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Oblike in načini delovanja

Financiranje občinskih projektov do leta 2015
•
•
•
•

neposredno financiranje občin, vir sredstev: EIB, CEB
financirano več kot 50 projektov;
vrednost projektov > 250 mio €
glavna področja financiranja:
•
•
•
•
•
•

energetska učinkovitost,
javna razsvetljava,
modernizacija mestnih središč,
druga komunalna infrastruktura,
podjetniški inkubatorji,
ipd.

• program se je v letu 2015 zaključil
• praviloma je bil SID kredit dopolnilo nepovratnim kohezijskim ipd. virom

Neposredno financiranje občin
•

100 mio €, iz namenskih virov mednarodnih razvojnih finančnih institucij: EIB, CEB.

•

Upravičenci: občine, ki so lastniki oziroma upravičenci predmeta financiranja.

•

projekti v velikosti od 40 t € do 20 mio €, ročnosti kreditov od 5 do 20 let, brez zavarovanj.

•

Primerni projekti:
• naložbe v javno infrastrukturo,
• ukrepi učinkovite rabe energije,
• stanovanjska oskrba ranljivih skupin prebivalstva.

•

Financiranje:
• neposredno financiranje SID banke (6 m euribor + 0,7 %), fiksna obrestna mera
• Prilagojeni odlogi plačila glavnice
• kombiniranje z nepovratnimi sredstvi EU
• Dolgoročen in stabilen vir financiranja
• sofinanciranje (banka in SID banka) z možnostjo zagotovitve vira poslovni banki in dodajanje
ročnosti.

Rezultati neposrednega financiranja občin
Financiranje programa se izvaja do leta 2020:



V 2018 že odobrenih 12 projektov v skupni vrednosti 25,1 mio EUR



V obravnavi še 30 projektov v skupni vrednosti 47,7 mio EUR



Konkretni nameni financiranj:
Komunalna opremljenost
Izgradnja šol, vrtcev in športnih objektov
Energetske sanacije občinskih stavb
Izgradnja kanalizacije, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, cest, razsvetljave, ipd.



Letne potrebe občin (krediti): 62 mio EUR (2017)



Kohezijska politika (finančni instrumenti, mešanje sredstev, urbane investicijske platforme)



Projektna pisarna, EIAH

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Naložbe v novo visokokakovostno ponudbo nastanitev (hoteli in letovišča), nove turistične
znamenitosti (centri za obiskovalce, interpretacijski centri, muzeji, kongresni centri, tematski in
zabaviščni parki, animacijski projekti) in infrastrukturo.
Naložbe v obnovo obstoječih nastanitvenih zmogljivosti in infrastrukturo (smučišča, vlečnice, sistemi
za zasneževanje, žičniška infrastruktura, kolesarske in sprehajalne poti, širitev plaž).
Vključitev kulturnih in naravnih znamenitosti v proces ustvarjanja novih in inovativnih turističnih
doživetij.
Ponudba 4 in 5 zvezdičnih hotelov ter letovišč.
Vključevanje ponudbe globalnih visokokakovostnih hotelskih verig v vodilnih turističnih destinacijah.
Spodbujanje razvoja specializiranih manjših butičnih družinskih hotelov ter outdoor specializiranih
hotelov
Preureditev gradov ali dvorcev v butične hotele ali elitne restavracije z nadstandardno ponudbo
Razvoj in ohranjanje funkcionalnih in učinkovitih zračnih, železniških in cestnih povezav.
Spodbujanje novonastalih podjetij in trenutnih deležnikov iz sektorja MSP v različnih komponentah
turistične verige vrednosti.
Oblikovanje novih, inovativnih, trajnostnih in celostnih turističnih produktov in aktivnosti,
pospeševanje zelenega turizma, krepitev outdoor produkta.
Gradnja novih turističnih destinacij (trenutno Piran, Ljubljana, Bled, Brežice in Kranjska gora).

Turizem
 Upravičenci:
mala in srednje velika podjetja
velika podjetja

•
•
•
•
•
•
•

Namen financiranja:
naložbe v namestitvene zmogljivosti
kulturno infrastrukturo
žičnice
športno infrastrukturo
zabaviščno infrastrukturo
marine
in turistična letovišča

Višina kredita: do 20 mio €
Doba kredita: 6-30 let
Informativna obrestna mera:
od 6 m euribor + 0,7 %
Moratorij na odplačilo glavnice
(max 5 let)

Zavarovanje: nepremičnine ali premičnine

Sodelovanje na lokalni ravni
•
•
•
•

Vključenost na vseh ravneh
Zagotavljanje kapilarnosti programa
Občine – prostorski, razvojni načrti
Regionalne razvojne agencije
– Turistični (in drugi razvojni) projekti
– Posredovanje razvojnih sredstev SID banke
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