Naziv razpisa

Javni razpis za ugodne kredite podjetništvu z garancijami garancijske
sheme Posavje za leto 2014

Predmet razpisa

Predmet tega razpisa je dodeljevanje ugodnih kreditov z garancijami Regionalne
razvojne agencije Posavje (v nadaljevanju RRA Posavje) v okviru Garancijske sheme
Posavje (v nadaljevanju GSP).

Namen razpisa

Namen razpisa je spodbujanje razvoja malega gospodarstva ter podjetništva.

Razpisana sredstva

Skupna višina razpisanih sredstev – kreditni potencial: 1.250.615,00 EUR, od tega
- za občino Brežice: 122.312,00 EUR,
- za občino Kostanjevica na Krki: 100.085,00 EUR,
- za občino Krško: 748.285,00 EUR,
- za občino Sevnica: 279.933,00 EUR

Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in
obrtniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l RS, št. 65/09 – UPB3 s
spr. in dop.), ki so:
- obstoječa mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki je
registrirano več kot 18 mesecev od dneva vložitve vloge,
- MSP-ji s statusom novega podjetja, ki ni registrirano več kot 18 mesecev od
dneva vložitve vloge in izplačuje plače (za samostojne podjetnike prispevke)
vsaj zadnja 2 meseca.

Upravičeni stroški

a) Upravičeni stroški za obstoječe MSP po tem razpisu so:
Materialne investicije:
- nakup nove ali rabljene opreme, ki ne sme biti starejša od pet let,
- nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
- nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne
dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
Nematerialne investicije:
- nakup patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja,
Stroški obratnih sredstev, ki zajemajo:
- nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev, promocije, plač,
davčnih obveznosti, stroškov testiranja,…)
Višina obratnih sredstev ne sme presegati 20% višine odobrenega kredita oz.
maksimalno 12.000 EUR.
b) Upravičeni stroški za MSP-je s statusom novega podjetja po tem razpisu
so:
• Stroški nakupa nove opreme;
• Stroški obratnih sredstev, ki zajemajo:
- nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev, promocije, plač,
davčnih obveznosti, stroškov testiranja,…)
Višina obratnih sredstev je lahko 100% višina odobrenega kredita.

Kreditni pogoji

a) Kreditni in garancijski pogoji za obstoječe MSP-je:
- Maksimalna
višina
bančnega
kredita:
60.000,00
EUR
na
podjetje/samostojnega podjetnika, vendar največ do 70 % upravičenih stroškov
(brez DDV),
- Minimalna višina bančnega kredita: 5.000,00 EUR na podjetje/samostojnega
podjetnika, vendar največ do 70 % upravičenih stroškov (brez DDV),
- Potrebni lastni viri: minimalno 30 % upravičenih stroškov (brez DDV),
- Črpanje kredita: namensko, v skladu s predloženo dokumentacijo,
- Letna obrestna mera za kredit znaša pri banki:
o Banka Koper d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 3,45 %
o NLB d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 2,4 %

-

o Hranilnica LON: EURIBOR 6-mesečni + 2,4 %
o Delavska hranilnica: EURIBOR 6-mesečni + 2,5 %
o Deželna banka Slovenije: EURIBOR 6-mesečni + 2,4 %
Višina garancije: od 50 % do 80 % glavnice kredita brez obresti oz. ne več kot
48.000 EUR,
Odplačilna doba kredita: od 3 do 7 let, za odplačevanje glavnice kredita je
možen moratorij do 6 mesecev, moratorij se šteje v odplačilno dobo,
Stroški kredita: se določijo v skladu s pogoji banke,
Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja ob
upoštevanju garancije,
Zavarovanje garancije: RRA Posavje zavaruje izdano garancijo na podlagi
notarskega sporazuma o denarni izvršljivosti in/ali z dodatnimi zavarovanji.

b) Kreditni in garancijski pogoji za MSP-je s statusom novega podjetja:
- Maksimalna višina bančnega kredita: 10.000,00 EUR na
podjetje/samostojnega podjetnika,
- Minimalna višina bančnega kredita: 3.000,00 EUR na podjetje/samostojnega
podjetnika,
- Črpanje kredita: namensko, v skladu s predloženo dokumentacijo,
- Letna obrestna mera za kredit znaša pri banki:
o Banka Koper d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 3,45 %
o NLB d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 2,4 %
o Hranilnica LON: EURIBOR 6-mesečni + 2,4 %
o Delavska hranilnica: EURIBOR 6-mesečni + 2,4 %
o Deželna banka Slovenije: EURIBOR 6-mesečni + 2,4 %
- Višina garancije: od 50 % do 80 % glavnice kredita brez obresti oz. ne več kot
8.000 EUR,
- Odplačilna doba kredita: od 1,5 do 3 let, za odplačevanje glavnice kredita je
možen moratorij do 6 mesecev, moratorij se šteje v odplačilno dobo,
- Stroški kredita: se določijo v skladu s pogoji banke,
- Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja ob
upoštevanju garancije,
- Zavarovanje garancije: RRA Posavje zavaruje izdano garancijo na podlagi
notarskega sporazuma o denarni izvršljivosti in/ali z dodatnimi zavarovanji.

Upravičenost

Stroški so upravičeni od 1.01.2014 do 31.12.2014,

Rok

Rok za predložitev vlog je do 31.12.2014
Rok za izdajo garancij je 31.01.2015.

Kontakt

Prijavitelji lahko pridobijo informacije o javnemu razpisu na sedežu RRA Posavje, in
sicer na tel. št.: 07/488 10 44, ali na e-mail: tatjana.ibracevic@rra-posavje.si vsak
delavnik med 8.00 ter 14.00 uro.

