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FELHÍVÁS A PÁLYÁZATI BEADVÁNY BENYÚJTÁSÁRA

Pályázat szám

3021-5/2021-SRRS-1

A pályázat címe

Második nyilvános pályázat nonprofit és profit szervezetek előfinanszírozási projektjeire
– PF1, PF3, ANS (Szlovén Hivatalos Lap, 162/2021, a továbbiakban: pályázat)

Felhívás

A Szlovén Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: alap), Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica, felkéri a pályázókat, hogy nyújtsanak be nyilvános pályázaton történő
finanszírozási kérelmet

A PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁSA
1.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy lehetővé tegye a jóváhagyott európai és/vagy nemzeti forrásokból
megvalósuló projektek megvalósítását a Szlovén Köztársaság és az önálló nemzeti
közösségek területén
A következő intézkedéseknek megfelelő, európai és/vagy nemzeti finanszírozási
pályázatok alapján jóváhagyott projektek finanszírozásának áthidalása

2. Pályázati
célok és intézkedések

Nonprofit szervezetek fejlesztési projektjeinek áthidaló finanszírozása,
Profitorientált szervezetek fejlesztési projektjeinek áthidaló finanszírozása.
A pályázati összeg: 4 806 192,00 EUR, ami következőképpen oszlik meg:
o
o

3. Pályázati eszközök

2 806 192,00 EUR az alap elkülönített eszközei,
2 000 000,00 EUR az alap elkülönített eszközeiből az ANS-hez
kapcsolódó ellenértékből.

Az eszközök formája: hitel
Az eszközök forrása és a forrás neve: Slovenski regionalno razvojni sklad (Szlovén
Regionális Fejlesztési Alap)

2.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A PF1.2 rész tekintetében:
-

4. Jogosult pályázók

Nonprofit státuszú és működési célú jogi személyek, amelyek szervezeti
formái: intézetek, kamarák, alapítványok, társaságok, intézmények és egyéb
szervezetek, amelyek a következők szerint szerveződnek: jótékonysági
szervezet, civil szervezet, hallgatói szervezet, etnikai közösség,
közügynökség, szakszervezetek.

A PF3.1 rész tekintetében:
-

-

A társasági törvényben meghatározott jogi személy vagy természetes
személy, aki önállóan nyereségorientált tevékenységet végez a piacon.
A szövetkezeti törvényben meghatározott, szövetkezetként, szövetkezeti
társulásként bejegyzett jogalanyok.

Kamatláb: referencia-kamatláb + 1,00% pótdíj.
Teljes visszatérési idő: legfeljebb 36 hónap a moratóriummal együtt.

5. Hitelfeltételek

6. Elszámolható költségek

Az alap társfinanszírozási aránya: az elszámolható költségek legfeljebb 80%-a.
A kért összeg összege: min. 5000 EUR, max. 150 000 EUR. A PF3.2 alprogram
esetén a legalább 8 vagy annál magasabb hitelminősítésű és (a 2020.12.31-i
mérlegadatok alapján) legfeljebb 5,00 értékű nettó adósság/EBITDA mutatójú
pályázók által maximálisan igényelhető összeg 250 000,00 EUR lehet.
2014.01.01-től felmerült elszámolható költségek:
Jóváhagyott, de ki nem fizetett európai és/vagy nemzeti források
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3.

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐK

7. A pályázat benyújtására
vonatkozó határidő

8. A szerződés
megkötésének határideje

A pályázó a pályázatot a nyílt pályázati határidő időszakában, nevezetesen
2021.10.25-től 2021.10.31-ig, vagy a pénzeszközök felhasználásáig nyújtsa be.
A pályázat nem nyújtható be a pályázati határidő előtt vagy után.
A szerződés megkötésének határideje a határozat kiadásától számított
napokban: 45
Szerződéses pályázói költségek:
A szerződéskötés költségei
A szerződéskiegészítés megkötésének költségei
Hitelbiztosítási költségek
Hitelkezelési költségek

9. A pénzeszközök
lehívásának határideje

A pénz lehívásának határideje a szerződés aláírásától számított napokban: 30

10. A projekt befejezésének
határideje

A pályázati felhívás szerinti projekt befejezési határideje: 2024.12.31.

*a nettó adósság/EBITDA, ill. a pénzügyi adósságfedezeti 1 mutató kiszámítása a következőképpen történik:
Az 1. pénzügyi adósságfedezetet (PFD1) a következő képlet alapján számítjuk ki:
1. pénzügyi
adósságfedezet

PFD1
( hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek + rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek − pénzeszközök ) az „n” évre
=
−2
„ ”é

EIBTDA –2 = kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény
Az „n” év, azaz a 2020-as év (a pályázati felhívásban a pénzügyi kimutatások figyelembe
vételének éveként meghatározott év) adatainak ellenőrzése az Ebonitete.si rendszerből történik.
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