oddajamo vlogo ?
Odgovor:
S strani kreditodajalca potrjen obrazec številka 2 je obvezna priloga vlogi na javni razpis.
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