Financiranje malih in srednje velikih podjetij

Finančne spodbude za naložbe s področja

UČINKOVITE RABE ENERGIJE
Gospodarski razvoj poteka z roko v roki s povečanjem rabe energije, a za uspešno poslovanje podjetja je
treba porabo energije in stroške zanjo dobro obvladovati.
SID banka je v sodelovanju z Evropsko komisijo in Evropsko investicijsko banko pripravila finančni program
za spodbujanje naložb v učinkovito rabo energije, kjer se kredit kombinira z nepovratnimi sredstvi.

Namen financiranja
Investicije v izboljšanje energetske učinkovitosti
malih in srednje velikih podjetij, pri čemer bo
količnik prihranka energije najmanj 30% pri
investicijah v zgradbe, oziroma enak ali večji od 20%
pri drugih investicijah. Investicije lahko zmanjšajo
tudi emisije toplogrednih plinov, in sicer vsaj za 20%.
Kdo lahko pridobi kredit in nepovratna sredstva
Pravna oseba zasebnega prava s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki deluje kot gospodarska
družba in ima status mikro, malega ali srednje
velikega podjetja.
Podjetje ne sme biti v postopku insolventnosti in
mora imeti poravnane obveznosti do FURS-a.
Glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze,
oddane na AJPES, mora podjetje izpolnjevati kriterije:
• razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA
je največ 5,
• razmerje med finančnim dolgom in lastniškim
kapitalom je največ 2,
• razmerje med EBITDA s finančnimi odhodki
iz finančnih in poslovnih obveznosti je najmanj 2.
Značilnosti financiranja
Investicijo v učinkovito rabo energije lahko podjetje
financira s pridobitvijo kredita in nepovratnih
sredstev.

Pogoji financiranja:
a. znesek kredita je lahko največ 75% vrednosti
investicije;
b. vrednost kredita je od 30.000 do 750.000 EUR;
c. podjetje pridobi tudi nepovratna sredstva v
vrednosti od 3.600 do 90.000 EUR, pri čemer
znesek nepovratnih sredstev ne presega 12%
nakazanih sredstev kredita;
d. seštevek dodeljenih sredstev iz točke b. in c.
lahko znaša največ 85% stroškov projekta;
e. obrestna mera je enaka seštevku 6-mesečnega
EURIBOR-ja in nespremenljivega pribitka, ki se
določi glede na bonitetno oceno gospodarske
družbe, kakovost predloženih zavarovanj…;
f. ročnost kredita je od 3 do 12 let;
g. možen je moratorij za čas trajanja projekta.
Kako do financiranja
Dokumentacija za oddajo vloge je objavljena na
spletni strani SID banke, kjer je na voljo tudi več
informacij o programu:
http://www.sid.si/financiranje/financiranjenalozb-msp-v-ucinkovito-rabo-energije
Pripravljeno dokumentacijo pošljite na naslov:
SID banka, d.d., Ljubljana,
Oddelek za podjetja (vloga URE)
Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana

Dodatne informacije
tel. št. : 01 2007 480
e-naslov: msp@sid.si

Financiranje zagotavlja SID banka iz virov MGRT, EIB in Evropske Unije.

