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2SID banka

Ustanovljena kot                                                  
Slovenska izvozna družba (SID), 1992
na podlagi Zakona o zavarovanju in financiranju
mednarodnih gospodarskih poslov.

v SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, 
d.d., Ljubljana, 2005 – 2008.

Preoblikovanje

Republika Slovenija - 100%. 

Lastništvo

na področju financiranja in zavarovanja glede 
na potrebe v gospodarstvu.

Odpravljanje tržnih pomanjkljivosti
in ustvarjanje priložnosti

2.406.164 tisoč EUR (2019)

Bilančna vsota

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

201 (2019)

Zaposleni

AA-/A-1+ (S&P)

Bonitetna ocena:



3Odpravljanje tržnih pomanjkljivosti

Tržna vrzel

• Situacija, ko na določenem trgu količina, po kateri povprašujejo 
kupci, ni enaka količini, ki jo zagotavljajo ponudniki.

• Je posledica pomanjkanja ekonomsko idealnih dejavnikov in 
nastane, ko določenih segmentov gospodarstva (npr. MSP) 
določen sektor (npr. bančni) ne servisira v zadostni meri.

• SID banka se ne osredotoča na kratkoročne privatne koristi posameznih 
poslov, temveč deluje v smeri dolgoročnih družbenih koristi.

• Ko na trgu ni ustrezne ponudbe finančnih in zavarovalnih storitev s strani 
zasebnega sektorja produkti SID banke dopolnjujejo ponudbo poslovnih 
bank in tako odpravljajo tržne vrzeli.

• Ključna naloga je spodbujanje gospodarskega in družbenega razvoja v Sloveniji. SID banka lahko 

zagotavlja cene pod »tržnimi«, oziroma referenčnimi obrestnimi merami, ki jih objavlja Evropska 

komisija. Dovoljene državne pomoči podjetjem so pri programih SID banke opredeljene kot 

ugodnosti, ki izhajajo iz možnosti koriščenja nižjih obrestnih mer, kot bi jih za isto transakcijo 

ponujale poslovne banke. 



41,56 milijard € povratnih sredstev
za start-up, s.p., mikro, MSP, mid-cap in velika podjetja, občine in zadruge

Posojilni skladi

• turizem 160 mio €
• naložbe 77,5 mio  €
• izvoz 50 mio €  
• les 20 mio €
• potrpežljiva posojila

200 mio €

Financiranje občin 
100 mio €

Neposredno financiranje  s 

finančnim inženiringom 

607,5 mio €

Posredno financiranje

preko poslovnih bank 

700 mio €

Sodelujoče banke: 

Abanka, Addiko Bank, 

Gorenjska banka, NLB, 

NKBM, Sberbank, UniCredit 

Bank.

Posredno

preko poslovnih bank, 

hranilnic in skladov  

100 mio €

Posojila za RRI 

• Sberbank

• Gorenjska banka

Mikrokrediti

• SPS

• Primorska hranilnica

Neposredno SID banka

153 mio €

• Portfeljske garancije

za MSP in RRI

• Posojila za RRI 

• Posojila za urbani razvoj
• Posojila za energetsko

učinkovitost

Sklad  skladov  

253 mio €



5Načini financiranja

Sofinanciranje

Samostojno financiranjePosredno financiranje

MID -CAP

Zadruge

SP

SP



6Učinki delovanja SID banke v letu 2019

2,4 mrd €
prodaje slovenskih podjetij

1 mrd €

dodatnega BDP

Okoli 5.900

novih zaposlitev

2,8 mrd €

finančnih storitev SID banke

1 mrd € 

dodatnega izvoza

CMSR
• bilateralna razvojna pomoč
• analize deželnih tveganj
• tržne analize

S financiranjem 
in zavarovanjem 
prisotni v več kot 
90 državah



KORONA FINANCIRANJE



8Odziv SID banke na stisko podjetij 
v času epidemije COVID

Preko poslovnih 
bank na voljo 
600 milijonov €

Financiranih 
150 milijonov €

Zavarovanih
60 milijonov €

Neposredno 
preko SID banke 
na voljo 
300 milijonov €

Več kot 160 
prejetih vlog

Opravljenih več kot 1300 
razgovorov s podjetji



9Programi posrednega financiranja preko bank 
(korona financiranje)

• Razvoj družbe znanja in inovativno 
podjetništvo

• Razvoj konkurenčnega gospodarstva

• Razvoj okolju prijazne družbe in proizvodnje

• Regionalni in družbeni razvoj 

• Financiranje iz virov EIB v podporo MSP in MID-
Cap

• Financiranje iz vira KfW in drugih virov SID banke v 
podporo MSP in MID Cap 

SODELUJOČE 
POSLOVNE   BANKE

Vlogo oddajo pri sodelujočih bankah ali hranilnicah.



10Pogoji posrednega financiranja

KONČNI UPRAVIČENCI
• MSP
• velika podjetja
• podjetniki
• druga pravna oseba zasebnega ali javnega prava
• zasebniki (samozaposleni)
• pravna oseba ali zasebnik s sedežem izven RS

OSNOVNI POGOJI
• financiranje do 85% upravičenih stroškov
• ročnost od 1 do 15 let
• prenos finančne prednosti
• znesek kredita ni navzdol niti navzgor omejen
• ni omejitev glede števila zaposlenih
• dokumentarna enostavnost 
• kreditna odločitev je na banki
• (re)financiranje že zaključenih projektov
• stalna – odprta ponudba
• možno kombiniranje z ostalimi razvojnimi sredstvi

UPRAVIČENI STROŠKI
• opredmetena sredstva 

(zemljišča, nepremičnine, 
oprema)

• neopredmetena sredstva 
(blagovna znamka, patent…)

• drugi stroški (obratni kapital, 
plače…)

• posojilo hčerinski družbi
• finančna naložba v podjetje z 

vsaj 25% glas. pravico

*Pogoji lahko odstopajo od navedenih v odvisnosti od programov in poslovne politike sodelujočih bank

COVID prilagoditve pri Abanki, Addiko bank, 
Sberbank in NKBM:
• do 100 % financiranje
• kredit v celoti namenjen refinanciranju
• možnost moratorija skladno z ZIUOPOK
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Programi neposrednega financiranja

(korona financiranje)

COVID-19 (SDM-KV)

• MSP in velika podjetja
• Od 100.000 € do 7.000.000 € (oz. 12 mio za vp)
• 2-12 let
• Moratorij (1/2 ročnosti, 1-6 let)
• Vse vrste zavarovanj.
• min 2 poslovni leti, 2 zaposlena
• Strošek odobritve od 50 € (0,05 % od zneska kredita)

Primeri: pokrivanje stroškov za material, plače, 
obratovalni str., str. najemnin, elektrike,…

Zagotavljanje zadostne likvidnosti za financiranje 
poslovanja v obdobju epidemije, kot tudi za 
zagotavljanje ponudbe proizvodov in storitev
povezanih z izvajanjem preventivnih in kurativnih
ukrepov v okviru epidemije COVID.
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Programi neposrednega financiranja

(korona financiranje)

Turizem
Naložbe v namestitvene zmogljivosti, športno 
infrastrukturo, zabaviščno infrastrukturo, kulturno 
infrastrukturo, žičnice, marine in turistična letovišča.

• s.p., MSP in velika podjetja, zadruge
• Od 100.000 € do 20.000.000 €
• Financiranje 85 % celotnih stroškov.
• 6-30 let
• Moratorij (3-5 let)
• Zavarovanje (nepremičnine, premičnine).
• min 2 poslovni leti, 2 zaposlena
• Brez stroškov odobritve in vodenja kredita.

Primeri: žičnice, izgradnja hotela, glampingi, 
nakup hotela

Gostinstvo – likvidnostno financiranje za 
obratna sredstva

• Od 100.000 € do 7 mio € oz. 20 mio (za velike s.p., 
velika podjetja, zadruge)

• 2-12 let



KORONA ZAVAROVANJE



14Novi korona zavarovalni produkti

Dodatna ponudba zavarovanja kreditov za 
blažitev posledic epidemije COVID-19

• Zavarovanje bančnih garancij
(poleg storitvenih možno tudi zavarovanje plačilnih 
garancij)

• Zavarovanje kreditov za pripravo na izvoz
(zavarovanje kreditov za pripravo na izvoz z daljšo 
ročnostjo instrumenta)

• Kreditna zavarovanja za dane avanse za 
dobavo respiratorjev, mask in druge zaščitne 
opreme.

Prilagojeni pogoji zavarovanj
• Možno večje, 95 % zavarovalno kritje za izvoznike za poslovne terjatve.
• Znižana, 20 % zahtevana slovenska komponenta (pri nekaterih zavarovanjih te zahteve sploh ni).



15Top Up shema - Zavarovanje terjatev izvoznikov 
na trgih EU in OECD 

• Zaradi omejevanja kreditnih zavarovalnic na področju zavarovalnih kritij, smo pričeli z 
razvojem TopUp sheme, ki omogoča dodatne kapacitete za odobravanje limitov zavarovalnega 
kritja, ki so v tem času še posebej pomembni in nujni za nadaljnje poslovanje slovenskega 
izvoznega gospodarstva. 

• Ta produkt omogoča podjetjem, ki jim je bil limit zavarovalnega kritja, bodisi znižan ali ukinjen, 
alternativno dodatno kritje ob pozavarovanju SID banke, veljavno pod določenimi pogoji. 
Dodatno zavarovalno kritje, ki ga bodo podjetja lahko dobila preko različnih zavarovalnih 
institucij (Coface PKZ in Zavarovalnica Triglav), bodo s tem pridobila varnost za 
poslovanje na izvoznih trgih EU in OECD, s čimer bo njihovo poslovanje tudi uspešnejše, 
lažje in hitrejše.



OSTALI STALNI PROGRAMI 
SID BANKE



17Programi neposrednega financiranja

Les

Izgradnja novih obratov, tehnološka posodobitev
obstoječih obratov za predelavo lesa, razvoj novih
materialov iz lesa, vseh oblik ostankov lesa in 
predelave odsluženega lesa, razvoj izdelkov z visoko
dodano vrednostjo, povečanje raznovrstnosti
proizvodnje v nove proizvode.

• MSP in velika podjetja
• 100.000 € – 5.000.000 €
• Financiranje 85 % celotnih stroškov.
• 6-12 let
• Moratorij (3-6 let)
• Vse vrste zavarovanj.
• min 2 poslovni leti, 2 zaposlena
• Brez stroškov odobritve in vodenja kredita.

Primeri: nakup nove opreme lepljenih plošč



18Programi neposrednega financiranja

MSP 6 in MSP 7

• MSP
• od 100.000 € do 5.000.000 €
• Financiranje 85 % celotnih stroškov.
• 6-12 let
• Moratorij (3-6 let)
• Zavarovanja (nepremičnine, predmet nepremičnin).
• Kapital/viri sredstev min 0,125 in max 0,4
• Brez stroškov odobritve in vodenja kredita.

Naložbe v opredmetena in neopredmetena 
sredstva, stroški materiala, storitev, drobnega 
inventarja ter trgovskega blaga, celotni stroški 
dela.

Primeri: izgradnje novih proizvodnjih
prostorov, financiranje obratnega kapitala



19Financiranje občin

• Občine.
• Od 34.000 € do 17.000.000 €.

• Financiranje do 85% celotnih stroškov.
• 5-20 let.
• Možnost moratorija za ves čas trajanja projekta
• Brez zavarovanj.
• Fiksna in variabilna obrestna mera.

Dolgoročno financiranje naložb v lokalno javno 
infrastrukturo ter lokalnih ukrepov učinkovite 
rabe energije in stanovanjske oskrbe za ranljive 
skupine prebivalstva.

Občine

Primeri:izgradnje novih šol, nizkoenergetskih vrtcev, 
komunalna opremljenost, Fabianijev most,..



20Sklad skladov SID banke

• portfeljske garancije 30 mio €

• posojila 58 mio €

RRI

88 mio €

• mikrokrediti 60 mio €

• lastniško financiranje 10 mio €

• portfeljske garancije 65 mio €

MSP

135 mio €

•posojila za celovito energetsko          
prenovo javnih stavb

Energetska
učinkovitost

25 mio €

•posojila za javne stavbe in  javne površine
Urbani razvoj

5 mio €

253 mio € sredstev EKP - skupaj na voljo 400 mio € sredstev



21Sklad skladov

Krediti za MSP, kriti z jamstvom 
SID banke (PG MSP)
• MSP

• 30.000 € do 10.000.000 €

• 3-10 let, moratorij (do ½ ročnosti).
• Brezplačno jamstvo, ki krije 62,5 % glavnice 

kredita.

• Zavarovanje največ do 1,2-kratnika tistega dela kredita, 
ki ni zavarovan z jamstvom SID banke (nezavarovani del 
kredita znaša 37,5 % vrednosti glavnice kredita).

Kritje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih 
sredstev, neopredmetenih sredstev, materiala, 
drobnega inventarja in trgovskega blaga, stroškov 
dela ter storitev, ki jih kreditojemalcu zagotavlja 
tretja oseba ter finančni in poslovni najem 
opredmetenih osnovnih sredstev

Ponudniki posojil portfeljskih garancij MSP:



22Sklad skladov

Mikroposojila

• Start-up, s.p., mikro ali malo podjetje, socialno 
podjetje

• 5.000 do 25.000 €

• Financiranje 100 % upravičenih stroškov.

• 2-5 let

• Moratorij (največ do polovice ročnosti).

• Brez zavarovanj oz. na predmetu financiranja. 

• Brez nadomestila za odobritev in vodenje.

Opredmetena in neopredmetena osnovna 
sredstva ter tekoče poslovanje.

Ponudnika mikroposojil:

Primer iz prakse:

razvoj programske opreme 

za laboratorije, plasiranje 

novih digitalnih medijev,..

RAZPRODANO – KMALU NA VOLJO



23Sklad skladov

Posojila za RRI

• Podjetja vseh velikosti (msp,vp, s.p., zagonska,…).

• Do 10.000.000 €

• Financiranje 100 % upravičenih stroškov.

• 3-9 let
• Moratorij (1-3 let)

• Brez zavarovanj oz. na predmetu financiranja (nad 1 
milijon € in ročnostjo nad 5 let tudi druga zavarovanja).

• Brez nadomestila za odobritev in vodenje.

Naložbe v opredmetena in neopredmetena 
sredstva za projekte raziskav, razvoja in inovacij.

Ponudniki posojil RRI:
Primer iz prakse:

nakup in dograditev 

poslovno-proizvodno-

skladiščnega objekta 



24Sklad skladov

Posojila za celovito energetsko 
prenovo javnih stavb (EE)

• Javni sektor in ESCO podjetja (samo celovite 
energetske prenove stavb javnega sektorja).

• 100.000 do 15.000.000 €
• Financiranje 100 % upravičenih stroškov.
• 5-25 let, moratorij (do ½ ročnosti).
• Vpis zastavne pravice na predmetu financiranja ali 

brez zavarovanj.
• Brez nadomestila za odobritev in vodenje.

Projekti celovite energetske prenove javnih stavb

Ponudnik posojil EE:Primer iz prakse:

energetska 

prenova OŠ



25Sklad skladov

Posojila za financiranje projektov 
urbanega razvoja (UR)
• Mestne občine, občinski javni stanovanjski skladi, 

podjetja, ki upravljajo s stavbami ali javnimi površinami, 
stanovanjske kooperative.

• 500.000 € do 7.000.000 €

• Financiranje 100 % upravičenih stroškov.

• 3-25 let, moratorij (do ½ ročnosti).
• Brez zavarovanj, vpis zastavne pravice na predmetu 

financiranje, druga zavarovanja. 

• Brez nadomestila za odobritev in vodenje.

Projekti urbane prenove ali novogradnje s ciljem 
povečanja javnostanovanjskega fonda, drugi 
projekti fizične prenove urbanih območij.

Ponudnik posojil UR:

Primer iz prakse:

parkirna hiša



26Sklad skladov

Lastniško in kvazi lastniško 
financiranje MSP

Sredstva FI so namenjena mikro in malim podjetjem
(oblikovanim kot gospodarska družba, razen d.n.o.-ji)
s sedežem v Sloveniji. Za izvajanje finančnega
instrumenta je na voljo bruto 10 mio EUR sredstev
EKP. Po SoF je določen vzvod v višini 1,3, kar pomeni,
da bo končnim prejemnikom preko tega FI na voljo
najmanj 13 mio EUR.

Finančni instrument se izvaja v dveh oblikah:

• konvertibilno posojilo,

• naložba v lastniški kapital.

Ponudnik:



27Zavarovanja za izvoznike, investitorje in banke

ZAVAROVANEC - IZVOZNIK

ZAVAROVANEC - INVESTITOR

• zavarovanje lastniškega deleža
• zavarovanje delničarskega posojila

ZAVAROVANEC - BANKA

• zavarovanje kredita tujemu kupcu
• zavarovanje kredita tuji banki
• zavarovanje odkupa terjatev
• zavarovanje postfinanciranja akreditiva
• zavarovanje nedelničarskega posojila
• zavarovanje storitvenih garancij banki
• zavarovanje namenskega kredita za pripravo na 

izvoz
• zavarovanje kreditne linije za pripravo na izvoz

• Posli po pooblastilu RS (v imenu in za račun RS) 
• Delitev rizika z zavarovancem 
• Minimalna slovenska komponenta: 20% (pri nekaterih 

zavarovanjih te zahteve sploh ni)
• 95% zavarovalno kritje za izvoznike za poslovne terjatve
• Neprofitne storitve     
• Zavarovalne storitve, ki jih uporabljajo tudi tuje banke pri svojih 

nacionalnih izvozno-kreditnih agencijah
• Zavaruje se nemarketabilne (netržne) rizike
• Mednarodni pogoji oz. pravila (OECD, EU)
• Kompleksnejša obravnava: od primera do primera, enkratni 

izvozni posli, večja rizičnost (ročnost, rizični trgi, vrednosti, 
koncentracija rizikov), strukturirano zavarovanje in financiranje 
(finančna konstrukcija, varščine).

Glavne značilnosti zavarovanja

Glavni cilj je pospeševanje slovenskega izvoza 
blaga in storitev pogoj

• zavarovanje kredita dobavitelja
• zavarovanje storitvenih garancij 

izvozniku
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Podjetja lahko financirajo rast in nadaljnji razvoj, 
povečanje vrednosti podjetja, vse naložbe, obratni kapital, 
prevzeme drugih podjetij, vstope na nove trge, izvozno 
financiranje, lastniško nasledstvo in reorganizacijo

• slovensko podjetje ali dejavnost tujih podjetij v Sloveniji 
(kreiranje delovnih mest v Sloveniji),

• MSP ali MID-Cap podjetje (do vključno 2.999 
zaposlenih), 

• ima vsaj 2 zaposlena in posluje najmanj 2 leti,
• ima v času trajanja investicije pričakovano rast 

prihodkov in denarnega toka,
• ne gre za podjetje v težavah in nima neporavnanih 

obveznosti do države,
• ima kazalnik NFD/EBITDA ≤ 6

Primer iz prakse: dokapitalizacija 

družbe za energetske storitve, 

lastniški vstop v podjetje

Lastniško financiranje

Slovenski naložbeni program 
kapitalske rasti (SEGIP)



FINANCIRANJE 
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA



30SID banka in krožno gospodarstvo
Financiranje krožnega in trajnostnega gospodarstva SID banka zagotavlja:

1. Z IZDAJO ZELENIH OBVEZNIC 

a) Iz vira Zelene obveznice SID banke nudimo neposredno financiranje preko razvojno spodbujevalnih 
finančnih programov

• Omogočamo financiranje nakupa sekundarnih surovin, pokrivanje stroškov dela v proizvodnji sekundarnih surovin, 
razvoj in proizvodnjo novih produktov iz sekundarnih surovin, razvoj in proizvodnjo ponovne uporabe, itd.

• RRI, MSP6, MSP7, MSP8, NALOŽBE1, LES1, itd.

b) Pomoč podjetjem pri izdaji zelene obveznice

• SID banka nudi podjetjem pomoč v postopku izdaje zelene obveznice ter tudi možnost vstopa SID banke kot so-
vlagatelja v zeleno obveznico (npr. GEN-I Sonce).

2. PREKO VREDNOTENJA KROŽNE NARAVNANOSTI PODJETIJ

• Izdelana lastna metodologija vrednotenja krožne naravnanosti podjetij in ocenjevanje njihovega potenciala za krožno 
preobrazbo ter posameznih naložb, ki jih financiramo. 

• Krožno naravnanost podjetij bo SID banka smiselno vrednotila in umestila v politiko obrestnih mer 

oziroma omogočila ugodnejše financiranje podjetij 

in projektov krožnega gospodarstva. 

5 bilanc: presoja trajnosti poslovnega modela podjetja
• odpornost poslovnega modela podjetja na dolgi rok,
• snovna učinkovitost podjetja,
• skrb za naravno okolje, 
• energetska učinkovitost podjetja,
• inovacijsko/tehnološka prebojnost podjetja.



31Financiranje trajnostno naravnanih projektov 
iz vira Zelene obveznice 

Obnovljiva 
energija

Energetska 
učinkovitost

Preprečevanje in 
nadzorovanje 

onesnaževanja

Okoljsko trajnostno 
upravljanje živih 
naravnih virov in 

rabe zemljišč

01 02 03 04

Čisti 
transport

Trajnostno 
upravljanje voda in 

odpadnih voda

Izdelki, proizvodne 
tehnologije in postopki, ki 

ustrezajo ekološko 
učinkovitemu in/ali 

krožnemu gospodarstvu

Zelene 
stavbe

05 06 07 08

SID banka je v letu 2018 izdala Zeleno obveznico v vrednosti 75 mio EUR, ki je namenjena 
financiranju novih ali obstoječih ekološko trajnostnih projektov na spodnjih področjih: 



32Uspešne zgodbe
podjetij, ki so že prejela financiranje iz vira 

Zelene obveznice

RESALTA d.o.o. 

IZDELKI KROŽNEGA 
GOSPODARSTVA:

Financiranje podjetja 
Roks, ki se ukvarja z 

zbiranjem in predelavo 
komposta.

ROKS 

RECIKLIRANJE D.O.O. 

IZDELKI KROŽNEGA 
GOSPODARSTVA:

Financiranje podjetja, ki 
se ukvarja z regeneracijo 

odpadne plastike.

JANPLAST D.O.O. 

ENERGETSKO 
UČINKOVITI OBJEKTI:

Energetska obnova stara 
šole Log

LOG - DRAGOMER

ENERGETSKA 
UČINKOVITOST:

Financiranje naprave za 
kogeneracijo na biomaso 
(soproizvodnja toplote in 

elektrike) 

ENERGY 9

(GGE SRBIJA)

ENERGETSKO 
UČINKOVITOST:

Financiranje 5-ih projektov 
na področju javne 

razsvetljave in kotlovnice 
na biomaso in plin.



DRUGE DEJAVNOSTI SID BANKE



34Izvozno financiranje
Financiranje tujega kupca

Pogoji financiranja tujega kupca za slovenskega 
izvoznika

• Če je izvoznik glavni pogodbeni dobavitelj ali izvajalec.
• Če izvoznik izvaža investicijsko blago ali storitve (npr. 

oprema, stroji, proizvodnje linije, oprema hotelov, gradbeni 
in strojni inženiring, software oprema ipd.).

• Če izdelek ali storitev vsebuje vsaj 40 % slovenske 
komponente.

• Če je podjetje registrirano v Sloveniji.

Kupcu v tujini nudimo:
• Ugodno financiranje v višini od 200.000 € dalje.
• Dobo kreditiranja od 2 do 10 let.
• Neposredno financiranje s strani SID banke ali prek njegove 

(lokalne) banke.

Prednosti za slovenskega izvoznika
• Takojšnje plačilo po dobavi.
• Varnost poslovanja s prenosom 

tveganja neplačila na SID banko.
• Povečanje konkurenčnosti.
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v okviru Evropskega svetovalnega vozlišča (EIAH)

Projektna pisarna - lokalno svetovalno vozlišče SID banke

• Za slovenska podjetja, občine in druge organizacije.
• Pomoč pri pripravi projektov za pridobitev sredstev 

Naložbenega načrta za Evropo oz. Evropskega sklada 
za strateške naložbe (EFSI).

• Svetovanje pri razvoju on strukturiranju projektov, finančno 
svetovanje, pomoč pri pridobitvi sredstev EU in 
kombiniranjem z drugimi viri financiranja.

Evropsko svetovalno vozlišče 
(European Investment Advisory Hub - EIAH) 
• skupna pobuda EK in EIB v okviru Naložbenega načrta za Evropo, ki je sestavni 

del EFSI (t.i. Junckerjev sklad)
• Namen projekta: prijaviteljem projektov omogočiti usmerjeno tehnično pomoč 

pri identifikaciji, pripravi in razvoju projektov v EU. 
• Cilj projekta: izboljšati naložbeno okolje v EU in odpraviti pomanjkljivosti oz. 

ozka grla pri mobilizaciji financiranja
• Za razvoj uspešnih, trajnostnih in kakovostnih projektov. 
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Center za mednarodno sodelovanje in razvoj

• Je samostojna raziskovalna in svetovalna neprofitna 
organizacija na področju mednarodnih ekonomskih odnosov.

• Kot del Skupine SID banke s pomočjo donacij Republike 
Slovenije omogoča realizacijo razvojnih investicijskih 
projektov javnih subjektov v državah v razvoju.

• Nudi vse vrste storitev in informacij, ki jih slovenska 
podjetja  potrebujejo pri identifikaciji najobetavnejših 
trgov ter razvijanju strategij in operativnih programov nastopov v 
tujini. 

• Zainteresiranim tujim naročnikom posreduje analize in 
informacije o Sloveniji in njenem trgu.
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Vprašanja?

Klicni center

Saša Podpeskar, sasa.podpeskar@sid.si, tel: 01/ 2007 264

Katja Šteklič, katja.steklic@sid.si; tel: 01/ 2007 585

mailto:Sasa.podpeskar@sid.si
mailto:Katja.steklic@sid.si

