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So�nanciranje Republike Slovenije in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

PG RRI MSP

KREDITI ZA RAZISKAVE, RAZVOJ IN 
INOVACIJE ZA MSP KRITI Z JAMSTVOM 
SID BANKE

UPRAVIČENCI
Samostojni podjetniki.
Mikro, mala in srednje velika podjetja.

NAMENI FINANCIRANJA
S kreditom �nanciran projekt mora biti namenjen krepitvi 
raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij in:

povečuje raznovrstnost proizvodnje kreditojemalca v nove 
proizvode ali storitve, ki se po lastnostih zelo razlikujejo od 
prejšnjih; in/ali
bistveno izboljšuje obstoječe proizvode ali storitve; in/ali
bistveno spreminja proizvodni proces (procesna inovacija).
Je uvrščen v vsaj eno področje oz. tehnologijo v vsakokrat 
veljavni tabeli prioritet Slovenske strategije pametne 
specializacije in pripadajočih fokusnih področij in tehnologij.

Kritje upravičenih stroškov, ki nastanejo v okviru projekta:
nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, 
neopredmetenih sredstev, materiala, drobnega inventarja in 
trgovskega blaga;

nabavna vrednost storitev, ki jih kreditojemalcu zagotavlja 
tretja oseba;

�nančni odhodki za zakup opredmetenih osnovnih sredstev 
(�nančni najem);

stroški dela

pripadajoči davek na dodano vrednost (DDV) obračunan pri 
katerem izmed zgoraj naštetih tipov stroškov.

VIŠINA KREDITA

10.000 € - 10.000.000 €.

DOBA KREDITA

1 - 10 let.
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POMEMBNO
Jamstvo SID banke ugodno vpliva na višino obrestne mere 
oz. na višino zavarovanja, ki ga zagotovi kreditojemalec. 

DRUGI POGOJI

Podjetje je MSP (ima manj kot 250 zaposlenih na letni ravni, 
največ 50 mio € letnega prometa oz. največ 43 mio € 
bilančne vsote).

Podjetje ima sedež v Republiki Sloveniji.

Posluje z isto davčno številko najmanj 6 mesecev in ima vsaj 
enega zaposlenega za polni delovni čas.

Ni podjetje v težavah, nima neporavnanih �nančnih 
obveznosti ali obveznosti iz naslova obveznih dajatev.

Podjetje ne deluje v izključenem sektorju.

Stroški so nastali največ 2 leti pred oddajo vloge za 
�nanciranje in največ 4 leta po odobritvi kredita.

ROK ZA ČRPANJE KREDITA

Do 31. 12. 2023.

KREDITODAJALEC
Hranilnica, izbrana na podlagi javnega poziva. 

Izbrana �nančna institucija nudi tudi jamstvo za kredit.

ZAVAROVANJE

Zavarovanje največ do 1,2-kratnika tistega dela kredita, ki ni 
zavarovan z jamstvom SID banke (nezavarovani del kredita 
znaša 37,5 % vrednosti glavnice kredita).

DRŽAVNA POMOČ

Kreditojemalec je prejemnik de minimis pomoči z dnem 
sklenitve kredita.

Tiskovina je informativne narave. Pridružujemo si pravico do sprememb.

NAČIN ODPLAČILA

Moratorij na odplačilo glavnice do      ročnosti kredita.1 2/

OBLIKA JAMSTVA

Jamstvo krije 62,5% glavnice kredita.
Jamstvo je brezplačno.


