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SPOROČILO ZA MEDIJE 

 

PRVI RAZPIS V OKVIRU INSTRUMENTA 2: SUBVENCIJA OBRESTNE MERE 
 

Vlada RS je 10. 10. 2013 potrdila Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico, s 

katerim je za ohranjanje obstoječih ter zagotavljanje novih delovnih mest zagotovila 32 milijonov EUR 

v obdobju od 2013 ̶ 2018. Doslej je bil objavljen le en razpis, in sicer za večje investicije v okviru 

instrumenta 1, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Šele v mesecu marcu 2014 je bila podpisana prva, krovna pogodba z obema regionalnima razvojnima 

agencijama. Predstavljala je prvi pogoj za izvajanje Programa spodbujanja konkurenčnosti. Pogodbe, 

ki omogočajo dejansko izvedbo programa in nakazilo finančnih sredstev podjetjem, so bile sklenjene 

16. 7. 2014. 

Razlog, da je aktualni razpis pripravljen in objavljen kot prvi, je, da je po naši oceni to edini razpis, ki ga 

je še mogoče v celoti izvesti v letošnjem letu, kot finančno pomoč delujočim podjetjem. Pričakujemo 

namreč, da bodo na razpisu izbrana podjetja prva sredstva za subvencijo obrestne mere dobila 

nakazana že v letošnjem letu. 

Ključne značilnosti objavljenega razpisa za subvencijo obrestne mere: 

Namen razpisa je znižati stroške financiranja malih in srednjih podjetij na problemskem območju, 

preprečiti finančno izključenost mikro in malih podjetij, jim pomagati pri premostitvi bančnega krča ter 

posledično podpreti odpiranje novih oz.  ohranjanje obstoječih delovnih mest.  

Na razpis se ne morejo prijaviti javna podjetja, podjetja z dejavnostjo ribištva, kmetijstva, 

premogovništva, trgovine, financ, nepremičnin, zdravstva in iger na srečo. Tudi za ta razpis veljajo 

druge, običajne omejitve za podjetja; ne morejo se prijaviti podjetja v nesolvenčnih postopkih in davčni 

neplačniki. 

Za ta namen bo v okviru prvega javnega razpisa na voljo 1.696.744 EUR, v prihodnjih 4 letih pa še 

približno 1,6 mio na leto. Zadnji razpis bo objavljen v letu 2018. Maksimalna višina subvencije, ki jo 

lahko pridobi podjetje, je 35.000 EUR, minimalna pa 2.000 EUR. Na razpis bodo podjetja lahko prijavila 

največ tri nezapadle bančne kredite, ki so jih namenila za upravičene investicije. Med te spadajo 

investicije v nakup strojev, naprav in opreme, investicije v poslovne prostore, zgradbe in zemljišča 

ter nematerialne naložbe (programska oprema, patenti, licence, …).  

Subvencija bo znašala 50 % obračunanih obresti za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2014, plačane pa 

morajo biti najkasneje do oddaje vloge za razpis. 

Med pomembnejša merila spadajo bonitetna ocena, dodatno zaposlovanje v upravičenem obdobju, 

dodana vrednost na zaposlenega, velikost prijavitelja, značilnosti prijavljenih kreditov, višina 

obračunanih in plačanih obresti, status socialnega podjetja ter konkurenčna prednost. Merila so 

zastavljena tako, da bodo lahko subvencijo pridobila podjetja, ki zaposlujejo ali vsaj ohranjajo število 

zaposlenih, investirajo in povečujejo dodano vrednost. Med temi bodo imela še dodatno prednost 

podjetja s področja industrije in industrijske obrti. 

Več informacij: www.mra.si; razpis.ukrepi@mra.si  
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav! 


