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Namen in cilji razpisa

• Subvencioniranje do 50% obresti obstoječih kreditov podjetij

• Zniževanje stroškov financiranja MSP

• Preprečitev finančne izključenosti mikro in malih podjetij

• Ohranitev števila delovnih mest v MSP

• Ugoden vpliv na znižanje stopnje brezposelnosti v problemskem 
področju

• Vzpodbujanje industrijskih panog, obrti
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Ciljni prejemniki subvencije

Podjetja, ki so v zadnjih letih:

- Investirala v osnovna sredstva

- Ohranjala ali povečevala število zaposlenih

- Povečevala dodano vrednost

- Proizvodna podjetja, industrijske obrti …
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Višina sredstev za subvencioniranje obresti

Prvi javni razpis:
• 1.696.744 EUR 
• Minimalna subvencija 2.000 EUR
• Maksimalna subvencija 35.000 EUR

Na voljo v naslednjih letih (predvidevamo ločene razpise vsako leto):
2015: 1.618.744 EUR
2016: 1.608.344 EUR
2017: 1.608.344 EUR
2018: 1.608.344 EUR
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Struktura razpisnih pogojev

Upravičeno 
območje

MOM

Kungota

Hoče – Slivnica

Pesnica

Podvelka

Radlje ob Dravi

Ribnica na Pohorju

Selnica ob Dravi

Ruše

Upravičeni 
prijavitelji

Mikro, mala 
in srednja 
podjetja, 

zadruge in 
s.p.

Upravičeni 
krediti

bančni

nezapadli

največ trije

Upravičene 
investicije

stroji in 
oprema

zgradbe

nematerialne 
naložbe

Upravičeni 
stroški 
obresti

obračunane 
obresti fiksna 
oz. variabilna 

OM

Upravičeno 
obdobje

1.1.2013 –
30.6.2014

Subvencija

50% obresti

Najmanj 
2.000 in 
največ 

35.000 EUR
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Upravičeno območje

• 9 občin

• Najmanj 6 mesecev sedež oziroma obrat podjetja v območju devetih 
občin

• Kraj investicije v upravičenem območju

• Zaposleni v upravičenem območju

6



Upravičeni prijavitelji

Mikro, mali in srednji gospodarski subjekti (gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki in zadruge)

Izločeni:

- javna podjetja v občinski in državni lasti

- ribištvo, kmetijstvo, premogovništvo, trgovina, finance, nepremičnine, 
zdravstvo in igre na srečo

- umetniki, duhovniki, odvetniki in notarji

- subjekti v insolvenčnih postopkih, prestrukturiranjih s pomočjo države

- davčni neplačniki in z njimi neposredno povezani gospodarski subjekti
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Upravičeni krediti

• Krediti kreditnih finančnih institucij

• Nezapadli

• Datum sklenitve ni pomemben

• Največ trije

• Posebna ročnost in namenskost kredita ni pogoj, mora pa biti 
porabljen za upravičeno investicijo (v kolikor ni v celoti porabljen za 
upravičeno investicijo, se prizna samo del)

(izločeni krediti, ki imajo značaj državne pomoči)
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Upravičene investicije

Investicije v osnovna sredstva:

- poslovni prostori, zgradbe, zemljišča (izločene nepremičnine za 
stanovanjske namene)

- stroji, naprave, oprema (izločena osebna vozila, tovorna vozila in 
plovila)

- nematerialne naložbe (programska oprema, patenti, licence, znanje)
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Upravičeni stroški obresti v upravičenem 
obdobju

• Stroški obresti obračunanih na osnovi skupne obrestne mere kredita

• Obresti obračunane za obdobje znotraj 1.1.2013 do 30.6.2014 in 
plačane najkasneje do oddaje vloge

• Vsi ostali stroški v zvezi s kreditom niso upravičeni in niso predmet 
subvencioniranja
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Višina subvencije

• 50% upravičenih stroškov obresti, vendar najmanj 2.000 EUR in največ 
35.000 EUR za vse upravičene kredite skupaj
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Merila za ocenjevanje vlog

• Bonitetna ocena

• Zaposlovanje

• Dodana vrednost na zaposlenega

• Velikost prijavitelja

• Značilnost upravičenih kreditov

• Višina skupne obrestne mere kredita

• Socialno podjetništvo

• Konkurenčna prednost

Max število točk: 58 Min število točk za subvencijo: 24
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Časovnica
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objava razpisa

rok za oddajo vlog

odpiranje vlog, pozivi k dopolnitvam

ocenjevanje vlog

sklenitev pogodb z upravičenci, nakazila subvencij


