
 
 

 
• Ali ste se odločili za izvedbo razvojnega projekta? 

• Ali ste se odločili za nakup ali pridobitev licence, patenta ali nepatentirenega izum a? 
• Ali nam eravate v okviru projekta uveljavljati pravice intelektualne lastnine? 

• Ali uvajate nov ali bistveno izboljšan izdelek ali storitev? 
• Ali ste se odločili za nov pristop v trženju izdelkov in storitev? 

• Ali ste se odločili za bistvene sprem em be v organizacijskem  procesu? 
• Ali želite biti konkurenčni? 

• Ali je znanje vaš kapital? 
 
 

 
Financiranje naložb in izdatkov s področja inovacijske aktivnosti - 

krediti za inovacijsko aktivne 
• pravne osebe zasebnega in javnega prava 
• podjetniki v sm islu zakona, ki ureja gospodarske družbe 
• zasebniki (zdravnik, notar, odvetnik, km et ali druga fizična oseba, 

ki ni podjetnik, in kot poklic opravlja določeno dejavnost) 
 
 

 
N am en linije SID  banke 

Linija SID banke je nam enjena financiranju naložb in 
izdatkov končnih upravičencev na področju 
inovacijskih aktivnosti (vključno z razvojno raziskovalno 
dejavnostjo), ki vodijo v tehnološke ali netehnološke 
inovacije proizvodov (izdelek ali storitev), postopkov, 
na področju organizacije ali trženja, z nam enom  
ohranjanja ozirom a doseganja večje konkurenčnosti 
podjetja in ustvarjanja višje dodane vrednosti v 
podjetju. 
 
Končni upravičenci 

Za kredit iz linije SID banke lahko pri poslovni banki 
zaprosijo: 

• pravne osebe zasebnega in javnega prava s 
sedežem  v Republiki Sloveniji; 

• podjetniki v sm islu zakona, ki ureja gospodarske 
družbe s sedežem  v Republiki Sloveniji; 

• zasebniki (zdravnik, notar, odvetnik, km et ali druga 
fizična oseba, ki ni podjetnik in kot poklic 
opravlja določeno dejavnost) s sedežem  v 
Republiki Sloveniji.  

 

Izključeni sektorji 

Iz sredstev linije SID banke ni dovoljeno financirati: 
prim arne km etijske dejavnosti, rudarstva, dejavnosti 
iger na srečo in drugih povezanih dejavnosti, dejavnosti 
povezanih z orožjem , dejavnosti, ki vključujejo uporabo 
živih živali v poskusne ali znanstvene nam ene, 
posredovanje pri poslih z neprem ičninam i, dejavnosti 
na področju zavarovalniškega posredovanja, dejavnosti 
na področju finančnega posredovanja. 
 

 

 

 

 
 
U pravičeni stroški 

Iz sredstev linije SID banke se lahko financira naslednje 
stroške: 

• stroški raziskovalnega dela (vključno z režijskim i 
stroški); 

• izdatki za dejavnosti zunanjih izvajalcev na 
projektu, npr. razvoj in raziskave pri pogodbenih 
raziskovalnih organizacijah ali pravno oz. drugo 
svetovanje povezano s projektom ; 

• s projektom  povezane naložbe v opredm etena 
sredstva (predvsem  visoko tehnološki stroji ter 
oprem a) vključno z  nadgradnjo obstoječih ali  
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izgradnjo novih proizvodnih zm ogljivosti in 
neopredm etena sredstva, npr. nakup ali zaščita  

• patentnih pravic, licenc, znanja ali nepatentiranega 
tehničnega znanja ali izdelava prototipov in novih 
orodij; 

• porast obratnega kapitala, ki sorazm erno odpade 
na financirani projekt (surovine, nedokončana 
proizvodnja, dokončane zaloge in presežek 
kratkoročnih terjatev nad obveznostm i); 

• drugi s projektom  povezani stroški skladno z 
upravičenim i nam eni. 

 
Pogoji podkreditov 

Poslovna banka lahko skladno z običajno bančno 
prakso kredit sofinancira tudi iz drugih virov, ki so na 
voljo banki. 
 
Sredstva linije SID banke lahko poslovna banka nam eni 
le za novo odobrene kreditne posle, kreditne posle, ki 
so že bili odobreni s strani poslovne banke, a še niso bili 
nakazani/črpani, ali obnovo kreditnih poslov (banka je 
om ejena pri obsegu obnovljenih kreditnih poslov). 
 
O brestno m ero  določi poslovna banka, ki m ora pri tem  
upoštevati om ejitev, da obrestna m era banke do 
končnega upravičenca ne sm e biti višja od 1,50%  p.a. 
»all in« nad ceno vira SID banke. Le-ta je lahko različna 
od banke do banke. O brestna m era vključuje vse 
običajne stroške (provizije, nadom estila), vezane na 
odobritev posojila.  
 

Znesek podkredita ni om ejen. Določi ga poslovna 
banka v dogovoru s kreditojem alcem , pri čem er se s 
sredstvi SID banke lahko financira največ 80%  
upravičenih stroškov. 
 
Ročnost podkredita je najm anj 24 m esecev. V 
dogovoru s poslovno banko je ročnost kredita m ožna 
tudi do 8 ali več let. 
 

 
 
 
Dinam ika odplačevanja podkredita vključuje vsaj 6-
m esečni m oratorij na odplačilo glavnice. 
 

Zavarovanje podkredita določi poslovna banka 
skladno z običajno bančno prakso. 
 

Razpoložljivost sredstev 

Sredstva bodo pri poslovnih bankah na razpolago v 
daljšem  časovnem  obdobju (do 2018) oz. do porabe. 
 

D okum entacijo, ki jo m ora predložiti končni 
upravičenec, določi poslovna banka skladno z običajno 
bančno prakso. 
 
 
Banke so pri odločanju glede financiranja samostojne in 

neodvisne, pri čemer so dolžne upoštevati upravičene 

namene, stroške in ciljne skupine končnih upravičencev ter 

druge pogoje, skladno z namenskim okvirnim kreditom 

SID  banke. Sredstva iz linij SID  banke so primerna tudi za 

kombiniranje s sredstvi, ki so na voljo na osnovi razpisov 

ministrstev in drugih javnih spodbujevalnih inštitucij, v 

smislu premostitvenega ali spodbujevalnega financiranja 

v primeru subvencij in drugih oblik podpore (npr. 

jamstvena shema RS za podjetja, regionalne in druge 

garancijske sheme). 

 

 

SID  banka skrbi, da je na trgu vedno dostopnih več 

različnih linij SID  banke. Raznolikost se odraža predvsem v 

upravičenih namenih, ceni in ročnosti. Zato SID  banka 

priporoča, da se pred dokončno odločitvijo pozanimate pri 

poslovni banki ali SID  banki tudi o drugih linijah SID  

bank,e ki so na voljo pri poslovnih bankah. V primeru, da 

ugotovite, da je vaš projekt možno financirati tudi v okviru 

drugih razpoložljivih linij SID  banke, predlagamo, da se 

skupaj z banko odločite za tisto linijo, ki je z vidika 

ekonomsko-finančnih kazalnikov najprimernejša za 

financiranje vašega projekta. 

 

 
 

Za dodatne inform acije in glede konkretnih m ožnostih financiranja se lahko obrnete na (vaše) 

poslovne skrbnike pri poslovni banki, ki je b ila edina zainteresirana za financiranje raziskav in razvoja 

ter inovacij v okviru ponudbe SID  banke: 

• N ova Ljubljanska banka d.d.  
 
Za inform acije v zvezi z vsem i linijam i SID banke pri poslovnih bankah sm o vam  na voljo tudi v SID banki: 
Telefon: 01 2007 530 
e-naslov: info@ sid.si 
splet:  w w w .sid.si 
 

 


