
                                      

 

 

Nepovratna sredstva in garancije za kredite za razvoj mikro, 

malih in srednjih podjetij 

 

Maribor, Dravograd, 27. maj 2015 – mikro, mala in srednja podjetja iz Podravja in 

Koroške regije bodo lahko pridobila garancijo za pridobitev dolgoročnih bančnih 

kreditov, dodatno pa bodo lahko ta podjetja iz problemskega območja z visoko 

brezposlenostjo – Maribora s širšo okolico – pridobila tudi nepovratna sredstva za 

manjše začetne naložbe.   

Mariborska razvojna agencija in Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o. obveščata, da 

bosta, predvidoma 5. 6. 2015, v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom, 

Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter sodelujočimi bankami, objavili razpisa 

ugodnih dolgoročnih bančnih kreditov z garancijo regijskih garancijskih shem (RGS) za 

Podravje in Koroško.  

Cilji RGS so pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti 

podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v regijah, zmanjševanje stopnje 

brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, 

olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem 

bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr., in sicer na območju Podravske in Koroške regije. 

Garancijski shemi sta vzpostavljeni. 

Regijska garancijska shema za Koroško (izvajalec RRA Koroška d.o.o.) 

Višina vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada: 1.000.000,00 EUR. 

Predviden multiplikator pri kreditih sodelujočih bank: 4, kar pomeni največji skupni obseg 

kreditov: 4.000.000,00 EUR. 

Največji možen obseg odobrenih garancij: 2.000.000,00 EUR. 

Najnižji možen znesek kredita: 8.000,00 EUR, najvišji: 150.000,00 EUR. 

Garancija RRA Koroška: 50 % vrednosti kredita. 

Regijska garancijska shema za Podravje (izvajalec Mariborska razvojna agencija) 

Višina vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada: 1.200.000,00 EUR. 

Predviden multiplikator pri kreditih sodelujočih bank: 4, kar pomeni največji skupni obseg 

kreditov: 4.800.000,00 EUR. 

Največji možen obseg odobrenih garancij: 2.400.000,00 EUR. 

Najnižji možen znesek kredita: 8.000,00 EUR, najvišji: 150.000,00 EUR. 

Garancija MRA: 50 % vrednosti kredita. 

Višina obrestne mere bo odvisna od ponudbe sodelujočih bank, vendar v nobenem primeru 

ne bo presegala 75 % povprečne obrestne mere poslovnih bank na območju Slovenije, za 
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kredite primerljive ročnosti v zadnjem trimesečju. Za kredite bodo lahko kandidirala MSP, ki 

imajo v eni od zgornjih statističnih regij sedež oziroma registrirano dejavnost in hkrati 

investirajo v regiji. 

MSP podjetja iz problemskega območja z visoko brezposelnostjo Maribora s širšo okolico, ki 

ga predstavljajo Mestna občina Maribor, občine Kungota, Pesnica, Hoče-Slivnica, Ruše, 

Selnica ob Dravi, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, bodo lahko v kombinaciji s 

kreditom iz RGS kandidirala tudi za največ 50.000,00 EUR nepovratnih sredstev, ki bodo 

namenjena za sofinanciranje manjših začetnih naložb. Skupaj bo za ta podjetja v letu 2015 

na voljo 607.142 EUR nepovratnih sredstev. Ta razpis je del pomoči, ki jo je Vlada RS s 

Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko 

brezposelnostjo Maribor s širšo okolico junija 2013 obljubila temu območju.  
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