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Kako do

www.access2finance.eu

Kdo je upravičen do sredstev

financiranja EU

EU?

Dostop do spletnega portala o financiranju vam
pomaga najti financiranje EU za vaše projekte

Finančna sredstva so na voljo za zagonska
podjetja, podjetnike in podjetja vseh velikosti
in v vseh sektorjih.

Financirajte svoje projekte
s sredstvi Evropske unije

Eno spletno mesto z dostopom do več kot 100 milijard
EUR finančnih sredstev iz različnih programov EU:
POSOJILA

Katere vrste financiranja so
na voljo?

JAMSTVA
DRUGO

Na voljo je več vrst financiranja: posojila,
jamstva, lastniški kapital in drugo.

LASTNIŠKI
KAPITAL

Program COSME (stran na voljo samo v angleščini)
- Jamstva za mala in srednja podjetja, predvsem za posojila do
150.000 EUR
- Lastniški kapital (faza rasti in širitve)

Potrebujete dodatno brezplačno

svetovanje?

Program InnovFin (Obzorje 2020)

Kakšne so koristi sofinanciranja
EU?
Lažji dostop do financiranja ter dodatne
prednosti, kot so manjše obrestne mere ali
manj zahtev glede zavarovanja.

- Posojila in jamstva za inovativna podjetja
- Financiranje raziskovalnih in razvojnih projektov
- Lastniški kapital (zgodnja in zagonska faza)

Obrnete se lahko tudi na enega od naših 600 centrov
EU za sodelovanje med podjetji Evropske podjetniške
mreže. Pomagajo vam lahko pri iskanju mednarodnih
poslovnih partnerjev, svetujejo o zakonodaji EU in o
dostopu do sredstev EU. http://een.ec.europa.eu/

Program za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI)
- Mikroposojila v višini do 25.000 EUR za mikropodjetja in ranljive
osebe, ki želijo ustanoviti ali razviti mikro podjetje
- Lastniški kapital v višini do 500.000 EUR za socialna podjetja

Evropski strukturni in investicijski skladi (skladi ESI)
doi:10.2769/68063
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- Posojila, jamstva, lastniško financiranje ali nepovratna sredstva
podjetjem
Podpora je zagotovljena iz večletnih programov, sofinanciranih s
strani EU.
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Za financiranje EU

Enostaven dostop do

financiranja EU

zaprosite v treh enostavnih korakih

Obiščite spletno mesto in najdite finančne institucije,
ki zagotavljajo financiranje EU v vaši državi.

Evropska unija podpira podjetnike in podjetja s široko paleto
programov EU, ki zagotavljajo financiranje prek lokalnih
finančnih institucij. EU vsako leto podpira več kot 200.000
podjetij.

99,5 mm

Kako to deluje?
Odločitev o financiranju EU bo sprejela lokalna finančna
institucija, kot so banke, jamstvene družbe ali vlagatelji
lastniškega kapitala. Lokalne finančne institucije lahko
s pomočjo podpore EU zagotovijo dodatno financiranje za
podjetja.
Podrobnejše pogoje financiranja – višino, obdobje, obrestne
mere in stroške – določijo te finančne institucije. Za nadaljnje
informacije se obrnite na več kot 1.000 finančnih
institucij.

Vaša pravica do povratnih informacij

glede kreditov

Od kreditnih institucij imate pravico pridobiti povratne
informacije o njihovih odločitvah glede kredita. To vam
lahko pomaga pojasniti vaš finančni položaj in izboljšati vaše
možnosti za pridobitev financiranja v prihodnosti. Izkoristite
svojo pravico in se sklicujte na člen 431 uredbe EU o kapitalskih
zahtevah 2013.*

Obrnite se na finančno institucijo, ki zagotavlja
financiranje za vaše naložbene potrebe.

Kako lahko dobim neposredna
nepovratna sredstva EU?
EU zagotavlja tudi nepovratna sredstva, namenjena posebnim
ciljem politike, kot so raziskave in izobraževanje. Nekatera od
teh so lahko ustrezna tudi za podjetja. Do vseh nepovratnih
sredstev se lahko ob določenem času dostopa prek razpisov
za zbiranje predlogov. Več informacij je na voljo na
www.access2finance.eu

Prijavite se za financiranje EU neposredno na
lokalni finančni instituciji.
S pametnim telefonom
skenirajte kodo QR.

150116_SL_Leaflet_A2F_ZigZag-Falz_hw.indd 2

398 mm

* Uredba določa, da kreditne institucije „MSP ter drugim podjetjem,
ki so zaprosila za kredit, na zahtevo pojasnijo svoje odločitve glede
bonitetne ocene v pisni obliki“.
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