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Iščete način, kako bi razširili vaše poslovanje, vendar vam primanjkuje sredstev? 
Potrebujete finančna sredstva za obratovanje in boljše poslovanje? Predstavljamo 
eno izmed najugodnejših financiranj v letošnjem letu! 

P1 plus 2021 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 

• Zelo ugoden kredit za zagotavljanje obratnih sredstev in investicij podjetij pri čemer je 
obrestna mera in ročnost odplačevanja odvisna od namena porabe sredstev. 

• Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja v Sloveniji, ki imajo 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 10 let za investicije (možnost moratorija do 24 mesecev) in do 5 let za 
obratna sredstva (možnost moratorija do 6 mesecev). 

• Upravičeni stroški: stroški materialnih investicij, stroški nematerialnih investicij, stroški 
financiranja obratnih sredstev. 

• Predviden datum razpisa: že odprto.  
• Prvi oddajni rok: 20. 4. 2021. 

Ste utrpeli gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2? Lahko izkoristite tudi naslednji 
brezobrestni kredit za obratna sredstva! 

P7C 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na 
gospodarstvo  

Namen razpisa: malim in srednje velikim podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo 
zaradi virusa SARS-CoV-2 omogočiti hiter in enostaven dostop do brezobrestnega kredita 

Dobite ga lahko pod naslednjimi pogoji: 

• Upravičenci: mala in srednje velika podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa 
SARS-CoV-2. 

• Financiranje: do 100.000 EUR (dve vlogi po 50.000 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: 9. 04. 2021. 

Kako se prijaviti na izbrani razpis?  
V BV Finančna Skupina vam z veseljem pomagamo in vas vodimo skozi celoten 
postopek priprave vloge in dokumentacije za prijavo, do črpanja finančnih 
sredstev.  Kontaktirajte nas na info@bvfg.si.  


