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PREGLED AKTUALNIH RAZPISOV 
 
 
Garancije na bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus) 

 

• Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja v Sloveniji, ki imajo od 1-250 
zaposlenih 
• Financiranje: 60 % ali 80 % garancije za zavarovanje kredita. Do 1.250.000 EUR na 
podjetje za investicije, do 200.000 EUR kredita za obratna sredstva (za srednje velika 
podjetja) in do 100.000 EUR kredita za obratna sredstva (za mikro in mala podjetja). 
• Ročnost kredita: do 24 mesecev za investicije in do 6 mesecev za obratna sredstva. 
• Upravičeni stroški: stroški materialnih investicij, stroški nematerialni investicij, stroški 
financiranja obratnih sredstev. 

Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo - P7C7 
2021 COVID 

 
• Upravičenci: mala in srednje velika podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi 
virusa SARS-CoV-2. 
• Financiranje: do 100.000 EUR. 
• Ročnost kredita: do 5 let (možnost moratorija do 6 mesecev), kredit lahko krije do 100 
% vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 100.000 EUR,  brez stroškov 
odobritve in vodenja kredita. 
• Predviden datum razpisa: 31. 03. 2021 
 

Neposredno financiranje podjetij v času izbruha covid-19 (SDMKV – SID 
Banka) 

 
• Upravičenci: mala, srednja in velika podjetja 
• Kredit: od 100.000 do 7.000.000 EUR (na MSP) oziroma do 12.000.000 EUR (na veliko 
podjetje) z ročnostjo 2-12 let in obrestno mero, nižjo od tržnih. 
• Upravičenci: Podjetje, ki posluje vsaj 2 leti in je imelo v zadnjem poslovnem letu 
povprečno vsaj 2 zaposlena s sedežem v RS (nekatere izjeme pri dejavnostih) 
• Namen kredita: kritje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, 
neopredmetenih sredstev, materiala in storitev, stroškov dela 
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Spodbude za digitalno transformacijo - 4PD 2021 (odprt od 2. 4. 2021) 
 

• Namen: Spodbuditi rast in razvoj digitalnega poslovanja in digitalne preobrazbe. 
• Upravičeni stroški: Nakup nove strojne, programe opreme, stroški usposabljanja, 
svetovanj in stroška plač in stroški v zvezi z delom zaposlenih. 
• Višina sofinanciranja: Od 30.000 do 100.000 EUR (največ do 60 % investicije). 
• Upravičenci: MSP z najmanj 5 zaposlenimi. 

Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih – P7R 2020 
 

• Upravičenci: Določene občine. 
• Ugodna fiksna obrestna mera: 1,1 %. 
• Financiranje od 5.000 do 50.000 EUR. 
• Ročnost kredita: do 5 let (možnost moratorija do 6 mesecev). 
• Roki za oddajo: 1. 2. 2021-1. 5. 2021 (LP 2019) in 1 .6. 2021-1. 10. 2021 (LP2020) 
 

Krediti za gostinstvo in turizem – P7C 
 

• Namen: ugodno likvidnostno financiranje mikro, malih in srednje velikih podjetjij za 
blaženje posledic epidemije covid-19 (kandidirajo lahko le podjetja, ki prihajajo iz 
neproblemskih območij v RS) 
• Višina financiranja: od 5.000 do 50.000 EUR (brezobrestni krediti podjetjem, ki so 
utrpela gospodarsko škodo zaradi epidemije) 
 

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire 
energije – razpis Eko sklada 
 
• Namen: Spodbuditi ukrepe, s katerimi bi bolj učinkovito porabljali energijo v stavbah in 
tehnoloških procesih ter povečanje rabe obnovljivih virov energije. 
• Upravičenci: Lokalne skupnosti, pravne osebe, samostojni podjetniki, druge fizične 
osebe, pravne osebe javnega prava (razen neposrednih uporabnikov državnega 
proračuna). 
• Upravičeni stroški: Toplotna izolacija zasade, zidu, tal, strehe, vgradnja toplotne črpalke 
ali kurilne naprave za lesno biomaso, vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbo, 
optimizacija sistema ogrevanja, gradnja skoraj nič-energijske stavbe itd. 
• Višina sofinanciranja: do 20 % investicije, največ 200.000 EUR. 
• Kredit: do 80 % upravičenih stroškov naložbe, najnižja letna obrestna mera je trimesčni 
EURIBOR + 0 %. 
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Financiranje tehnološko razvojnih projektov (RRI 3) (SID banka) 
 
• Upravičenci: s.p., mala, srednja in velika podjetja, zadruga 
• Kredit: od 100.000 do 15.000.000 EUR z obrestno mero, nižjo od tržnih (moratorij na 
odplačilo glavnice najmanj 2 leti in največ ½ točnosti kredita) (tri različni tipi državne 
pomoči) 
• Namen: Za raziskovalno-razvojne in naložbene projekte, če je cilj nov ali bistveno 
izboljšan proizvod, proces ali storitev. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Za več informacij in pomoč smo z veseljem na voljo na info@bvfg.si. 

 


