COVID-19.
MIKROPOSOJILA ZA MALA
IN SREDNJE VELIKA PODJETJA
- COVID 19

MSP MIKRO

UPRAVIČENCI
Samostojni podjetnik.
Mikro, malo ali srednje veliko podjetje.
Zadruga.
Kredit lahko pridobijo tudi socialna podjetja in podjetja v
zagonski fazi.

NAMENI FINANCIRANJA
Naložbe v opredmetena osnovna sredstva in
neopredmetena sredstva.
Nakup materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga.
Stroški storitev in stroški dela.
Zakup opredmetenih osnovnih sredstev.

VIŠINA KREDITA
Od 5.000 € do 25.000 €.
100% financiranje upravičenih stroškov.

DOBA KREDITA
2 - 5 let
Sofinanciranje Republike Slovenije in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Vse informacije na spletni strani:

https://www.skladskladov.si

NAČIN ODPLAČILA
Moratorij na odplačilo glavnice je največ ½ ročnosti kredita
(od 1 do 2 ½ let).

INFORMATIVNA OBRESTNA MERA
Izračuna se tehtana obrestna mera, ki je sestavljena iz
0 % obrestne mere* za 62,5% sredstev kredita ter
pribitka izvajalca finančnega instrumenta za 37,5% sredstev.
* 0% obrestna mera za 62,5 % sredstev kredita je višja
le v primeru preseganja pomoči de minimis.

ZAVAROVANJE
Brez zavarovanj ali vpis zastavne pravice na predmetu
financiranja.

DRUGI POGOJI
Na poslovanje kreditojemalca je vplival izbruh nalezljive
bolezni COVID-19.
Kreditojemalec ob oddaji vloge posluje z isto davčno
številko najmanj 6 mesecev.
Kreditojemalec ima na dan oddaje vloge najmanj 1
zaposlenega za polni delovni čas.
Družba za glavno dejavnost nima registrirane dejavnosti, ki
spada v izključeni sektor.

ROK ZA ODDAJO VLOGE ZA KREDIT
Rok za oddajo vloge do porabe sredstev.

POMEMBNO
Upravičeni stroški so lahko nastali največ 2 leti pred oddajo
vloge in največ 4 leta po odobritvi financiranja.
Kredit lahko namenite tudi samo za zagotavljanje obratnih
sredstev za odzivanje na krizo COVID-19. V tem primeru so
upravičeni stroški tisti, ki so nastali pred 1.2.2020.
Kreditojemalec lahko prejme kredit po shemi pomoči de
minimis ali shemi državne pomoči.
Tiskovina je informativne narave. Pridružujemo si pravico do sprememb.

E-mail: E-mail: banke@sid.si
Več informacij: https://www.skladskladov.si
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