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SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Ustanovljena kot

Slovenska izvozna družba (SID) 1992

Bonitetna ocena
AA-/A-1+ (S&P)

Lastništvo

Preoblikovanje

Republika Slovenija - 100%.

v SID – Slovenska izvozna in razvojna banka,
d.d., Ljubljana, 2005 – 2008.

Zaposleni
223 (letno poročilo 2020)

Odpravljanje tržnih pomanjkljivosti in ustvarjanje priložnosti
na področju financiranja in zavarovanja glede na potrebe v gospodarstvu.

Načini financiranja
• posredno
• sofinanciranje
• neposredno
Odziv na prvi in drugi val epidemije Covid-19
• programi
• financiranje
• zavarovanje

Posojila, ki so na voljo
neposredno pri SID banki

Programi neposrednega financiranja
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Neposredno financiranje podjetij v
času izbruha COVID-19 (SDMKV)
• MSP, veliko podjetje, samostojni podjetnik ali
zadruga.
• Od 100.000 € do 7.000.000 € ter do 12 mio € za
velika podjetja
• Ročnost kredita: 1-12 let
• Moratorij: 1/2 ročnosti (0,5-4 let)
• Financiranje do 85% celotnih stroškov
• min 2 poslovni leti, 2 zaposlena

Primeri: stroški dela; stroški in povračila stroškov
v zvezi z opravljanjem dela podjetnika.

Možnost pridobitve posojila po Začasnem okvirju EK,
ki zagotavlja poenostavljena pravila o državni pomoči za
podjetja, ki so utrpela posledice epidemije COVID-19.

Programi neposrednega financiranja
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Financiranje naložbenih projektov, ki
prispevajo k prehodu v krožno
gospodarstvo (NALOŽBE 3)
•
•
•
•

Kredit lahko pridobite po enem izmed dveh tipov državne
pomoči - začasni okvir EK in pomoč de minimis,
odvisno od potreb in pogojev, ki jih vaše podjetje izpolnjuje.

s.p., MSP in velika podjetja, zadruge
Od 100.000 € do 10.000.000 €
Ročnost od 3 do 20 let.
Moratorij največ ½ ročnosti kredita.

Izvedba investicije v opredmetena osnovna in
neopredmetena sredstva, ki prispeva k obnavljanju in
ponovni vzpostavitvi naravnega kapitala, boljši
izkoriščenosti in izrabi izdelkov, k optimizaciji delovanja
sistemov, h kroženju proizvodov in snovi, k dematerializaciji
izdelkov, k izbiri virov in tehnologij za krožno gospodarstvo.

Programi neposrednega financiranja
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Financiranje tehnološko-razvojnih
projektov (RRI 3)
• s.p., MSP in velika podjetja, zadruge
• Od 100.000 € do 15.000.000 €
• Moratorij: najmanj 2 leti in največ ½ ročnosti
kredita
• Sprejemljiva vsa zavarovanje

Kredit lahko namenite za izvedbo raziskovalnorazvojnega ali naložbenega projekta.
Kredit za financiranje tehnološko razvojnih projektov lahko
pridobite po enem izmed treh tipov državne pomoči začasni okvir, pomoč de minimis in GBER, odvisno od
potreb in pogojev, ki jih vaše podjetje izpolnjuje.
S tem lahko kreditojemalci prejmejo posojila z ugodnimi
obrestnimi merami, pri nekaterih programih omogočamo
tudi višje kritje upravičenih stroškov ter možnost izvedbe
projekta pred oddajo vloge.

Programi neposrednega financiranja
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Financiranje naložb v gozdno lesno predelovalno verigo (LES 1)
•
•
•
•
•
•
•

Samostojni podjetniki, MSP, velika podjetja, zadruge
100.000 € do 5.000.000 €
Financiranje 85 % celotnih stroškov.
2 do 20 let
Moratorij največ ½ ročnosti, ne več kot 6 let
Vse vrste zavarovanj.
min 2 poslovni leti, 2 zaposlena

Izgradnja novih obratov, tehnološka posodobitev obstoječih
obratov za predelavo lesa, razvoj novih materialov iz lesa,
vseh oblik ostankov lesa in predelave odsluženega lesa,
razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo, povečanje
raznovrstnosti proizvodnje v nove proizvode.
Tudi za kritje stroškov, ki so nastali v obdobju 12
mesecev od oddaje vloge za financiranje.

Programi
neposrednega financiranja
Financiranje občin
Za vse občine.
Od 34.000 € do 17.000.000 €.
Ročnost kredita: 5-20 let.
Moratorij na odplačilo glavnice za čas izvajanja
projekta.
• Financiranje do 85% celotnih stroškov.
• Možnost pridobitve variabilne in fiksne obrestne
mere.
• Kredit brez zavarovanj.
•
•
•
•

Primeri: Gradnja šol, vrtcev, kanalizacije, cest in
drugih infrastrukturnih projektov, naložbe v
neprofitna najemna stanovanja.
Naložba mora biti povezana z ukrepi varstva okolja oz. z
ukrepi učinkovite rabe energije (energetska sanacija
občinskih stavb, razsvetljava...).

SID banka v vlogi komunalne banke zagotavlja možnost
financiranja vzpostavitve javne infrastrukture ne samo za
občine, ampak za vsa javna podjetja za katere občine
jamčijo, kar omogoča ugodne vire financiranja z ročnostjo do 20
let predvsem za občinska komunalna podjetja.
Prvi primer tovrstnega financiranja je izgradnja objekta za
mehansko in biološko obdelavo odpadkov za Dolenjsko in Belo
krajine  CERO-DBK.
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Posojila iz vira SID banke, ki so na voljo
pri sodelujočih bankah in hranilnicah

Programi posrednega financiranja preko bank

• Razvoj družbe znanja in inovativnega
podjetništva

SODELUJOČE
POSLOVNE BANKE

• Razvoj konkurenčnega gospodarstva in
internacionalizacije

• Razvoj okolju prijazne družbe in proizvodnje
• Regionalni in družbeni razvoj
• Financiranje iz virov EIB v podporo MSP in MIDCap
• Financiranje iz vira KfW in drugih virov SID banke v
podporo MSP in MID Cap

Vlogo podjetja lahko oddajo pri sodelujočih bankah in hranilnicah.
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Programi
posrednega financiranja
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Financiranje regionalnega in
družbenega razvoja

Primeri: Telekomunikacijska, transportno-prometna,
športna, kulturna, zdravstvena, turistična in druga
infrastruktura, stanovanjska oskrba.
Na voljo pri:

• Za vse občine, samostojne podjetnike, gospodarske
družbe in pravne osebe zasebnega prava s sedežem
v RS kot tudi pravne osebe ali fizične osebe zunaj
RS.
• Najmanjša in največja vrednost kredita nista
omejeni.
• Ročnost kredita: 2-15 let.
• Možnost moratorija.
• Možnost financiranja že začetih ali zaključenih
projektov.
• Financiranje do 85% upravičenih stroškov projekta.
• Kombiniranje sredstev SID banke s sredstvi EU ali
drugimi sredstvi poslovne banke.
• Ugodnejša obrestna mera v primerjavi z redno
ponudbo banke.

Posojila Skladov SID banke

Sklad skladov

13

Krediti za MSP, kriti z jamstvom
SID banke (PG MSP)
•
•
•
•

MSP
30.000 € do 10.000.000 €
3-10 let, moratorij (do ½ ročnosti).
Brezplačno jamstvo, ki krije 62,5 % glavnice
kredita.
• 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).

Ponudniki posojil portfeljskih garancij MSP:

Primeri: Kritje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev,
neopredmetenih sredstev, materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga,
stroškov dela ter storitev, ki jih kreditojemalcu zagotavlja tretja oseba ter
finančni in poslovni najem opredmetenih osnovnih sredstev.

Sklad skladov
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Krediti za raziskave, razvoj in
inovacije za MSP, kriti z jamstvom
SID banke (PG MSP)
• Samostojni podjetniki in gospodarske družbe s statusom

•
•
•
•

Za projekte krepitve raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, ki:
- povečujejo raznovrstnost proizvodnje kreditojemalca v nove proizvode ali storitve
- bistveno izboljšujejo obstoječe proizvode ali storitve
- uvajajo bistvene spremembe v proizvodnem procesu
- sodijo v vsaj eno področje vsakokrat veljavni Tabeli prioritet Slovenske strategije
pametne specializacije (S4) in pripadajočih fokusnih področij in tehnologij.

MSP
10.000 € do 10.000.000 €
1-10 let, moratorij (največ do ½ ročnosti).
Brezplačno jamstvo, ki krije 62,5 % glavnice
kredita.
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).

Posojila na voljo pri:

Sklad skladov – COVID 19
Mikroposojila
• Start-up, s.p., mikro ali malo podjetje, socialno
podjetje
• 5.000 do 25.000 €
• Financiranje 100 % upravičenih stroškov.
• 2-5 let
• Moratorij (največ do polovice ročnosti).
• Brez zavarovanj oz. na predmetu financiranja.
• Brez nadomestila za odobritev in vodenje.
Opredmetena in neopredmetena osnovna
sredstva ter tekoče poslovanje.
Primer iz prakse:
razvoj programske opreme
za laboratorije, plasiranje
novih digitalnih medijev,..

Ponudnik mikroposojil:
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Sklad skladov
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Posojila za RRI
•
•
•
•
•
•

Podjetja vseh velikosti (msp,vp, s.p., zagonska,…).
Do 10.000.000 €
Financiranje 100 % upravičenih stroškov.
3-9 let
Moratorij (1-3 let)
Brez zavarovanj oz. na predmetu financiranja (nad 1
milijon € in ročnostjo nad 5 let tudi druga zavarovanja).
• Brez nadomestila za odobritev in vodenje.
Naložbe v opredmetena in neopredmetena
sredstva za projekte raziskav, razvoja in inovacij.

Primer iz prakse:
nakup in dograditev
poslovno-proizvodnoskladiščnega objekta

Ponudniki posojil RRI:

Sklad skladov
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Lastniško in kvazi lastniško
financiranje MSP
Sredstva FI so namenjena mikro in malim podjetjem
(oblikovanim kot gospodarska družba, razen d.n.o.-ji)
s sedežem v Sloveniji. Za izvajanje finančnega
instrumenta je na voljo bruto 10 mio EUR sredstev
EKP. Po SoF je določen vzvod v višini 1,3, kar pomeni,
da bo končnim prejemnikom preko tega FI na voljo
najmanj 13 mio EUR.

Finančni instrument se izvaja v dveh oblikah:
 konvertibilno posojilo,
 naložba v lastniški kapital.

Ponudnik:

Sklad skladov
Posojila za celovito energetsko
prenovo javnih stavb (EE)
• Javni sektor in ESCO podjetja (samo celovite
energetske prenove stavb javnega sektorja).
• 100.000 do 15.000.000 €
• Financiranje 100% upravičenih stroškov.
• Ročnost: 5-25 let.
• Moratorij do ½ ročnosti kredita.
• Vpis zastavne pravice na predmetu financiranja ali
brez zavarovanj.
• Brez nadomestila za odobritev in vodenje.
Primer iz prakse: energetska prenova OŠ.

Projekti celovite energetske prenove javnih stavb
Na voljo pri:
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Sklad skladov
Posojila za financiranje projektov
urbanega razvoja (UR)
• Mestne občine, občinski javni stanovanjski skladi,
podjetja, ki upravljajo s stavbami ali javnimi
površinami, stanovanjske kooperative.
• Kredit od 500.000 € do 7.000.000 €
• Financiranje 100% upravičenih stroškov.
• Ročnost: 3-25 let.
• Moratorij do ½ ročnosti kredita.
• Brez zavarovanj, vpis zastavne pravice na
predmetu financiranje, druga zavarovanja.
• Brez nadomestila za odobritev in vodenje.
Primer iz prakse: parkirna hiša.

Projekti urbane prenove ali novogradnje s ciljem
povečanja javnostanovanjskega fonda, drugi
projekti fizične prenove urbanih območij.
Na voljo pri:
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Ostala ponudba in aktivnosti

Ostale aktivnosti in programi
• Trajnostno usmerjeno financiranje: financiranje projektov z zeleno komponento iz vira Zelene
obveznice po ugodnejših pogojih v okviru vseh programov neposrednega financiranja
• Pomoč podjetjem pri izdaji lastne zelene obveznice
• Izvozno financiranje
• Programi zavarovanja za izvoznike, investitorje in banke
• Lastniško financiranje: SEGIP - Slovenski naložbeni program kapitalske rasti za lastniško
financiranje slovenskih podjetij v obsegu 100 milijonov evrov, ki sta ga leta 2017 vzpostavila SID banka
in Evropski investicijski sklad (EIF).
• Financiranje občin (financiranje naložb v lokalno javno infrastrukturo ter ukrepov učinkovite rabe
energije in stanovanjske oskrbe za ranljive skupine prebivalstva)
• Projektna pisarna – lokalno svetovalno vozlišče SID banke (pomoč pri pripravi projektov za
pridobitev sredstev Naložbenega načrta za Evropo/EIAH oz. Evropskega sklada za strateške naložbe in
ostalih programov)
• Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (bilateralna razvojna pomoč, analize deželnih
tveganj, tržne analize)
• Sodelovanje s številnimi mednarodnimi institucijami (EIB, Berne Union, ELTI, NEFI, EAPB in druge)
Ko na trgu ni ustrezne ponudbe finančnih in zavarovalnih storitev
s strani zasebnega sektorja produkti SID banke dopolnjujejo
ponudbo poslovnih bank in tako odpravljajo tržne vrzeli.
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Evropsko svetovalno vozlišče (EIAH)
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Trajnostno usmerjene storitve
Projektna pisarna - lokalno svetovalno vozlišče SID banke

• Za slovenska podjetja, občine in druge organizacije.
• Pomoč pri pripravi projektov za pridobitev sredstev
Naložbenega načrta za Evropo oz. Evropskega sklada
za strateške naložbe (EFSI).
• Svetovanje pri razvoju on strukturiranju projektov, finančno
svetovanje, pomoč pri pridobitvi sredstev EU in
kombiniranjem z drugimi viri financiranja.

Evropsko svetovalno vozlišče

(European Investment Advisory Hub - EIAH)
•
•
•
•

skupna pobuda EK in EIB v okviru Naložbenega načrta za Evropo, ki je sestavni
del EFSI (t.i. Junckerjev sklad)
Namen projekta: prijaviteljem projektov omogočiti usmerjeno tehnično pomoč
pri identifikaciji, pripravi in razvoju projektov v EU.
Cilj projekta: izboljšati naložbeno okolje v EU in odpraviti pomanjkljivosti oz.
ozka grla pri mobilizaciji financiranja
Za razvoj uspešnih, trajnostnih in kakovostnih projektov.

Kako oddati vlogo preko
portala vlog SID banke?

Napotki SID banke
za oddajo popolne kreditne vloge, ki lahko bistveno
pohitri proces financiranja
1. Na spletni strani www.sid.si preglejte našo ponudbo in izberite,
kateri program financiranja ustreza vašemu namenu. Pri tem
vam z veseljem pomaga tudi naš klicni center na št. 01/2007-480.
2. Preden začnete pripravo vloge na spletni strani pozorno preberite
posebne pogoje izbranega programa in ostalo potrebno
dokumentacijo.
3. Pri pripravi vloge posebno pozornost namenite finančnemu
načrtu. Ta namreč našim svetovalcem nudi največ informacij o
vašem podjetju.
4. Ko izpolnite vlogo za kreditiranje, poskrbite, da je le ta popolna
in so ji priloženi tudi vsi zahtevani dokumenti.
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Napotki SID banke
Digitalni pomočnik SID banke - chatbot

1. Omogoča vsem uporabnikom enostavno komunikacijo in hitro
iskanje želenih podatkov.
2. Pridobitev ključnih in najbolj relevantnih informacij v trenutku.
3. Uporabnik izbira vnaprej ponujene možnosti pogovora ali
chatbotu sam zastavi vprašanje (ključne besede).
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HVALA ZA POZORNOST!

Telefon: +386 1 200 74 80
E-pošta:
financiranje@sid.si

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.,
Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6
SI-1000 Ljubljana

https://www.sid.si
https://www.skladiskladov.si
© K.-U. Häßler

