Privremeno sniženje kamatnih stopa HBOR-a za nove investicijske projekte u
razdoblju od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2012.
Radi ostvarenja novoga gospodarskog rasta te pozitivnih pomaka na domaćem tržištu i djelatnostima strateški
važnim za gospodarstvo Republike Hrvatske nužno je potaknuti ciklus novih ulaganja. Zbog toga je u
razdoblju od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2012., HBOR snizio kamatne stope za 1 postotni bod za
pojedine djelatnosti i namjene.
Sniženje kamatnih stopa namijenjeno je poticanju svih novih ulaganja u:
1. Poljoprivredi i ribarstvu – i to prvenstveno za:
o Uvođenje novih tehnologija te nabavku mehanizacije i opreme
o Podizanje dugogodišnjih nasada, nabavu osnovnog stada i jata radi popunjavanja postojećih
kapaciteta u poljoprivredi
o Projekte kojima je cilj usklađenje sa standardima EU ili mjere za zaštitu okoliša
2. Turizmu – i to prvenstveno za:
o Izgradnju novih hotela višeg stupnja kategorizacije – 4 i više zvjezdica
o Izgradnju ili uvođenje novih turističkih sadržaja (programa): bazena, sportskih terena i drugih
aktualnih turističkih sadržaja
o Poticanje razvoja ruralnog turizma – izgradnju novih smještajnih kapaciteta i dodatnih sadržaja
ruralnog turizma
o Ulaganja u smještajne kapacitete u sklopu kulturno zaštićenih objekata
o Ulaganja u izgradnju ili adaptaciju energetski učinkovitih hotela – zeleni krediti
3. Industriji – i to prvenstveno za:
o Izgradnju novih proizvodnih kapaciteta u industriji
o Ulaganja u projekte energetske učinkovitosti u industriji
o Ulaganja u nove tehnologije (nove strojeve i opremu)
4. Energetsku učinkovitost, zaštitu okoliša i obnovljive izvore energije:
o Sva ulaganja u područjima energetske učinkovitosti, zaštite okoliša i obnovljivih izvora energije.
Sniženje kamatnih stopa za 1 postotni bod moguće je u okviru sljedećih programa kreditiranja:







Zaštita okoliša
Gospodarstvo
Turizam
Poljoprivreda i ujednačeni razvoj
Otoci
Malo i srednje poduzetništvo







Početnici
Pronalasci
IPARD Mjera 101. i 103.
IPARD Mjera 302.
Kreditiranje IPA-e

Napomena! Gospodarskim subjektima kojima su odobreni krediti i zaključeni ugovori o kreditu u razdoblju
od 1.siječnja 2012. do stupanja na snagu novih uvjeta kreditiranja, može se odobriti sniženje kamatnih stopa
ako udovoljavaju važećim propisima o odobrenju potpora male vrijednosti.

