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EIB sredstva za spodbujanje projektov podjetij
Evropska investicijska banka - financiranje majhnih in srednje velikih podjetij
Na podlagi pogodbe o zagotovitvi dolgoročnih virov z Evropsko investicijsko banko (EIB; http://www.eib.org/) spodbujamo uresničitev
razvojnih projektov in širitev dejavnosti majhnih in srednje velikih podjetij z manj kot 250 zaposlenimi (MSP) ter projekte, ki jih izvajajo
podjetja, ki imajo najmanj 250 in manj kot 3000 zaposlenih (MidCaps). Sodelovanje z EIB zagotavlja sveže, finančno ugodne vire.
Evropsko sodelovanje v korist majhnih in srednje velikih podjetij
EIB je banka, ki z dolgoročnimi posojili v Evropski Uniji prispeva k povezovanju, uravnoteženemu razvoju ter ekonomski in socialni
koheziji držav članic EU. Zahvaljujoč svoji dobri bonitetni oceni na kapitalskih trgih si lahko EIB sposoja sredstva pod ugodnimi pogoji
na mednarodnih kapitalskih trgih in jih nato SKB banke posreduje majhnim in srednjim podjetjem. O sodelovanju z EIB in njenemu
vplivu na ugodne finančne pogoje financiranja podjetja v naši banki tudi posebej obveščamo. Obsežne informacije, povezane s
podporo skupine EIB za MSP in MidCaps lahko najdete na spletni strani EIB (http://www.eib.org/).
Kaj je financiranje z viri EIB?
Majhnim in srednjim podjetjem, kot pomembnemu sektorju v EU, EIB pomaga z okrepitvijo svoje podpore dostopati do vitalnih novih
kreditnih linij. Dolgoročna posojila z ročnostjo najmanj 2 leti (dejanska dolžina posojila je odvisna od ekonomskega in tehničnega
trajanja projekta, ki se financira) je mogoče uporabiti za financiranje od zelo majhnih projektov za naložbe do projektov z maksimalnimi
stroški v višini 25 milijonov evrov, vendar pa EIB udeležba pri financiranju projekta ne sme presegati 12,5 milijona evrov.
Kdo je upravičen do financiranja s sodelovanjem EIB?




 majhna in srednje velika podjetja in imetniki zasebnih dejavnosti z manj kot 250 zaposlenimi s sedežem katerikoli od držav
članic EU;
 srednje velika podjetja in imetniki zasebnih dejavnosti z najmanj 250 in manj kot 3000 zaposlenimi s sedežem v katerikoli od
držav članic EU;











Do financiranja so upravičena vsa podjetja in imetniki zasebnih dejavnosti, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, z izjemami dejavnosti:
 proizvodnja orožja, streliva, vojaške ali policijske oz. opreme, katere posledica je omejevanje ali kršenje človekovih pravic in
svoboščin;
 proizvodnja ali omogočanje uporabe opreme za dejavnosti iger na srečo;
 proizvodnja, predelava ali distribucija tobaka ter aktivnosti, ki omogočajo uporabo tobaka;
 dejavnosti z živimi živalmi za poskusne in znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost s “Konvencijo Evropskega Sveta za
zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in ostale znanstvene namene”;
 dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, ki jih ni mogoče ublažiti in/ali popraviti;
 dejavnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne oz. so prepovedane z državno zakonodajo;
 nakup dobrega imena, nakup neopredmetenih sredstev, ki bi lahko privedel do močnega tržnega položaja končnega upravičenca
ali ga okrepil;
 aktivnosti, ki predstavljajo čisto nepremičninsko dejavnost in njen razvoj;
 aktivnosti, ki predstavljajo čiste finančne transakcije.
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Kateri so nameni oz. upravičeni stroški za financiranje iz vira EIB?
EIB lahko podpre financiranje vseh projektov in z njimi nastalih stroškov v smislu nadaljnjega razvoja končnih upravičencev preko
upravičenih projektov in sicer:





 nakup, obnova ali povečanje opredmetenih sredstev z nekaj izjemami v zvezi nakupa zemljišč;
 nakup patentov in licenc (kadar so le-te potrebne za tehnično izvedbo projekta);
 projekti/naložbe v neopredmetena sredstva:
- razvoj, planiranje in stroški financiranja tekom faze izgradnje opredmetenega sredstva;
- stroški raziskav in razvoja;
- izgradnja distribucijskih omrežij na domačem tržišču ali na tujih tržiščih znotraj EU (nakup sredstev in/ali blagovne znamke,
operativni stroški in stroški dela);




 generacijske spremembe (npr. upokojitev prejšnjega lastnika) ali kadrovske spremembe v podjetju, ki omogočajo nadaljevanje
ekonomske aktivnosti podjetja z nekaj omejitvami;
 srednjeročne in dolgoročne potrebe za obratni kapital.
Kakšne so ugodnosti za vaše podjetje?








 finančna ugodnost, izražena v ugodni obrestni meri v primerjavi z redno bančno ponudbo;
 dodatna finančna ugodnost v primeru izpolnjevanja pogojev iz naslova »EIB pobude za zaposlovanje mladih«;
 odplačilo kredita prilagojeno denarnemu toku podjetja;
 možnost vlaganja in razvoja podjetja, ne da bi bila s projektom ogrožena njegova likvidnost.
S sklenitvijo pogodbe o financiranju s sodelovanjem EIB se podjetje zavezuje, da bo:
 na podlagi predhodnega obvestila dovolilo predstavnikom EIB da pregledajo kraje, napeljave in dela, ki sestavljajo predmetni
projekt;
 na podlagi zahteve EIB-ju posredovalo informacije o podjetju.
EIB pobuda za zaposlovanje mladih
Del EIB virov je namenjen tudi podpori podjetjem, ki zaposlujejo mlade (stare 15 do 25 let), jim omogočajo poklicno izobraževanje
ali sodelujejo na področju zaposlovanja mladih z izobraževalno ustanovo. V primeru izpolnjevanja meril pri zaposlovanju mladih se
podjetju lahko dodeli tudi dodatna finančna ugodnost, izražena v nižji obrestni meri v primerjavi z redno ponudbo banke.
Banka odobrava kredite iz EIB vira skladno s svojo poslovno politiko, veljavnimi postopki odobravanja in glede na predviden
obseg sodelovanja z banko.
Za uresničitev vaših razvojnih projektov obiščite vašega skrbnika v SKB banki ali pa najbližjo enoto banke, kjer boste skupaj s
skrbnikom preverili izpolnjevanje pogojev in možnost financiranja z EIB viri.
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