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SID banka je v dobrih dveh letih uspešno črpala več kot 190
milijonov evrov kohezijskih sredstev in s tem omogočila več kot
237 milijonov evrov financiranj slovenskih podjetij in občin ter v
septembru 2021 izbrala še dva nova posrednika finančnih
instrumentov v okviru Skladov SID banke.
Od začetka prvih financiranj iz Skladov SID banke (Sklad skladov in nov Sklad skladov
COVID-19 v letu 2020) decembra 2018 do konca junija 2021 je SID banka, skupaj s
sodelujočimi finančnimi posredniki, podjetjem, samostojnim podjetnikom in občinam
omogočila financiranje iz kohezijskih sredstev v skupni višini več kot 237 milijonov
evrov. Aktivnosti SID banke vezano na izvajanje Sklada skladov iz EKP 2014-2020 in
novega Sklada skladov COVID-19 pomembno prispevajo k slovenski uspešnosti
črpanja evropskih kohezijskih sredstev.
V okviru dveh Skladov skladov SID banke, skupaj s sodelujočimi finančnimi posredniki
Delavsko hranilnico, Gorenjsko banko, Novo Ljubljansko banko, Primorsko hranilnico Vipava,
Sberbank in Slovenskim podjetniškim skladom ter neposredno preko SID banke, SID banka
financira podjetja in javni sektor na področju krepitve konkurenčnosti gospodarstva, raziskav,
razvoja in inovacij, energetske učinkovitosti in urbanega razvoja. Ob izbruhu epidemije
koronavirusa je, v sodelovanju z MGRT, lani, ustanovila novi Sklad skladov COVID-19 iz
katerega podjetja, ki so utrpela posledice epidemije, lahko prejmejo tako likvidnostno kot
naložbeno financiranje.
Kot upravljavka obeh skladov je SID banka v avgustu uspešno črpala še zadnjo, četrto
tranšo kohezijskih sredstev za Sklad skladov COVID-19 iz katere je podjetjem za
raziskave, razvoj in inovacije in mikrokroposojila za MSP na voljo skupaj 65 milijonov
evrov. Poleg tega je iz Sklada skladov, v katerega sta bili doslej črpani dve tranši, na
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voljo 126,5 milijonov evrov. Za posrednika novih sredstev v višini 10,5 mio EUR za
mikroposojila je tako bila na novem razpisu izbrana Primorska hranilnica Vipava. Za
kredite za raziskave, razvoj in inovacije za MSP krite z jamstvi SID banke v višini 9,44
mio EUR pa je bila izbrana finančna posrednica Gorenjska banka, pri čemer pa že
sodeluje tudi Delavska hranilnica.
Ker je s Skladi SID banke, z razvojem finančnih instrumentov (kreditov in jamstev), SID banka v
sodelovanju z MGRT in SVRK naredila pomemben prehod iz nepovratnih v povratna sredstva, ki
se multiplicirajo s ponovnimi porabami in so navedenim črpanim zneskom dodana tudi sredstva
finančnih posrednikov, je bilo do konca avgusta s končnimi prejemniki sklenjenih 5.844
kreditnih pogodb v skupni vrednosti več kot 237 milijonov evrov. Natančneje, v okviru
Sklada skladov je bilo sklenjenih 2900 finančnih poslov v skupni višini več kot 165 milijonov evrov,
v okviru Sklada skladov COVID-19 pa 2944 finančnih poslov v skupni vrednosti 72 milijonov evrov.
Nekaj sredstev obeh skladov je gospodarstvu še na voljo tako pri SID banki kot pri finančnih
posrednikih. V letu 2021 SID banka načrtuje črpanje še ene, tretje, tranše kohezijskih
sredstev za Sklad skladov.
Predsednik uprave SID banke, mag. Sibil Svilan pravi: “Z zadovoljstvom ugotavljamo, da
je SID banka, skupaj s sodelujočimi bankami, hranilnicami in skladi, v preteklih dveh letih v
gospodarstvo plasirala vsa sredstva evropske kohezijske politike, ki so ji bila na voljo. Povratna
narava finančnih instrumentov, poleg tržne presoje projektov in revolving učinka, omogoča tudi
multiplikativni učinek, kar na daljši rok pomeni še več sredstev za končne prejemnike v
gospodarstvu, hkrati pa zmanjša možnost zlorabe sredstev in vpliv na izkrivljanje konkurence.
Z ustanovitvijo Sklada skladov COVID-19 smo uspeli pridobiti še dodatnih 65 mio EUR za podjetja,
ki jih je prizadela epidemija, in ki so na voljo tudi po ugodnejših pogojih po začasnem okvirju
Evropske komisije. S tem SID banka kot partnerica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
ter Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko uspešno uresničuje mandat upravljanja
Sklada skladov in Sklada skladov COVID-19 in s tem prispeva k hitrejšemu črpanju evropskih
kohezijskih sredstev na eni strani ter spodbujanja konkurenčnosti gospodarstva, ohranjanja in
odpiranja novih delovnih mest ter trajnostnega razvoja Slovenije na drugih strani.«
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Predsednik uprave Primorske hranilnice Vipava, kot obstoječ in novi posrednik
mikroposojil, Klemen Bajt je rekel:« SID banka je pripravila v okviru Sklada Skladov odlične
produkte. Primorska hranilnica d.d. se je z veseljem prijavila na razpise, ki jih je SID banka d.d.
objavila. Odločili smo se, da v okviru Sklada Skladov sodelujemo pri Mirkoposojilih, Mikroposojilih
COVID-19 in Portfeljskih garancijah. Že od samega začetka smo verjeli, da bomo s tovrstnimi
odličnimi produkti uspeli pomagati ogromno poslovnim skubjektom, še posebej v času krize, ki jo
je povzročila pandemija COVID-19. Nekje do polovice avgusta 2021 smo uspeli pri Mirkoposojilih
odobriti 944 posojil v vrednosti preko 23 mio EUR, pri Mikroposojilih COVID -19 pa 659 posojil v
vrednosti skoraj 16 mio EUR. Tudi produkt Portfeljske garanicje so glede na dobre značilnosti
produkta požele velik uspeh, saj smo odobrili 39 posojil v višini preko 15 mio EUR. Verjamem, da
je bilo skupno delo SID banke d.d. in Primorske hranilnice d.d. zelo uspešno. Rad bi se tudi zahvalil
SID banki d.d. za profesionalno sodelovanje in odlično podporo pri izvajanju produktov Sklada
Skladov.«
Predsednik uprave Gorenjske banke, kot novi izbrani finančni posrednik kreditov za
raziskave, razvoj in inovacije za MSP krite z jamstvi SID banke, Mario Henjak je ob
tem povedal:« Gorenjska banka je v finančnih instrumentih Sklada skladov SID banke
prepoznala priložnost, da svojim komitentom ponudi ugodnejša posojila za financiranje njihovih
razvojnih in inovacijskih načrtov ter povečevanje njihove konkurenčnosti na trgu. V okviru RRI
posojil Sklada skladov smo do sedaj omogočili financiranje 25 razvojnih naložb podjetij,
povpraševanje po tovrstnih posojilih pa že presega sredstva, ki so trenutno na voljo v okviru
črpanih tranš. Tako že nestrpno pričakujemo črpanje nove tranše in nadaljevanje uspešnega
sodelovanja. RRI krediti so Gorenjski banki omogočili, da še enkrat dokaže, da je prerasla okvire
regionalne banke in je pozicionirana kot vseslovenska banka, ki je na področju finančnega servisa
gospodarstva sposobna uspešno delovati v obeh slovenskih kohezijskih regijah. Ob pojavu
vsesplošne zdravstvene krize in z namenom odgovornega soočanja s posledicami le-te, smo
pristopili k programu COVID kreditiranja, z največjim veseljem in v pričakovanju še enega
uspešnega poslovnega sodelovanja, pa se po novem vključujemo tudi v sistem Portfeljskih
garancij Sklada skladov.«
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Predsednik uprave Delavske hranilnice, kot obstoječi posrednik kreditov za raziskave,
razvoj in inovacije za MSP krite z jamstvi SID banke, Renato Založnik pravi:« Delavska
hranilnica je po številu poslovnih računov tretja bančna ustanova v državi in močno podpira
slovensko podjetništvo. Takoj smo prepoznali prednosti sodelovanja s SID banko v okviru Sklada
skladov, saj smo tako obstoječim kot tudi novim strankam lahko ponudili financiranje pod
ugodnejšimi pogoji, s precej nižjimi zahtevami po zavarovanju kreditov.
Sodelovanje ocenjujemo kot zelo uspešno. V dobrem letu dni smo, kljub oteženim razmeram v
gospodarstvu, uspeli financirati 52 investicij v skupni višini nekaj več kot 9 mio EUR v okviru
kreditov za raziskave, razvoj in inovacije krite z jamstvom SID banke, ki bodo pozitivno
prispevale k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo, trajnostnemu razvoju, krepitvi osnovnih
dejavnosti podjetij, preboju podjetij na nove trge ter razvoju novih izdelkov in storitev.
Verjamemo, da bomo na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili, uspešni tudi v prihodnje. V okviru
črpanja tretje tranše načrtujemo odobritev dodatnih 12 mio EUR kreditov, pri čemer se bomo še
bolj aktivno usmerjali v financiranje trajnostnih produktov in projektov.«

###
Skladi skladov SID banke:
Sklad skladov COVID-19 je nov sklad v okviru Skladov SID banke, ki je namenjen financiranju investicij,
raziskav, razvoja in inovacij ter obratnih sredstev za izboljšanje likvidnosti in okrevanje gospodarstva, ki je
utrpelo škodo zaradi epidemije COVID-19. V okviru Sklada skladov COVID-19 je skladno s sporazumom
sklenjenim med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID banko, namenjenih dodatnih 65
milijonov evrov evropske kohezijske politike, na podlagi česar bo preko finančnih inštrumentov mikroposojil
in posojil za raziskave, razvoj in inovacije, končnim prejemnikom namenjenih predvidoma 95,1 mio EUR,
pri čemer bo s ciljem čim hitrejšega posredovanja sredstev v gospodarstvo, moral biti znaten del sredstev
porabljen v letu 2020 in 2021. Financiranje končnih prejemnikov preko mikroposojil bo potekalo preko
izbranih finančnih posrednikov, posojila za RRI pa bo izvajala SID banka sama.

Obstoječi Sklad skladov je namenjen financiranju projektov energetske učinkovitosti, urbanega razvoja
mestnih občin, trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja podjetij
z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID
banka sta novembra 2017 podpisala sporazum o financiranju, s katerim se je oblikoval prvi Sklad skladov
SID banke, namenjen povratni uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Z oblikovanjem Sklada skladov je
bil storjen pomemben korak v smeri večje vloge povratnih sredstev z uporabo finančnih instrumentov.
Preko finančnih instrumentov iz naslova obstoječega Sklada skladov SID banke, v okviru katerega je
predvidenih 253 milijonov evrov kohezijskih sredstev, ki se črpajo po tranšah, ter skupaj s finančnim
vzvodom in upoštevaje ponovno uporabo vrnjenih sredstev evropske kohezijske politike, bo podjetjem in
drugim končnim prejemnikom do konca leta 2023 na voljo več kot 370 milijonov evrov.
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