Na podlagi Pravilnika o delovanju Garancijske sheme za Koroško, sklepa Upravnega odbora
Garancijske sheme za Koroško ter priglasitve Garancijske sheme po pravilu de minimis (št.
priglasitve: M001-1660616-2015), objavlja RRA Koroška d.o.o. Garancijska shema za Koroško
(v nadaljevanju GSK) v sodelovanju z občinami Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na
Koroškem, Dravograd, Radlje ob Dravi, Vuzenica, Muta, Mislinja ter MO Slovenj Gradec ter
poslovnimi bankami
JAVNI RAZPIS
za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov
za pospeševanje razvoja podjetništva v Koroški regiji

1. Predmet razpisa
RRA GSK razpisuje dodeljevanje garancij za ugodne kredite v okviru GSK.
Višina razpisanih sredstev za kredite in garancije za upravičene stroške investicij oz. obratnih
sredstev po občinah v €-ih je naslednja:
LETO 2021
ČRNA NA KOROŠKEM
MEŽICA
MISLINJA
MUTA
PREVALJE
RAVNE NA KOROŠKEM
RADLJE
SLOVENJ GRADEC
VUZENICA
GZS
SKUPAJ

KREDITNI
POTENCIAL
39.648
164.400
24.000
66.810
150.225
50.226
42.240
224.046
42.000
25.038

80 % GARANCIJE
31.718
131.520
19.200
53.448
120.180
40.181
33.792
179.237
33.600
20.030

828.633

662.906

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo v
razpisu.
Garancije za kredite se dodelijo praviloma iz sredstev občine, v kateri je lokacija investicije oz.
ima prosilec svoj sedež ali registrirano poslovno enoto.

2. Pogoji dodeljevanja garancij v okviru GSK


prosilec zavaruje prejeti kredit pri banki z garancijo GSK v višini 80% glavnice kredita
brez obresti za obratna sredstva ter 50% glavnice kredita brez obresti za
investicije, preostanek pa v skladu s pogoji banke;
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prosilec lahko vloži vlogo za izdajo garancije za kredit v višini od najmanj 5.000,00 € do
največ 85.000,00 €;
obrestna mera in stroški odobritve: po spisku ponudb bank;
doba vračanja kredita znaša do največ 8 let za investicije vključno z obratnimi sredstvi v
max. višini 40% vrednosti investicije in največ 3 leta za obratna sredstva in predfinanciranje
projektov;
moratorij na vračanje kredita znaša do največ 6 mesecev, moratorij se šteje v odplačilno
dobo kredita;
garancije GSK se odobrijo za kredite za pokrivanje upravičenih stroškov investicije in
obratnih sredstev, ki bodo nastali od 1.1.2021 dalje.
prosilec zavaruje prejeto garancijo GSK v skladu z odločitvijo kreditnega odbora GSK
Koroška kot so npr: menice podjetja ali lastnikov podjetja, notarsko ali upravno potrjeno
izvršnico, za posamezne primere pa s poroki na podlagi notarskega sporazuma (odvisno od
bonitete kreditojemalca);
prosilec se z oddajo vloge včlani v GSK;
garancije se izdajajo najkasneje do 31.12.2021 oz. do porabe sredstev.
sklep banke o odobritvi kredita mora biti priložen k vlogi za odobritev garancije.

Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite.
V skladu s Pravilnikom o delovanja Garancijske sheme za Koroško, članstvo ne predstavlja
avtomatično obveznosti GSK pri odobritvi garancije.

3. Upravičeni stroški
 Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa
zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški
gradnje in/ali nakupa objekta,
 Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov,
licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
 Stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in
projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške
infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,
 Stroški obratnih sredstev, zalog, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,
 Plače novo zaposlenih v podjetju, vendar največ za obdobje 3 mesecev,
 Stroški pridobivanja intelektualnih pravic,
 Stroške do 80% za pred-financiranje projekta, ki so bili skladno s pogodbo o
sofinanciranju odobrenega projekta, določeni kot upravičeni.
Upravičeni stroški se izvajajo v skladu z Uredbo »de minimis« in so nastali od 1.1.2021 dalje.
Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme
biti več kot 25% povezana (lastniški delež ali glasovalne pravice) z upravičencem. Nakup
investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega,
drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med
lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo.
Finančna konstrukcija investicije mora biti zaprta. Poraba kredita je namenska.
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Med neupravičene stroške sofinanciranih po pravilu »de minimis« spadajo:









stroški nakupa prevoznih sredstev in transportne opreme v podjetjih, ki poslujejo v
sektorju transporta,
poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do bank,
odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb,
investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, namenjenih za nadaljnjo prodajo ali
oddajo,
vlaganja za zasebno rabo,
poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
davek na dodano vrednost,
stroški, ki so bili oz. bodo financirani iz drugih javnih sredstev.

4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo: mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so
na dan oddaje vloge registrirani kot:








gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki se po Zakonu o
gospodarskih družbah (UL RS, št. 65/09 – UPB, s spr.in dop.) uvrščajo med mikro, male
in srednje družbe,
za zadruge (ki poslujejo po Zakonu o zadrugah),
zavode (ki poslujejo po Zakonu o zavodih),
fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo in izpolnjujejo zakonske obveznosti
za opravljanje te dejavnosti ter so vpisane v ustrezen javni register,
društva (ki poslujejo skladno z Zakonom o društvih),
LAS ustanovljene v obliki Lokalnih akcijskih skupin v smislu pogodbenega partnerstva
javnih in zasebnih subjektov, kot jih opredeljuje Uredba o izvajanju lokalnega razvoja,
ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 in
socialna podjetja, ki so registrirana po enem od zgoraj navedenih zakonov,

in imajo sedež dejavnosti ali poslovno enoto na območju občin Črna na Koroškem, Mežica,
Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, MO Slovenj Gradec
ali Mislinja ter investirajo na območju teh občin. Število članov sheme ni omejeno.
Za opredelitev velikosti se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014
z dne 17. junija 2014. Smernice za določitev velikosti so objavljene na spletni strani:
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/dr%C5%BEavne_pomo%C4%8Di/MS
P_Odgovori_na_pogosta_vprasanja_19okt2016.pdf
Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, ki govori
o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede
števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali
na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za
namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko
podjetje.
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Do garancije po tem razpisu ni upravičen vlagatelj, ki:













ima neporavnane zapadle obveznosti do RRA Koroška;
je izkoristil maksimalno višino poroštva oz. garancije (68.000 €);
je po principu kumulacije izkoristil zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči;
izvaja poseben program reševanja in prestrukturiranja;
nima poravnanih davčnih obveznosti do Republike Slovenije;
je v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah ali 18 točko 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih
izjemah ali je v postopku poenostavljene prisilne poravnave, prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije;
je insolventni glede na 2. tč. 3. odst. 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali v
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur.list RS št. 13/14 UPB8ZFPPIPP);
je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe
Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom;
je v postopku vračanja že dodeljene spodbude sklada po drugih javnih razpisih,
izvaja ekološko sporne investicije.

Prav tako se na razpis ne morejo prijaviti MSP iz sektorjev:
 ribištva in akvakulture,
 primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o
ustanovitvi Evropske skupnosti,
 predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih
primerih:
o če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov,
ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
o če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne
proizvajalce
Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in
delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni
cestni tovorni prevoz.

5. Pravilo de minimis
Pomoč po tem razpisu se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18.12.2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de
minimis (UL EU L 352, 24.12.2013), na osnovi katere ni možno združevanje pomoči za
posamezen projekt, ki bi presegal zgornjo mejo pomoči.
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Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju1 - upravičencu ne
sme presegati zgornje meje 200.000 € v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na
obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali
Unije. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 € za podjetje, ki deluje v komercialnem
cestnem tovornem prevozu.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno
pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Prejemnik pomoči mora pred dodelitvijo sredstev dati izjavo:
-

o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v
kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
s seznamom vseh, z njim povezanih podjetij,

ter zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena gornja meja de
minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
RRA Koroška d.o.o. bo pisno obvestila prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu de
minimis.

6. Izračun višine državne pomoči
Garancija:
De minimis pomoč v obliki poroštva se lahko dodeli, če poroštvo ne presega 80 % posojila,
zajamčeni del posojila pa ne sme presegati 1.500.000 EUR na podjetje (oz. 750.000 EUR na
podjetje, ki deluje v cestnoprometnem sektorju). Višina pomoči je v primeru dosežene
vrednosti posojila v tem odstavku enaka zgornji meji »de minimis« pomoči. Če zajamčeni del
posojila, kateremu je poroštvo namenjeno, znaša le določen delež zgornje meje posojila se
šteje, da bruto ekvivalent dotacije navedenega poroštva ustreza istemu deležu veljavne
zgornje meje »de minimis« pomoči.
Kredit:
V primeru ugodnega kredita, se pomoč izračuna kot razlika med dejansko in tržno obrestno
mero, upoštevajoč tudi morebitne ugodnejše pogoje kreditiranja. Tržno obrestno mero
predstavlja veljavna referenčna obrestna mera, objavljena na spletni stani Ministrstva za
finance, povečana za ustrezno stopnjo v skladu s tabelo na strani 8 iz Sporočila Komisije o
spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (UL EU C št.
14/2008 z dne 19.01.2008, str. 6). Za upravičence, ki nimajo zgodovine kreditne sposobnosti
ali ocene, ki bi temeljila na metodi izračuna iz računovodskih izkazov, je potrebno izhodiščno
referenčno obrestno mero povečati za najmanj 400 bazičnih točk.

1

⃰Enotno podjetje je opredeljeno v Pravilniku o delovanju Garancijske sheme za Koroško z dne 12.4.2016, ki je

objavljen na spletnih straneh RRA Koroška.
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Za izračun višine državne pomoči je pripravljeno Navodilo za izračun višine državne pomoči iz
naslova kredita in garancije v okviru GSK po pravilu »de minimis«, ki je sestavni del Pravilnika
o delovanju Garancijske sheme za Koroško.

7. Merila
Pri ocenjevanju vlog bo komisija ocenjevala na podlagi naslednjih meril:











Velikost podjetja
Socialno podjetje
Bonitetna ocena podjetja
Zaposleni podjetja
Finančni kazalniki
Tržna naravnanost
Usmerjenost v izvoz
Delež lastnih sredstev
Premoženje
Ocene projekta.

8. Vsebina vloge
Vsebina vloge za dodelitev sredstev je razvidna iz Obrazca: Vloga za garancijo GSK, ki ga
lahko člani sheme dobijo na naslednjih mestih:


na spletnih straneh: www.rra-koroska.si pod rubriko razpisi;

Oddaja vloge je mogoča v e-obliki: racunovodstvo@rra-koroska.si ali pisno na naslov
Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd.
Vloga oddana v e-obliki mora biti podpisana in skenirana.
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se lahko oddajo na zgoraj navedenih mestih.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na izvirnih obrazcih.
Informacije v zvezo z vlogo so na voljo na tel: 059 085 180 (Urška Sušnik).

9. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do 31.12.2021 oz. do dneva porabe sredstev.
GSK RRA Koroška bo javno na spletni strani www.rra-koroska.si pod rubriko razpisi objavila
zaprtje razpisa.

10. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, v kolikor:



ne vsebuje zahtevane dokumentacije;
je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih pogojev iz 4. točke tega razpisa).
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11. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval kreditni odbor GSK RRA Koroška in izbrane banke
predvidoma enkrat mesečno.
GSK RRA Koroška bo prosilca pisno seznanila z odločitvijo pristojnih organov v najkasneje 5
dneh po sprejemu odločitve na kreditnem odboru.

12. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na mestih naštetih v 8. točki tega
razpisa.

Dravograd, 22.3.2021

RRA Koroška d.o.o.
direktorica Karmen Sonjak
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