
P7CSvetovalni telefon:
02 234 12 67, 02 234 12 88, 02 234 12 74, 
02 234 12 42, 02 234 12 64.

bomo o aktualnih razpisih in dogodkih!KONTAKT 
Slovenski podjetniški sklad 
Ulica kneza Koclja 22
2000 Maribor

Prijavite se na e- novice in obveščali vas 

N
am

en
 p

ro
du

kt
a 

je
 n

ep
os

re
dn

o 
hi

tr
o 

za
go

ta
vl

ja
nj

e 
ug

od
ni

h 
vi

ro
v 

fin
an

ci
ra

nj
a 

za
 n

am
en

 
lik

vi
dn

os
tn

eg
a 

fin
an

ci
ra

nj
a 

po
dj

et
ij,

 k
i s

o 
ut

rp
el

a 
go

sp
od

ar
sk

o 
šk

od
o 

za
ra

di
 v

iru
sa

 S
A

RS
 –

 C
oV

-2
.

P7
C

 2
02

0 
C

O
V

ID

RASTEMO SKUPAJ

UPRAVIČENCI
·  mikro, mala in srednje velika podjetja 
                  iz Vzhodne in Zahodne kohezijske regije
·  organizirana kot gospodarske družbe, samostojni 
                  podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ter socialna 
                  podjetja (so.p), ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem 
                  podjetništvu
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VIŠINA FINANCIRANJA
od 5.000 EUR do 50.000 EUR 
kredita/podjetje
kredit predstavlja do 100 % virov 
financiranja upravičenih stroškov

DOBA FINANCIRANJA
1-5 let

OBRESTNA MERA
brezobrestni kredit 

MOŽNOST KORIŠČENJA
MORATORIJA
·  od 1 do 6 mesecev in se šteje v 
                    odplačilno dobo kredita
·  začetek moratorija se začne z 
                      zapadlostjo roka za črpanje kredita

ZAVAROVANJE KREDITA 
·  nižje zahteve po zavarovanju 
                                                           5 bianco menic in nalogom za                                                        
                                                           plačilo menice za kredite do  
                                                            vključno 25.000 EUR
                                                            5 bianco menic in nalogom za
                                                           plačilo menice za kredite  
                                                              ter sklenitev kreditne pogodbe 
                                                             v obliki neposredno izvršljivega 
                                                           notarskega zapisa za kredite od 
                                                            25.001 EUR do vključno 50.000 EUR
 
ČRPANJE KREDITA
namensko in v enkratnem znesku

NAČIN ODPLAČEVANJA KREDITA
mesečen, obročen

POGOJI KANDIDIRANJA 

·  podjetje ima na zadnji dan meseca pred 
                 mesecem oddaje vloge najmanj 1 in največ 
                    49 zaposlenih za polni delovni čas
·          podjetje ne prejema ali ni v postopku 
                  pridobivanja državnih pomoči
·          podjetje ne sme biti v težavah 
                 (prisilna poravnava, stečaj ali likvidacija)
·  vlagatelj nima za glavno dejavnost 
                  registrirane dejavnosti, ki spada v 
                  izključeni sektor
·  vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto 
  finančno konstrukcijo

 UPRAVIČENI STROŠKI
·  naložbe v opredmetena osnovna 
  sredstva (nakup nove opreme)
·            naložbe v neopredmetena 
  osnovna sredstva (nakup 
                   patentiranih pravic, licenc)
·  stroški materiala in trgovskega blaga
·  stroški storitev
·  stroški dela (neto plača, dohodnina, 
                   prispevki iz in na plačo, povračilo 
                  stroškov prevoza na delo in z dela, 
                  stroški prehrane med delom)

VLAGATELJI
·  imajo sedež v Republiki Sloveniji, vendar imajo sedež podjetja 
  ali obrata izven problemskih in obmejnih problemskih območij
·  imajo glavno dejavnost po SKD: 
  

                                                           I55.1 Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih 
obratov; I55.2 Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za 
kratkotrajno bivanje; I55.3 Dejavnost avtokampov, taborov; I56 Dejavnost strežbe jedi 
in pijač; N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji 
povezane dejavnosti; N82.3. Organiziranje razstav, sejmov in srečanj, R90 Kulturne in 
razvedrilne dejavnosti ter N49.391, medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod 
pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru 
licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS).

Info e-mail:
info@podjetniskisklad.si
Spletna stran:
www.podjetniskisklad.si

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI 
NASTANKA STROŠKOV
·  od 01.02.2020 do 01.04.2021

BREZ STROŠKOV ODOBRITVE 
IN VODENJA KREDITA

E-novice:



KAKO SE LAHKO PRIJAVITE?

Hitro in enostavno do ugodnih kreditov za odpravljanje 

posledic epidemije COVID-19 za  podjetja, ki so 

utrpela gospodarsko škodo. 

V kolikor izpolnjujete pogoje javnega razpisa 

P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic 

epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo, 

lahko oddate vlogo za financiranje 

upravičenih stroškov. Na podlagi 

pozitivnega sklepa, podpišete 

pogodbo s SPS-om in omilite 

posledice epidemije 

COVID-19 v vašem 

podjetju.
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PODJETJE PRIPRAVA VLOGE

OBDELAVA VLOGE

PODPIS POGODBE

 so trn at nel  Sps P Seč -aši  ib no  se seznani s pogoji r aa szpi

potrebuje 
likvidnostna 
sredstva za 
omilitev posledic 
epidemije COVID-19

hitra in enostavna priprava vloge

REALIZACIJA

odpiranje vlog, ocenjevanje vlog

izvedba investicije

3PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
razpis P7C 2020 COVID – Krediti 
za blažitev posledic epidemije 
SARS-CoV-2 na 
gospodarstvo  

na sedežu SPS-a

oddaja vloge elektronsko preko e-Po alrta

pozitivni sklep SPS-a

črpanje kredita

ROKI ZA ODDAJO VLOG:
24.08.2020 in 09.10.2020.

RAZPISANA 
SREDSTVA: 
25 mio EUR

NAČRTOVANO 
ŠTEVILO 
PODPRTIH 
PODJETIJ: 

najmanj
700

HITRA IN ENOSTAVNA 
ODDAJA VLOGE:

VSEBINA VLOGE: 
1. Obrazec SPS-a (ePortal)

(potrdilo FURS, dokazilo 2. Obvezne priloge 
AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON, 
vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti 
osebe, vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko 
tvegano državo).

(revidirano letno poročilo, 3. Dodatna dokazila 
dokazila o upadu naročil od februarja 2020 dalje)

Vlagatelj odda vlogo v elektronski 
obliki preko ePortala: 
https://eportal.podjetniskisklad.si/
prijava

CILJI RAZPISA
·  omogočiti hiter in enostaven 
  dostop MSPjem do financiranja 
·  omogočiti financiranje pod 
  ugodnimi pogoji
·  »preživetje« oz. ohranitev 
  poslovanja podjetja zaradi 
  posledic COVID-19
ohranitev delovnih mest·  

https://podjetniskisklad.si/images/razpisi/2020/P7C-COVID/P7C-2020-COVID-19_.pdf

Prosim, če mi popravljenega vrnešJ

 

Hvala in lp

In

 

Vljudno te prosim, če mi v tem letaku popraviš:

 

Matjaž zdravo,

 

Besedna zveza: NAČRTOVANO ŠTEVILO PODPRTIH PODJETIJ (najmanj 700)

 

Najmanj 1 zaposleni (in ne 5)

 

 

Mateja Grobelnik


