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Razpisana EU sredstva naMGRT

OP 2014-2020: 720 mio €

Plan: 839 mio € → 846 mio €

85 %

+7 mio€



Načrti za 2019: 209,5 mio€
nepovratnih sredstev

skladen regionalni razvoj 105,5 mio €  

tehnologija in RRI 24,6 mio €  

podjetništvo 21,3 mio €

les 16,6 mio €  

turizem 13,9 mio €

internacionalizacijo 13,1 mio €  

digitalizacija 12,0 mio €  

socialno podjetništvo 2,5 mio €



Neposredno SID banka
portfeljske garancije za MSP: 65 mio €
in RRI 30 mio €
krediti za RRI: 28 mio €
krediti za urbani razvoj: 5 mio €  
krediti za energetsko učinkovitost:  
25 mio €

Komercialne banke  
posojila za RRI preko  
SBER: 30 mio €  
mikrokrediti preko  
Primorske hranilnice:  
15 mio €

Posojilni skladi

PS1: RRI les:
20 mio €

PS2: MSP turizem:  
160 mio €
izvoz: 50 mio €
druge naložbe:
77,5 mio €

PS3: potrpežljiva  
posojila: 200 mio €

Sklad  

skladov  
253 mio €

Neposredno MGRT

posojila občinam

SRRS
posojila podjetjem  
za les: 3,8 mio €  
za problemska
območja: 9,9 mio €  
posojila občinam
6 mio €

SID

banka

SPS
garancije z nižjo OM  
77 mio €  
mikrokrediti
28 + 15 mio €  
lastniško financiranje  
10 mio €

POVRATNA SREDSTVA MGRT
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Iz Sklada skladov je samostojnim podjetnikom, 
start-up, msp in velikim podjetjem                 

danes na voljo že najmanj 110 mio €. 

• Financiranje raziskav, razvoja in inovacij 
na voljo pri Sberbanki 45 mio EUR 

• Mikroposojila 
na voljo pri Primorski hranilnici Vipava 23 mio EU

in
Slovenskim podjetniškim skladom 42 mio EUR 
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Prednosti sklada skladov:
• finančni instrumenti na področju ugotovljenih tržnih vrzeli;
• pritegnitev zasebnega kapitala (zahtevan vzvod fin.posred.);
• multiplikativni učinki;
• tržna presoja projektov vgrajena v sam proces;
• boljša finančna disciplina ter večji učinki podprtih projektov;
• trajnostni oz. revolving značaj (ponovna uporaba sredstev);
• bolj učinkovita razporeditev razvojnih sredstev države;
• nižje obrestne mere, daljše ročnosti, manjše zahteve po 

zavarovanjih in daljši moratoriji.

Sklad skladov je namenjen trajnostni uporabi evropskih kohezijskih 
sredstev za financiranje gospodarstva in občin, ki ga upravlja SID 

banka na podlagi podpisanega finančnega sporazuma z MGRT-jem 
konec novembra 2017.  



• porfeljske garancije 30 mio €

• posojila 58 mio €
RRI

88 mio €

• mikrokrediti 60 mio €

• lastniško financiranje 10 mio €

• porfeljske garancije 65 mio €

MSP
135 mio €

• posojila za celovito energetsko prenovo javnih 
stavb          25 mio €

Energetska 
učinkovitost

25 mio €

• posojila za financiranja projektov mestnih občin                                    
5 mio €

Urbani razvoj

5 mio €

8

V skladu je 253 mio € sredstev evropske kohezijske politike ter           
z zahtevanim vzvodom finančnih posrednikov bo končnim 

prejemnikom na voljo skupaj 400 mio €.



INSTRUMENT

ZNESEK Z  

VZVODOM FIN  

POSREDNIKOV
UPRAVIČENA  

PODJETJA

PREDMET  

FINANCIRANJA POGOJI KLJUČNI CILJI

POSOJILA ZA RRI 84 mio € MSP, velika  
podjetja

osnovna sredstva  
vezana na RRI  
projekt

10k - €10 mio €  3-9 let  
moratorij 1/3

362 financiranih podjetij

GARANCIJE ZA RRI

ZA MSP IN VELIKA

PODJETJA

43 mio € MSP, velika  
podjetja

osnovna sredstva  
vezana na RRI  
projekt

1-10 let  moratorij 1/3-1/2 187 financiranih podjetij

MSP  

MIKROPOSOJILA
87 mio € Start-up  MSP osnovna sredstva  in 

obratni kapital
5k - 25k €
2-5 let
moratorij max 1/2

3.200 financiranih 
podjetij                     
80 novih delovnih  mest

MSP  

MIKROGRANCIJE
14 mio € MSP osnovna sredstva  in 

obratni kapital
5k - 25k €
1-5 let  moratorij 1/2

80 financiranih podjetij 

20 novih delovnih  mest

MSP GARANCIJE 80 mio € MSP osnovna sredstva
in obratni kapital

30k - 10 mio €
3-10 let  moratorij 1/3-1/2

440 financiranih podjetij
109 novih delovnih  mest

MSP LASTNIŠKO

FINANCIRANJE
14 mio € podjetje v  semenski 

ali  zagonski fazi (6  
m-5 let obstoja)

kapital  konvertibilno  
posojilo

10k - 1 mio €
10+2 let
€ 200k konv. posojilo  3-5+2 let

66 podprtih podjetij

ENERGETSKA
UČINKOVITOST

36 mio € javne ustanove
in ESCO podjetja

energetska
obnova stavb

100k - €15 mio €  5-25 let  
moratorij 1/3-1/2

272.727m2
3.500.000 kWh/leto

URBANI RAZVOJ 7 mio € občine, javni  
stanovanjski  zavodi, 
zavodi ki  upravljajo 
javne  
površine/stavbe

renovacija in  
izgradnja stavb

0,5 - 2,5 mio €
5-25 let  moratorij do 1/2

2.500 m2
45 stanovanj





Časovnica mikrokrediti P7

objava 1.JR

12 mio €

460 KOM



KDO LAHKO KORISTI MIKROKREDIT IN ZA KAKŠNENAMENE?

Objava: 28. 12.2018

1.

RAZPISP7 - mikrokrediti2019



1.

RAZPISP7 - mikrokrediti2019

OSNOVNE ZNAČILNOSTIKREDITA



P7 – MIKROKREDITI 2019
1.

RAZPIS

OSTALE ZNAČILNOSTI KREDITA



P7 – MIKROKREDITI2019

Čas obdelave:
▪3 tedne (prvi dve odpiranji)
▪10 dni (naslednja odpiranja)

1.

RAZPIS

OSTALE ZNAČILNOSTI KREDITA



Hvala za vašopozornost!

Za dodatna vprašanja  
smo vam na voljo na:  

soj.mgrt@gov.si 
info@sid.si 

info@podjetniskisklad.si
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