OBČINA HOČE–SLIVNICA in DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA
objavljata razpis
za dodelitev kreditov za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica, s subvencionirano obrestno mero v
letu 2018
Razpis je objavljen na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetništva v Občini HočeSlivnica (MUV, št. 23/2014, 24/2015), Odloka o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2018 ter Pogodbe o
medsebojnem sodelovanju, sklenjene z Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana.
I. NAMEN RAZPISA
Občina Hoče-Slivnica bo subvencionirala obrestno mero za kredite, najete za naslednje namene:
- nakup, graditev, prenovo ali adaptacijo prostorov, namenjenih poslovni dejavnosti,
- nakup opreme - osnovnih sredstev,
- razširitev obstoječih proizvodnih in storitvenih kapacitet, odpiranje in zagotavljanje novih delovnih
mest.
II. ZA KREDITE S SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO LAHKO ZAPROSIJO:
- mikro in majhne gospodarske družbe,
- samostojni podjetniki,
- podjetje mora imeti poslovni sedež v Občini Hoče-Slivnica.
III. KREDITNI POGOJI
- obrestna mera: 1,85 % fiksna, nespremenljiva (enaka za komitente in nekomitente banke)
- višina posameznega kredita: v okviru kreditne sposobnosti kreditojemalca (ugotavlja banka) min.
znesek kredita 5.000,00 EUR, maks. znesek kredita je odvisen od kreditne sposobnosti kreditojemalca in
praviloma ne sme presegati 80% predračunske vrednosti investicije
- rok vračila: do 36 mesecev
- način odplačila: anuitetno, mesečno
- stroški vodenja kredita v odplačevanju: 0,10% od glavnice kredita letno
- stroški odobritve: 1,00% od vrednosti kredita, minimalni strošek 100,00 EUR
- stroški zavarovanja: odvisno od oblike zavarovanja (plača kreditojemalec)
- koriščenje kredita: namensko (na podlagi računov, pogodb oz. v skladu s sklepom občine)
- zavarovanje kredita: - zastava nepremičnin ali premičnin,
- poroštvo kreditno sposobnih porokov,
- zavarovanje kredita pri zavarovalnici,
- druga ustrezna zavarovanja, upoštevajoč boniteto in poslovanje komitenta,
- ostali pogoji: pogoji so enaki za komitente in nekomitente banke, vendar je zaželjeno odprtje transakcijskega
računa pri Delavski hranilnici d.d.
- ostalo v skladu s poslovno politiko in predpisi banke.
-

višina razpisanih sredstev znaša 50.000,00 EUR.

Dokumentacija, ki jo morajo prosilci predložiti:
podjetja
- vloga za odobritev kredita,
- podatki o komitentu/lastnikih/zastopnikih in povezanih osebah (obrazci Delavska hranilnica),
- finančni izkazi za pretekli dve leti in po potrebi podatki o tekočem poslovanju (bilanca stanja, izkaz
poslovnega izida - Ajpes),
- potrdilo poslovne banke o prometu po TRR (v primeru vodenja TRR pri drugih bankah),
- investicijski elaborat ali poslovni načrt (po potrebi),
- ostala dokumentacija po presoji banke.

-

samostojni podjetniki
vloga za odobritev kredita,
podatki o komitentu in zastopnikih (obrazci Delavska hranilnica),
potrdilo o plačanih davčnih obveznostih (ne starejše kot 30 dni),
izjava o lastnem premoženju (obrazec Delavska hranilnica),
finančni izkazi za pretekli dve leti in po potrebi podatki o tekočem poslovanju (bilanca stanja, izkaz
poslovnega izida - Ajpes),
potrdilo poslovne banke o prometu po TRR (v primeru vodenja TRR pri drugih bankah),
investicijski elaborat ali poslovni načrt ( po potrebi),
ostala dokumentacija po presoji banke.

Zahtevki za pridobitev sredstev se vložijo v roku 30 dni po objavi razpisa oz. do porabe kreditnega potenciala
vendar najkasneje do 31.10.2018.
Pri enakih pogojih ima prednost tisti, ki v zadnjih dveh letih ni dobil subvencije obrestne mere iz občinskih
sredstev.
IV. NAČIN PRIJAVE NA RAZPIS
Informacije daje in vloge sprejema Delavska hranilnica d.d., PE Maribor, kontaktna oseba banke je Vasja
Petrovič, tel. (02) 620 93 38.
Številka: 31302-2/2018
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