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SID banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: SID banka) na podlagi c) in g) točke 11. člena Zakona o Slovenski 
izvozni in razvojni banki (ZSIRB, Uradni list RS, št. 56/2008 in nadaljnje spremembe) in Uredbe Komisije (ES) št. 
800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo 
členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L 214, 9.8.2008, str. 3) ter skladno z 
mnenjem Ministrstva za finance o skladnosti št.: 442-5/2011/3 z dne 4.8.2011 in s sklepom Kreditnega odbora 
SID banke z dne 29.8.2011  objavlja progam SID banke, ki se glasi: 
 
 
 

R a z v o j n o - s p o d b u j e v a l n i  p r o g r a m  S I D  b a n k e  

z a  f i n a n c i r a n j e  t e h n o l o š k o - r a z v o j n i h  p r o j e k t o v  

2 0 1 1 - 2 0 1 3  

(številka priglasitve Slovenija: BE01-5665493-2011; številka priglasitve EK:      ) 

 

 

 
 

1. Predmet 

programa 

Spodbujanje naložb v tehnološko-razvojne projekte skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 
800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s 
skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih 
izjemah) (UL L 214, 9.8.2008, str. 3) (v nadaljevanju: Uredba Komisije (ES) št. 800/2008), in 
sicer v okviru: 
a )  p o m o č i  z a  r a z i s k o v a l n e  i n  r a z v o j n e  p r o j e k t e  
b) r e g i o n a l n e  p o m o č i  z a  n a l o ž b e  i n  p o m o č i  z a  z a p o s l o v a n j e  (v 

nadaljevanju: regionalna pomoč)�
  
2. Upravičenci - 

splošne 

določbe  

(1) Pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so ustanovljene in 
delujejo kot gospodarske družbe po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list 
RS, št. 42/2006 in nadaljnje spremembe) (v nadaljevanju: gospodarska družba). 
 
(2) Gospodarska družba na dan oddaje vloge za kredit pri tem ne sme: 
a) glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze veljati za družbo v težavah 

skladno z 2. členom Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 
družb v težavah (ZPRPGDT, Uradni list RS, št. 110/2002 in nadaljnje spremembe ) ali 
skladno s 7. točko 1. člena Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, če gre za malo ali 
srednje veliko podjetje (v nadaljevanju: MSP1))2); 

b) biti v postopku likvidacije ali v izvršilnem postopku, ki bi lahko bistveno ogrozil njeno 
poslovanje; 

c) po podatkih Davčne uprave Republike Slovenije imeti neporavnane obveznosti iz 
naslova obveznih dajatev; 

d) imeti neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske 
Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom; 

e) veljati za holding, kot ga določa 562. člen ZGD-1.  
 

1) Velikost podjetja se z namenom spoštovanja določb tega programa ugotavlja v skladu z merili iz Priloge I k 
Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008. 
2) MSP šteje za podjetje v težavah, če izpolnjuje naslednje pogoje: 

(a) je kapitalska družba, v kateri noben družbenik osebno ne odgovarja za dolg družbe in v kateri je 
celotni kapital manjši od polovice vpoklicanega kapitala, pretežni del tega zmanjšanja pa je 
nastal v zadnjih dvanajstih mesecih, ali  

(b) je družba, v kateri vsaj en družbenik osebno odgovarja za dolg družbe in v 
 kateri se je celotni kapital zmanjšal za polovico, pri tem da je pretežni del tega zmanjšanja 
nastal v zadnjih dvanajstih mesecih, ali 

(c) na glede na vrsto zadevne družbe, če izpolnjuje merila za stečajni postopek. 

MSP, ki so manj kot tri leta registrirana kot podjetja, za to obdobje ne štejejo kot podjetja v težavah, 
razen če izpolnjujejo merila določena v točki (c). 
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3. Upravičenci - 

posebne 

določbe za 

regionalno 

pomoč 

Gospodarska družba na dan oddaje vloge za kredit ne sme poslovati v: 
a) sektorju ribištva in ribogojstva, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000; 
b) dejavnostih primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov1); 
c) dejavnostih predelave2) in trženja3) kmetijskih proizvodov, če: 

- je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki 
so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 

- če se pomoč delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; 
d) sektorju premogovništva; 
e) sektorju ladjedelništva; 
f) sektorju jeklarstva4); 
g) sektorju sintetičnih vlaken5). 

 
1) Km e t i j s k i  p r o i z v o d  pomeni: 

a) proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, 
zajetih v Uredbi (ES) št. 104/2000; 

b) proizvode, uvrščene pod oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki); 
c) proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kot so opredeljeni v Uredbi 

Sveta (ES) št. 1234/2007. 
2) P r e d e l a v a  k m e t i j s k i h  p r o i z v o d o v  pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem 
proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali 
rastlinskega proizvoda za prvo prodajo. 
3) Tr ž e n j e  k m e t i j s k i h  p r o i z v o d o v  pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati 
za prodajo, dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca 
prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vsako dejavnost, s katero se proizvod pripravi za tako prvo 
prodajo; prodaja končnemu potrošniku, ki jo opravi primarni proizvajalec, se obravnava kot trženje, če poteka v 
ločenih, za to namenjenih prostorih. 
4) Se k t o r  j e k l a r s t v a  pomeni vse dejavnosti, povezane s proizvodnjo enega ali več teh proizvodov: 

a) surovo železo in fero-zlitine: surovo železo za izdelavo jekla, za litje in drugo surovo železo, 
zrcalovina in visokoogljični feromangan, brez drugih fero-zlitin; 

b) surovi izdelki in polizdelki iz železa, navadnega ali posebnega jekla: lito ali nelito tekoče jeklo v 
ingotih, vključno z ingoti, namenjenimi kovanju polizdelkov: blumi, gredice in plošče; bobni in sodi; 
široki toplo valjani kolobarji, razen proizvodnje tekočega jekla za vlivanje iz majhnih in srednje velikih 
livarn; 

c) vroče valjani končni izdelki iz železa, navadnega ali posebnega jekla: tirnice, traverze, plošče in 
palice, tramovi, težki profili 80 mm in več, pregradne plošče, palice in profili pod 80 mm ter plošče 
pod 150 mm, toplo valjana žica, okroglice in kvadratno jeklo za cevi, toplo valjani trakovi (vključno s 
trakovi za cevi), toplo valjane pločevine (prevlečene in neprevlečene), plošče in pločevine debeline 3 
mm in vel, široke plošče 150 mm in več, razen žic in izdelkov iz žice, svetlih palic ter železnih odlitkov; 

d) hladno valjani končni proizvodi: pokositrene pločevine, mat-pločevina, črna pločevina, pocinkane 
pločevine, druge prevlečene pločevine, hladno valjane pločevine, elektropločevine in trakovi, 
namenjeni proizvodnji bele pločevine, hladno valjane pločevine v zvitkih in listih; 

e) cevi: vse brezšivne cevi, zvarjene jeklene cevi, katerih premer presega 406,4 mm. 
5) Se k t o r  s i n t e t i č n i h  v l a k e n  pomeni: 

a) iztiskanje/tkanje vseh določenih vrst vlaken in prej na osnovi poliestra, poliamida, akrila ali 
polipropilena, za katero koli končno uporabo, ali 

b) polimerizacija (vključno s polikondenzacijo), kadar je ta vključena v iztiskanje na ravni uporabljenih 
strojev, ali 

c) vsak postopek, ki spada zraven in je povezan z istočasno namestitvijo zmogljivosti iztiskanja/tkanja, 
ki jo opravi prihodnji upravičenec ali drugo podjetje v skupini, ki ji pripada, ter ki je pri zadevni 
posebni poslovni dejavnosti običajno vključen v to zmogljivost na ravni uporabljenih strojev. 

  
3. Oblika 

državne 

pomoči 

Kredit 

  
4. Upravičeni 

nameni 

uporabe 

sredstev 

kredita 

Naložbe v uvajanje novih produktov na trg ali uvajanje novih rešitev v podjetju (v 
nadaljevanju samo: projekt) 
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5. Zahtevane 

lastnosti 

projekta - 

splošne 

določbe 

Projekt mora imeti sledeče lastnosti: 
a) je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno funkcijo; 
b) ima jasno opredeljene stroške in svoje cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, 

ali projekt izpolnjuje določena merila; 
c) ima predvideno načrtovanje in spremljanje kratkoročnih, srednjeročnih in 

dolgoročnih posledic projekta; 
d) ima opredeljeno trajanje z datumom svojega začetka in konca; 
e) se ni pričel pred oddajo vloge za kredit in pred začetkom veljavnosti tega programa; 
f) je lociran v Sloveniji skladno z odobreno karto regionalne pomoči za obdobje 2007-

2013; 
g) ni neposredno povezan z  

- izvoženimi količinami, 
- vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže, 
- drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno dejavnostjo, 
- prednostno uporabo domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga. 

  
6. Zahtevane 

lastnosti 

projekta - 

posebne 

določbe za 

regionalno 

pomoč 

Projekt predstavlja: 
1. Z a č e t n o  n a l o ž b o 1 )  v  o p r e d m e t e n a 2 ) � i n / a l i  n e o p r e d m e t e n a 3 )  

s r e d s t v a ,  k i  s e  n a n a š a j o  n a :  
- vzpostavitev nove poslovne enote,  
- širitev obstoječe poslovne enote,  
- povečanje raznovrstnosti proizvodnje poslovne enote v nove dodatne 

proizvode, 
- bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne 

enote ali 
- pridobitev osnovnih sredstev, neposredno povezanih s poslovno enoto, kadar se 

je le-ta zaprla ali bi se zaprla, če ne bi bila kupljena, sredstva pa kupi neodvisni 
vlagatelj4), pri tem da se v primeru nasledstva malega podjetja s strani družine 
prvotnega lastnika ali lastnikov oziroma v korist nekdanjih zaposlenih, pogoj 
nakupa strani neodvisnega vlagatelja opusti. 

 
Naložba pri tem ne sme predstavljati naložbe v opredmetena in neopredmetena 
sredstva z upravičenimi stroški, ki bi presegli prag 50 milijonov EUR. V ta namen se 
posamične projekte obravnava kot enoten naložbeni projekt, če gre za naložbe, ki jih 
v obdobju treh let opravi isto podjetje ali podjetja, in če je sestavljen iz osnovnih 
sredstev, ki so ekonomsko nedeljivo združena. 
 
Naložba mora po dokončanju celotnega projekta ostati v Sloveniji najmanj pet let 
oziroma najmanj tri leta, če je upravičenec MSP. To ne preprečuje nadomestitve 
obratov ali opreme, kupljenih s sredstvi kredita, če gre za nadomestitev obratov ali 
opreme, ki so postali zastareli zaradi hitrih tehnoloških sprememb. V tem primeru 
mora upravičenec svoje poslovanje, ki je vezano na uporabo nadomestnega obrata 
in opreme, ohraniti Sloveniji najmanj pet let oziroma najmanj tri leta, če gre za MSP. 

 
Upravičenec mora zagotoviti finančni prispevek v višini vsaj 25 % upravičenih 
stroškov z lastnimi sredstvi ali z zunanjim financiranjem v obliki, ki ni povezana s 
kakršno koli javno pomočjo. 

 
2. U s t v a r j a n j e  n o v i h  d e l o v n i h  m e s t  n e p o s r e d n o  p o v e z a n i h  z  

n a l o ž b e n i m  p r o j e k t o m 5) iz prve točke tega poglavja. 
 

1)Nadomestne naložbe niso dopustne. 

2)  O p r e d m e t e n a  s r e d s t v a  pomenijo sredstva, povezana z zemljišči, stavbami in obrati, stroji in opremo. 
3) N e o p r e d m e t e n a  s r e d s t v a  pomenijo sredstva, ki nastanejo s prenosom tehnologije s pridobitvijo 
patentnih pravic, licenc, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, ob tem pa morajo izpolnjevati vse 
naslednje pogoje: 
(a) uporablja jih lahko samo upravičenec; 
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(b) obravnavati jih je treba kot sredstva, ki se amortizirajo; 
(c) odkupiti jih je treba od tretje osebe pod tržnimi pogoji, ne da bi bil kupec v takem položaju, v katerem bi 
lahko v smislu člena 3 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 izvajal nadzor nad prodajalcem in obratno; 
(d) upravičenec jih mora vključiti v svoja sredstva; 
(e) pri upravičencu morajo ostati vsaj pet let oziroma tri leta, če gre za MSP; 
(f) upravičenec jih lahko uporablja samo v Sloveniji. 
 
4) Neodvisni vlagatelj mora izpolnjevati kriterije za neodvisno podjetje, kot je opredeljeno v tretjem členu 
priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008. 
 
5) D e l o v n a  m e s t a  u s t v a r j e n a  n e p o s r e d n o  z  n a l o ž b e n i m  p r o j e k t o m  pomenijo delovna 
mesta, povezana z dejavnostjo, na katero se naložba nanaša, vključno z delovnimi mesti, ki so bila ustvarjena, 
potem ko se je stopnja izkoriščenosti zmogljivosti, ustvarjenih z naložbo, povečala. 

  
7. Zahtevane 

lastnosti 

projekta - 

posebne 

določbe za 

pomoč za 

raziskovalne in 

razvojne 

projekte 

(1) Projekt mora biti del aktivnosti v okviru naslednjih dveh kategorij raziskav in razvoja: 
 
1. I n d u s t r i j s k e  r a z i s k a v e   

- Gre za načrtovano raziskavo ali kritično preiskavo, katere namen je pridobivanje 
novega znanja in spretnosti za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev ali 
za znatno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev, vključno z 
oblikovanjem komponent kompleksnih sistemov, ki so potrebni za industrijske 
raziskave, zlasti za vrednotenje generične tehnologije, pri čemer so izključeni 
prototipi. 

 
2. E k s p e r i m e n t a l n i  r a z v o j  

- Gre za pridobivanje, združevanje, oblikovanje ter uporabo obstoječega 
znanstvenega, tehnološkega, poslovnega ali drugega ustreznega znanja in 
spretnosti za namene izdelovanja načrtov ter ureditev ali oblikovanja za nove, 
spremenjene ali izboljšane proizvode, procese ali storitve, kar lahko vključuje 
tudi druge dejavnosti, usmerjene v konceptualne opredelitve, načrtovanje in 
dokumentacijo novih proizvodov, procesov in storitev. Dejavnosti lahko 
vključujejo proizvodne osnutke, risbe, načrte ali drugo dokumentacijo, če niso 
namenjeni tržni uporabi. 

- Poleg tega je v eksperimentalni razvoj vključen razvoj prototipov za tržno 
uporabo in pilotnih projektov, kadar je prototip obvezno končni tržni izdelek ter 
kadar je preveč drago, da bi ga izdelali samo za namen predstavitve in potrditve. 
V primeru poznejše tržne uporabe predstavitvenih ali pilotnih projektov je treba 
vsak prihodek, ustvarjen s tako uporabo, odšteti od upravičenih stroškov. 

- Eksperimentalna proizvodnja in testiranje proizvodov, procesov ter storitev, 
ravno tako predstavljata del eksperimentalnega razvoja, če teh proizvodov, 
procesov in storitev ni mogoče uporabiti ali preoblikovati za uporabo v industriji 
ali za tržno uporabo. 

- Eksperimentalni razvoj ne vključuje rednih ali občasnih sprememb proizvodov, 
proizvodnih linij, proizvodnih procesov, obstoječih storitev in drugih tekočih 
dejavnosti, četudi take spremembe pomenijo izboljšanje. 

 
(2) Kadar naložba predstavlja del aktivnosti tako v okviru industrijske raziskave kot tudi v 
okviru eksperimentalnega razvoja, se vsaka naložba opredeli, kot da spada bodisi v 
industrijske raziskave bodisi v eksperimentalni razvoj. 

  
8. Upravičeni 

stroški -

splošno 

(1) Upravičeni stroški se ugotavljajo glede na kriterije upravičenih stroškov v okviru 
pomoči za raziskovalne in razvojne projekte ali glede na kriterije upravičenih stroškov v 
okviru regionalne pomoči. 
 
(2) Stroški morajo izhajati iz realne transakcije, neposredno povezane z izvedbo projekta, 
za katero je obračunana tržna cena. Stroški morajo nastati v času trajanja projekta. 
 
(3) Stroški morajo biti podprti z dokumentarnimi dokazili, ki morajo biti razumljiva in 
razčlenjena. V ta namen mora upravičenec voditi ločeno računovodsko evidenco za 
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stroške v okviru posameznega projekta.  
  

9. Upravičeni 

stroški – 

posebne 

določbe za 

regionalno 

pomoč 

(1) Kot upravičene stroške se upošteva zgolj stroške za nakup novih sredstev z izjemo 
nakupov s strani MSP in prevzemov poslovne enote.  

 

(2) V sektorju prometa prevozna sredstva in prometna oprema niso upravičen strošek. 

 

(3) V primeru nakupa opredmetenih in/ali neopredmetenih sredstev, neposredno 
povezanih s poslovno enoto, kadar se je le-ta zaprla ali bi se zaprla, če ne bi bila kupljena 
se upoštevajo samo stroški nakupa od tretje osebe, ki s kupcem ni povezana, pod 
pogojem da ne gre za osnovna sredstva, ki so bila pridobljena z državno pomočjo ali 
pomočjo de minimis. Transakcija mora potekati po tržnih pogojih. 

 

(4) Sama pridobitev delnic ali lastniških deležev podjetja ne pomeni naložbe, ki bi se štela 
kot upravičen strošek. 

 

(5) Stroški, povezani s pridobitvijo sredstev z zakupom, razen z zakupom zemljišč in stavb, 
se upoštevajo samo, če je zakup v obliki finančnega zakupa in vsebuje obvezo nakupa 
sredstev po izteku pogodbe. Pri zakupu zemljišča in stavb se mora po pričakovanem 
datumu zaključka naložbenega projekta zakup nadaljevati vsaj še pet let oziroma tri leta, 
če gre za zakup s strani MSP. 

 

(6) Veliko podjetje lahko uveljavlja stroške naložb v neopredmetena sredstva kot 
upravičene stroške le do mejne vrednosti v višini 50 % upravičenih naložbenih stroškov 
za projekt. 

 

(7) Delovno mesto ustvarjeno neposredno z naložbenim projektom se šteje za upravičen 
strošek v obsegu ocenjenih plač zaposlenih1) oseb, izračunanih za obdobje dveh let pod 
pogojem, da: 

(a) je bilo ustvarjeno v roku treh letih po dokončani naložbi, 
(b) se je zaradi naložbenega projekta povečalo neto število zaposlenih v poslovni enoti v 

primerjavi s povprečjem v prejšnjih dvanajstih mesecih, 
(c) se ustvarjeno delovno mesto ohrani najmanj pet let v primeru velikih podjetij 

oziroma najmanj tri leta v primeru MSP, in sicer od datuma, ko je bilo delovno mesto 
prvič zasedeno. 

 
1) Strošek plač pomeni celotni znesek, ki ga mora upravičenec do pomoči dejansko plačati v zvezi z zadevno 
zaposlitvijo in vključuje: 

(a) bruto plačo, 

(b) obvezne prispevke delodajalca, kot so prispevki za socialno varnost. 

  

10. Upravičeni 

stroški-

posebne 

določbe za 

pomoč za 

raziskovalne in 

razvojne 

projekte 

(1) Upravičeni stroški so lahko naslednji: 

(a) Stroški plač1) osebja (raziskovalci, tehniki in drugo podporno osebje v obsegu, kot so 
zaposleni na raziskovalnem projektu). 

(b) Stroški instrumentov in opreme v obsegu ter za obdobje, kot se uporabljajo v 
raziskovalnem projektu. Če se ti instrumenti in oprema skozi svojo celotno življenjsko 
dobo ne uporabljajo samo za raziskovalni projekt, štejejo za upravičene samo stroški 
amortizacije, izračunani na podlagi dobre računovodske prakse, ki ustrezajo trajanju 
raziskovalnega projekta. 

(c) Stroški stavb in zemljišča, v obsegu in za obdobje, kot se uporabljajo za raziskovalni 
projekt. Glede stavb štejejo za upravičene le stroški amortizacije, izračunani na 
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podlagi dobre računovodske prakse, ki ustrezajo trajanju raziskovalnega projekta. 
Kot upravičeni stroški za zemljišče štejejo stroški komercialnega prenosa ali dejanski 
stroški kapitala. 

(d) Stroški pogodbenih raziskav, tehničnega znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je 
bilo za njih pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po tržni ceni, kadar je 
bila transakcija opravljena strogo poslovno in ni temeljila na tajnem dogovoru, ter 
stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za 
raziskovalne dejavnosti. 

(e) Dodatni režijski stroški, ki so nastali neposredno kot posledica raziskovalnega 
projekta. 

(f) Drugi poslovni stroški, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so 
nastali neposredno kot posledica raziskovalne dejavnosti. 

 

(2) Vsi upravičeni stroški se dodelijo zgolj eni od kategoriji raziskav in razvoja kot sta 
opredeljeni v poglavju Zahtevane lastnosti projekta – posebne določbe za pomoč za 

raziskovalne in razvojne projekte. 

 

(3) Upravičenec mora voditi ločeno računovodsko evidenco za posebno kategorijo 
raziskav in razvoja. 

 
1) Strošek plač pomeni celotni znesek, ki ga mora upravičenec do pomoči dejansko plačati v zvezi z zadevno 
zaposlitvijo in vključuje: 
(a) bruto plačo, 

(b) obvezne prispevke delodajalca, kot so prispevki za socialno varnost. 

  
11. Izračun 

višine državne 

pomoči 

(1) Višina državne pomoči se izračuna kot bruto ekvivalent dotacije (v nadaljevanju: BED) 
na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi kredita (datum sklepa 
kreditnega odbora SID banke, s katerim se odobri vloga za kredit), in sicer po naslednji 
formuli 
 

��� � ����	
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�� � �����	�	����� 	
���
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o.m.1 – referenčna obrestna mera se določi skladno s Sporočilom Komisije o 

spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj 

(2008/C 14/02)  

o.m.2 – obrestna mera, ki jo določi SID banka skladno z interno metodologijo 

določanja obrestne mere za izbrani program 

i – leto 

n – ročnost kredita v letih (v amortizacijskem načrtu, ki je osnova za izračun BED se 

upošteva maksimalna dovoljena ročnost kredita in maksimalni moratorij ter 

linearna metoda odplačila glavnice) 

Diskontna stopnja – se določi skladno s Sporočilom Komisije o spremembi metode 

določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (2008/C 14/02) 

(izhodiščna obrestna mera, ki velja na dan odobritve kredita, povečana za 100 

bazičnih točk) 

Glavnica – se določi kot seštevek s kreditom financiranih upravičenih stroškov v 

okviru posameznega namena pomoči (regionalna pomoč, pomoč za raziskovalne in 

razvojne projekte) 
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12. 

Intenzivnost 

pomoči 

Bruto ekvivalent dotacije ne sme presegati intenzivnosti pomoči in pragov za posamično 
priglasitev iz spodnje razpredelnice 
 

 najvišja intenzivnost pomoči prag za 
posamično 
priglasitev 

Veliko 
podjetje 

Srednje 
podjetje 

Malo 
podjetje 

Regionalna 
pomoč za 
naložbe in 
pomoči za 
zaposlovanje (1) 

stroški 
naložbe(2) 

30% 
-20%(4) 

40%(9) ali 50%(8) 

-20%(4) 
50%(9) 

-20%(4) 
- 

stroški delovnih 
mest(3) 

  30% 

-20%(4) 
40 % 

-20%(4) 
50% 

-20%(4) 
- 

Pomoč za 
raziskovalne in 
razvojne 
projekte(6) 

industrijske 
raziskave 

   50% 

+15 odst.točk (5) 
   60% 

+15 odst. točk  (5) 
70% 

+10 odst.točk 5) 
10 milijonov EUR 
ali 20 milijonov 

EUR na podjetje 
in projekt (7) 

eksperimentalni 
razvoj 

   25% 

+15 odst.točk (5) 
35% 

+15 odst.točk (5) 
   45% 

+15 odst.točk (5) 
7,5 milijona EUR 
ali 15 milijonov 

EUR na podjetje 
in projekt (7) 

 

 
(1) Izračuna se odstotek upravičenih opredmetenih in neopredmetenih stroškov naložbe ali kot odstotek 
ocenjenih stroškov plač zaposlene osebe, izračunanih za obdobje dveh let za delovno mesto, ustvarjeno 
neposredno z naložbenim projektom, oziroma s kombiniranjem obeh metod izračuna, če pomoč ne presega 
najugodnejšega zneska, ki izhaja iz uporabe ene oziroma druge metode izračuna. 
(2) Metoda izračuna temelji na upravičenih opredmetenih in neopredmetenih stroških naložbe. 
(3) Metoda izračuna temelji na ocenjenih stroških plač zaposlene osebe, izračunanih za obdobje dveh let za 
delovno mesto, ustvarjeno neposredno z naložbenim projektom. 
(4) Najvišja intenzivnost se zniža za 20%, če je upravičenec prejemnik kapitala v okviru ukrepov v zvezi z rizičnim 
kapitalom po 29. členu Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, ter še ni minilo tri leta od prve naložbe rizičnega 
kapitala v upravičenca. 
(5) Najvišja intenzivnost se poveča v naslednjih treh primerih: 

a) Projekt temelji na učinkovitem sodelovanju vsaj dveh medsebojno neodvisnih podjetij, kot so ta 
opredeljena v tretjem členu priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008,,in so izpolnjeni naslednji 
pogoji: 
- nobeno posamezno podjetje ne sme kriti več kot 70 % upravičenih stroškov projekta sodelovanja, 
- projekt vključuje sodelovanje z vsaj enim MSP ali se izvaja v vsaj dveh različnih državah članicah, 
- podizvajalske pogodbe ne štejejo kot učinkovito sodelovanje, 
- intenzivnost pomoči se določi na upravičene stroške vsakega upravičenca do pomoči v okviru 

projekta sodelovanja. 
b) Projekt temelji na učinkovitem sodelovanju podjetja z raziskovalno organizacijo, pri čemer so 

izpolnjeni naslednji pogoji: 
- raziskovalna organizacija krije vsaj 10 % upravičenih stroškov projekta, 
- raziskovalna organizacija ima pravico objaviti izsledke raziskovalnih projektov, če izhajajo iz 

raziskave, ki jo izvaja ta organizacija, 
- podizvajalske pogodbe ne štejejo kot učinkovito sodelovanje in  
- pomoč, ki izhaja iz neposredne javne podpore za projekt, in prispevki raziskovalnih organizacij za 

projekt, ki ravno tako pomenijo javno podporo, skupaj ne smejo presegati veljavnih intenzivnosti 
pomoči na upravičene stroške vsakega upravičenca posebej. 

c) Izsledki projekta v okviru industrijskih raziskav so splošno razširjeni na tehničnih in znanstvenih 
konferencah ali objavljeni v znanstvenih ali tehničnih časopisih ali v prosto dostopnih zbirkah 
podatkov (podatkovne baze, v katerih lahko vsakdo dostopa do neobdelanih podatkov raziskav) ali 
prek brezplačne in odprte programske opreme. 

(6) Projekt je „pretežno“ industrijska raziskava, če več kot 50 % upravičenih stroškov projekta nastane z 
dejavnostmi, ki spadajo v kategorijo industrijskih raziskav. Kadar ni možno ugotoviti prevladujočih lastnosti 
projekta, se uporabljajo pragovi določeni za eksperimentalni razvoj. 
(7) Višji prag se upošteva, če gre za EUREKA projekt. 
(8) Najvišja intenzivnost 50% se upošteva samo za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. 
(9) Podjetja iz sektorja prometa niso upravičena do dodatkov za MSP (intenzivnost je 30% ne glede na velikost 
podjetja). 

  
13. 

Financiranje 

istih 

upravičenih 

stroškov – 

kumulacija 

(1) Če ukrepi pomoči zadevajo iste upravičene stroške, ki se deloma ali v celoti 
prekrivajo, se pomoč dodeljena znotraj tega programa lahko kumulira z drugo državno 
pomočjo ali pomočjo de minimis samo do te mere, da s kumulacijo ni presežena največja 
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, kot je določen v poglavju Intenzivnost pomoči. 

 

(2) Pri določanju, ali se spoštujejo pragovi za posamično priglasitev in največja 
intenzivnost pomoči, se upošteva skupni znesek ukrepov javne podpore za dejavnost ali 
projekt, ki prejema pomoč, ne glede na to, ali se ta podpora financira iz lokalnih, 
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regionalnih, nacionalnih virov ali virov EU. Upravičenec mora predložiti pisno izjavo, 
koliko javne podpore je prejel ali je zaprosil za dejavnost ali stroške, ki so sestavni del 
projekta. 

 
(3) V ta namen se ločeno za vsak upravičen strošek izvede izračun pomoči v okviru tega 
programa. Izračun bruto ekvivalenta dotacije se izvede po formuli predstavljeni v 
poglavju Izračun višine državne pomoči, pri čemer se kot glavnica upošteva s kreditom 
financirani znesek upravičenega stroška. Dobljeni znesek se sešteje z že prejetimi ali 
pričakovanimi zneski pomoči za isti upravičeni strošek, ki se ga primerja z največjo 
dovoljeno intenzivnostjo pomoči ali z najvišjim dovoljenim pragom pomoči, kot sta 
določena v poglavju Intenzivnost pomoči.  

 

(4) V nobenem primeru se regionalna pomoč za naložbe in pomoč za zaposlovanje ne 
more kumulirati s pomočjo za mlada inovativna podjetja, od prejema katere še ni 
preteklo tri leta. 

  
14. 

Spodbujevalni 

učinek 

(1) Kredit se odobri upravičencu, ki je predložil vlogo za kredit, preden je projekt začel 
izvajati, in izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev: 
a) bo bistveno razširil velikost projekta/dejavnosti zaradi spodbude; 
b) bo bistveno razširil obseg projekta/dejavnosti zaradi spodbude; 
c) bo bistveno povečal skupni znesek, ki ga bo porabil za projekt/dejavnost zaradi 

spodbude; 
d) bo bistveno hitreje zaključil projekt, 
e) v primeru regionalne pomoči za naložbe, da projekt v zadevni regiji, ki prejema 

spodbudo, ne bi bil izveden, če spodbuda ne bi bila dodeljena. 
 
(2) V primeru MSP je dovolj, da je vloga za kredit bila predložena pred začetkom izvajanja 
projekta. 

  
15.  Pogoji 

financiranja 

Skladno s splošnimi pogoji  SID banke, ki se uporabljajo za kredite odobrene v okviru 
tega programa. 

  
16. Dostop do 

sredstev 

programa SID 

banke 

Upravičenec predloži vlogo za kredit skladno z objavljenim povabilom SID banke k oddaji 
vlog za kredit v okviru tega programa. 

  
17. Evidence in 

hramba 

dokumentacije 

(1) SID banka vodi evidenco o upravičencih, katerim je bil odobren kredit v okviru tega 
programa, ter o višini regionalne pomoči in pomoči za raziskovalne in razvojne projekte 
dodeljene v okviru tega programa. SID banka. S tem v zvezi SID banka vodi evidenco tudi 
o vseh drugih informacijah potrebnih za naknadni nadzor o upoštevanju določb tega 
programa. 
 
(2) Evidenca se hrani 10 let od dneva, ko je bil odobren zadnji kredit v okviru tega 
programa. 
 

18. Obveščanje 

prejemnika 

pomoči  

Vsakega upravičenca, kateremu je bil odobren kredit v okviru tega programa, SID banka 
obvesti o višini regionalne pomoči in/ali pomoči za raziskovalne in razvojne projekte, ki 
mu je bila dodeljena v okviru tega programa, za katere stroške mu je bila pomoč 
dodeljena in koliko je znašala intenzivnost pomoči. 
 

  
19. Poročanje  (1) SID banka letno poroča Ministrstvu za finance o regionalni pomoči in pomoči za 

raziskovalne in razvojne projekte, ki je podeljena v okviru tega programa. 
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(2) Kadar individualna pomoč dodeljena na podlagi sheme pomoči za raziskovalne in 
razvojne projekte presega 3 milijone EUR, SID banka v osemnajstih delovnih dneh od 
dneva, ko dodeli pomoč, Ministrstvu za finance na standardnem obrazcu iz Priloge II 
Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 predloži povzetek podatkov o tako podeljeni pomoči. 

  
20. Nadzor nad 

namensko 

uporabo 

sredstev 

kredita 

Sredstva črpanega kredita mora prejemnik pomoči voditi na posebnem podračunu. Na 
takšnem podračunu se morajo sredstva črpanega kredita računovodsko evidentirati na 
način, ki zagotavlja ločevanje med sredstvi kredita in drugimi sredstvi upravičenca ter 
časovno in vsebinsko evidenco uporabe sredstev. V primeru pridobitve opredmetenih 
sredstev in neopredmetenih sredstev, povezanih s prenosom tehnologije, se morajo le-ta 
knjigovodsko evidentirati v sredstvih upravičenca. 

  
21. 

Preglednost 

SID banka ta program in povabilo k predložitvi vlog za kredit objavi na spletni strani 
www.sid.si, kjer bosta dostopna v celotnem obdobju veljave zadevnega ukrepa pomoči. 

  
22. Sredstva 

državnega ali 

EU proračuna 

ali sredstev EIB 

SID banka lahko v program vključuje tudi namenske vire, kot so sredstva državnega ali EU 
proračuna ali sredstva Evropske investicijske banke (EIB). 

  
23. Začetek 

veljavnosti in 

uporabe 

programa 

(1) Program začne veljati, ko Ministrstvo za finance izda pozitivno mnenje o skladnosti, ko 
program sprejme kreditni odbor SID banke in ko se program objavi na spletnih straneh 
SID banke. 
 
(2) Program se lahko izvaja do 31. decembra 2013. 
 
(2) Velja za kredite, ki jih s sklepom odobri kreditni odbor SID banke najkasneje do 
31.12.2013. 

 


