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NEPOVRATNA SREDSTVA

Številna
podjetja
se
soočajo z negativnimi
posledicami, ki jih povzroča
trenutna
gospodarstva
situacija
povezana
s
koronavirusom. Za omilitev
finančnih
posledic
so
številni pristojni organi
razpisali javne razpise za
dodatne
finančne
spodbude, ki imajo za
prijavitelje
pomemben
doprinos
za
omilitev
finančnih posledic oziroma
dodaten zagon za bodoča
investicijska vlaganja.
V nadaljevanju je prikazan
seznam
aktualnih
in
napovedanih
javnih
razpisov
s
področja
ugodnih
kreditov
in
nepovratnih sredstev.
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KREDITI IN BANČNE
GARANCIJE
FINANČNA POMOČ ZA PODJETJA OB KORONAVIRUSU

P1 PLUS 2020 – GARANCIJE ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO
OBRESTNE MERE
Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Razpis je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov za
investicijska vlaganja ali lažjega likvidnostnega poslovanja preko obratnih sredstev.

UPRAVIČENCI
Mikro, mala in srednje velika podjetja v sedežem v republiki Sloveniji, ki imajo vsaj 1
zaposlenega za polni delovni čas. Kot zaposlen se šteje tudi nosilec dejavnosti s.p.

KREDITNI POGOJI
Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + od 0,50% do 1,00 %
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Maksimalna višina kredita:
➢ Za investicijska vlaganja: 1.250.000 EUR
➢ Za obratna sredstva: do 100.000 EUR (za mikro in mala podjetja) oz. do 200.000 EUR
(za srednje velika podjetja)
Doba odplačila: do 10 let oziroma za obratna sredstva do 5 let
Moratorij: do 2 leti oziroma za obratna sredstva do 6 mesecev
Zavarovanje: pozitivni bančni sklep

OBRAVANJE VLOG
Obravnava vlog poteka dvostopenjsko. Prva stopnja je na nivoju banke. Banka preuči
potencialnega kreditojemalca in v primeru pozitivne ocene izda pozitivni bančni sklep.
Druga stopnja se odvija na Skladu, ki preuči vlogo in jo v primeru izpolnjevanja administrativnih
pogojev in meril odobri.

ROKI ZA ODDAJO VLOG
5. september; 20. september; 5. oktober; 20. oktober 2020 oziroma do porabe sredstev.
Sklad se zavezuje, da bo za čim hitrejši dostop do likvidnostnih sredstev, vloge odobril v roku
14 dni od roka za oddajo.

3

KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-CoV-2 NA

GOSPODARSTVO
Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Namen produkta je neposredno hitro zagotavljanje ugodnih virov financiranja za namen
likvidnostnega financiranja podjetij, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS – Co

UPRAVIČENCI

Mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi, ki opravljajo dejavnost, razvrščeno v
naslednja področja:
•

I55.1 - Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov:

•

I55.2 - Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno
bivanje;

•

I55.3 - Dejavnost avtokampov, taborov;

•

I56 - Dejavnost strežbe jedi in pijač;

•

N79 - Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane
dejavnosti;

•

N82.3. - Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,

•

R90 - Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter

•

N49.391 - Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga
z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali
registru licenc pri OZS)

UPRAVIČENI STROŠKI:
•

naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),

•

naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),

•

stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev,

•

stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na
delo in z dela, stroški prehrane

•

med delom).

Kredit se porabi namensko za nastale upravičene stroške. Kredit se odobri za upravičene
stroške projekta, nastale od 01.02.2020 do 01.04.2021.
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KREDITNI POGOJI
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 50.000 EUR.
Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.
Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Odplačilo
kredita je v enakih mesečnih obrokih. (Moratorij: od 1 do 6 mesecev)
Obrestna mera: 0%

ROKI ZA ODDAJO VLOG
24. avgust in 09. oktober 2020
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JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE LIKVIDNOSTNIH POSOJIL NA
PROBLEMSKIH IN OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH1
Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih
območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj ohranjanje gospodarske dejavnosti,
ki ustreza naslednjemu ukrepu.

UPRAVIČENCI
Mikro, mala in srednje velika podjetja

UPRAVIČENI STROŠKI:
•

Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim
zemljiščem

•

Gradnja (rekonstrukcija) poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov

•

Nova / rabljena oprema

•

Nov / rabljen delovni stroj

•

Neopredmetena sredstva

•

Stroški storitev

•

Stroški sejmov, reklame in reprezentance

•

Stroški vzdrževanja

•

Stroški najemnine

•

Stroški bančnih, računovodskih, zavarovalnih storitev

1

Problemsko območje (obmejno in občine Hrastnik, Radeče, Trbovlje): Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda,
Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci,
Grad, Hodoš, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje,
Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Makole,
Metlika, Mežica, Miren-Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek,
Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radeče, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče-Vogrsko, Ribnica na Pohorju,
Rogatec, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta
Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Trbovlje, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem,
Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale, Žirovnica
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KREDITNI POGOJI
•

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih
sredstev pa 50.000,00 EUR.

•

Sredstva se dodeljujejo brezobrestno.

•

Skupna doba vračanja posojila je do 60 mesecev

•

Posojilo mora biti zavarovano s petimi bianco podpisanimi menicami skupaj s petimi
meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic.

ROKI ZA ODDAJO VLOG
24. avgust in 09. oktober 2020
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NEPOSREDNO FINANCIRANJE PODJETIJ V ČASU IZBRUHA COVID19
Razpisovalec: SID banka

Razpis zagotavlja zagotovitev likvidnosti za financiranje poslovanja v obdobju epidemije kot
tudi za zagotavljanje ponudbe proizvodov in storitev povezanih z izvajanjem preventivnih in
kurativnih ukrepov zaradi tega.

UPRAVIČENCI
Kredit je prioritetno namenjen velikim podjetjem, lahko pa ga prejmejo tudi mala in srednje
velika podjetja. Podjetje mora poslovati najmanj 2 leti in imeti v zadnjem poslovnem letu
povprečno vsaj 2 zaposlena.

KREDITNI POGOJI
Obrestna mera: nižja od trže, določa se ločeno glede na posameznega prijavitelja
Višina kredita: od 100.000 EUR do 7 milijonov EUR (za mala in srednja podjetja) oz do 12
milijonov EUR za velika podjetja
Doba odplačila: 2 do 12 let
Moratorij: do ½ ročnosti kredita
Zavarovanje: sprejemljive so vse vrste zavarovanj

ROK ZA ODDAJO
Do porabe sredstev
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P7R 2019 – MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH Z VISOKO
BREZPOSELNOSTJO IN NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH V
REPUBLIKI SLOVENIJI
Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad
Razpis zagotavlja ugodne vire financiranja za podjetja, ki imajo sedež na problemskem
območju. Problemska območja so:
1. Območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in
Metlika)
2. Območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje
3. Obmejna problemska območja: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec,
Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj,
Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci,
Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje,
Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava,
Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica,
Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka,
Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi,
Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše,
Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana,
Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm,
Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

UPRAVIČENCI
Podjetja, ki imajo sedež na enem izmed problemskih območij in vsaj enega zaposlenega za
polni delovni čas.

KREDITNI POGOJI
Obrestna mera: 1,1%
Višina kredita: od 5.000 EUR do 25.000 EUR
Doba odplačila: do 5 let
Moratorij: do 6 mesecev
Zavarovanje: 5 menic podjetja in 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima
nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1.

ROKI ZA ODDAJO
1. september in 1. oktober 2020 oziroma do porabe sredstev
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RAZPISI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA GORIŠKE
Razpisovalec: Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je objavil 4 nova javne razpise. Razpisi so namenjeni
ublažitev posledic epidemije COVID-19.

Na voljo so štiri kreditne linije:
•
•
•
•

neposredna dolgoročna posojila za ublažitev posledic epidemije COVID-19
neposredna dolgoročna mikroposojila za mikro in mala podjetja
neposredna dolgorčna posojila za podporo poslovanja
neposredna dolgoročna investicijska posojila

UPRAVIČENCI
Mikro, mala in srednje velika podjetja ki imajo sedež na območju mestne občine Nova Gorica
in občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. Podjetje
mora imeti vsaj enega zaposlenega.

SPLOŠNI KREDITNI POGOJI
Vrednost posojila: 4.000 EUR do 100.000 EUR
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je 0 %
Odplačilna doba posojila: do 9 let z možnim 1 letnim moratorijem
Zavarovanje posojila: pri zavarovalnici, z bančno garancijo, z zastavo nepremičnine ali drugim
ustreznim instrumentom zavarovanja oz. s kombinacijo le-teh, če nudijo zadostno zavarovanje
za izpolnitev dolžnikovih obveznosti.

ROKI ZA ODDAJO
17. 7. 2020, 31. 8. 2020, 16. 10. 2020, 4. 1. 2021, 12. 2. 2021, 30. 4. 2021, 11. 6. 2021, 27. 8.
2021 oz. do porabe sredstev.
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NEPOVRATNA SREDSTVA
AKTUALNI IN NAPOVEDANI RAZPISI S PODROČJA
NEPOVRATNIH SREDSTEV

V nadaljevanju je prikazana predstavitev razpisov po področjih, ki so aktualni v letošnjem letu.

ZA ODPRAVO POSLEDIC COVID-19……………………...……………..……..……...8
INTERNACIONALIZACIJA, DIGITALIZACIJA……………..………..….…………….10
TURIZEM…………………………….………………………..…………………………...11
KMETIJSTVO………………………….…………………..….……………..……...…….12

* Zaradi situacije povezane s koronavirusom se lahko dinamika in vsebina
napovedanih razpisov lahko spremni.
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ZA ODPRAVO POSLEDIC COVID-19

• Javni poziv za nakup zaščitne opreme (COVID-19 ukrep)
Predmet javnega poziva je sofinanciranje nakupa zaščitne opreme:
•
•
•
•
•

zaščitnih mask obraznih – pralnih,
zaščitnih mask obraznih – za enkratno uporabo,
zaščitnih rokavic,
razkužil,
termometrov za merjenje telesne temperature – brezstičnih

Upravičeni so le že nastali stroški oziroma izdatki (od 12. 3. 2020) do datuma oddaje vloge.
Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja
Prijavitelj mora imeti na dan objave javnega poziva vsaj 5 zaposlenih (kot zaposlena oseba se
upošteva tudi nosilec dejavnosti pri s.p.)
Način financiranja: Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ
zmnožek 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge.
Dovoljene vrednosti na kos posamezne kategorije zaščitne opreme (izražene v ceni brez DDV
na kos) so:
•
•
•
•
•

zaščitne maske obrazne – pralne – največ do 4 EUR na posamezni kos
zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo – največ do 1 EUR na posamezni kos
zaščitne rokavice – največ do 0,10 EUR na posamezni kos
razkužila – največ do 20 EUR na liter
termometri za merjenje telesne temperature – brezstični – največ do 50 EUR na
posamezni kos

Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00
EUR.
Rok za oddajo: 31.10.2020
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•

Napoved objav Javnih pozivov za odpravo posledic COVID-19
Ime javnega razpisa

Zagotovitev likvidnosti za razvojne projekte MSP ukrep za ublažitev negativnih posledic (COVID 19
ukrep)
Javni razpis za spodbude likvidnostne pomoči MSP
na obmejnih problemskih območij (COVID-19 ukrep)
Javni poziv spodbude na področju
internacionalizacije za namen zmanjševanja posledic
Javni razpis za sofinanciranje obratovalnih stroškov
podjetjem v gostinstvu in turizmu zaradi epidemije
COVID-19

Neposredni proračunski uporabnik
Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo

EU del
4.000.000,00

Predvidena objava
september 2020

Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo

5.000.000,00

september 2020

Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo

800.000,00

avgust 2020

Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo

11.630.720,00

september 2020
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INTERNACIONALIZACIJA, DIGITALIZACIJA
• ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Namen: vzpostavitev in nadgradnja e-poslovanja s tujini trgi
Upravičeni stroški: stroški zunanjih izvajalcev
•
•
•
•
•
•

Elektronska izmenjava med partnerji
Digitaliazacija nastopov na sejmih
Spletna stran za tuje trge
Spletna trgovina
Produktno-prodajni video
Krepitev kompetenc – usposabljanje

Višina sofinanciranja: 70% oziroma do 30.000 EUR
Rok za oddajo: 1.10.2020

• MEDNARODNI SEJMI V TUJINI
Namen: sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini
Sejem mora biti v bazi M+A ExpoData Base ali AUMA
Upravičeni stroški: pavšalno sofinanciranje na m2 sejemskega prostora
Roki za oddajo:
15.5.2020, 4.9.2020, 5.1.2021 do 16.5.2021
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TURIZEM
• PODPORA PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE
ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
Namen: spodbujanje ukrepov za a rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in
snovi v turizmu
Upravičenci: podjetja, ki se ukvarjajo s panogo turizma
Upravičeni stroški:
•
•
•

Energetska obnova objektov in snovna učinkovitost
Stroški informiranja in komuniciranja
Stroški storitev zunanjih izvajalcev

Višina sofinanciranja: do 200.000 EUR
Rok za oddajo: 30.11.2020

Sredstva
namenjena
nekaterim
prvotno
planiranim razpisom za podporo turizmu bodo
prerazporejena za namen objave novih razpisov,
prilagojenim novim razmeram na trgu.
Podrobnosti še niso znane.

Vprašajte nas
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KMETIJSTVO
• PODPORA ZA NALOŽBE V VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ
NEKMETIJSKIH DEJAVNOSTI - ukrep 6.4
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih
dejavnosti. Podprte bodo naložbe povezane z opravljanjem naslednjih dejavnosti:
•
•
•
•

•
•
•

dodajanje vrednosti lesu;
lokalna samooskrba;
turizem;
ohranjanje naravne in kulturne dediščine, kamor sodijo tudi dejavnosti, povezane s
tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, v skladu z uredbo, ki ureja
dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
socialno varstvo;
ravnanje z organskimi odpadki;
pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov, kot so lesna masa, gnoj,
voda, veter ali sonce, in ki je namenjena za prodajo, razen bioplina in biogoriv.

Upravičenci:
•
•
•
•
•

nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
samostojni podjetnik posameznik,
gospodarska družba,
zavod ali
zadruge.

Upravičeni stroški:
•
•
•
•

stroški ureditve in vzdrževanja objektov;
stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav, vključno z IKT;
prispevek v naravi;
splošni stroški.

Za ureditev zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih objektov mora upravičenec imeti
veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki se glasi na upravičenca.

Višina sofinanciranja: do 50% oziroma največ do 200.000 EUR
Lokacija naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, z izjemo kmetij.
Rok za oddajo vloge: 21.10.2020
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• PODPORA V PREDELAVO, TRŽENJE OZ RAZVOJ KMETIJSKIH
PROIZVODOV – ukrep 4.2
Upravičenci:
•
•

nosilci kmetij in nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji
samostojni podjetniki posamezniki, zadruge, zavodi in gospodarske družbe

Predmet podpore so naložb za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov:
•
•
•
•
•
•

ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih
proizvodov,
ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja,
ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za
varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev
lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,
ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije
za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo, razen za
pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,
nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, nakup
energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju
toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.

Do podpore so poleg prej navedenih naložb upravičene še naložbe:
•
•

v predelavo kmetijskih proizvodov za nakup mobilnega predelovalnega obrata in naložbe
v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin
za trženje kmetijskih proizvodov za ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov,
nadgradnjo lastnih mobilnih prodajaln oziroma nakup pripadajoče opreme, namenske
aparate za prodajo ter opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih
proizvodov.

Za ureditev zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih objektov mora upravičenec imeti veljavno
pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki se glasi na upravičenca.

Višina sofinanciranja: 30 % upravičenih stroškov in se ob izpolnitvi določenih pogojev, lahko
poveča do 50 % upravičenih stroškov.
Zaradi izjemnih dogodkov, kot je epidemija s COVID-19, so do podpore upravičeni stroški naložb
v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, ki so nastali po 12. marcu 2020.
Rok za oddajo vloge: 26.10.2020
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• PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA – ukrep
4.1
Namen: podpora za naslednje vrste naložb:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ureditev hlevov, skladiščnih kapacitet
Ureditev čistilnih naprav
Postavitev rastlinjakov
Ureditev trajnih nasadov
Mreže proti toči
Namakalni sistemi
Prilagoditev kmetovanja na gorskih OMD območjih
Skupinske naložbe za pripravo primarnih kmetijskih proizvodov za prvo prodajo
Naložbe v krožno gospodarstvo

Upravičenci: kmetijska gospodarstva
Višina sofinanciranja: zaradi situacije povezane s koronavirusom bodo višino
podpore za nekatere ukrepe dvignili tudi do 90%
•

•

dvig stopnje podpore na maksimalnih 90 % za naložbe v nakup in postavitev mrež proti
toči, nakup in postavitev rastlinjakov in nakup pripadajoče opreme, zasebnih namakalni
sistemov ter nakup namakalne opreme in ureditev trajnih nasadov.
dvig stopnje podpore za naložbe v prilagoditev kmetovanja na gorskih OMD območjih
na maksimalnih 90 %. V sklop teh naložb so zajete naložbe v nakup specialne
kmetijske mehanizacije za kmetovanje na strmih terenih, ureditev pašnikov in obor za
rejo domačih živali oziroma gojene divjadi, izvedba agromelioracij, ureditev hlevov ter
zaščita čebeljih panjev pred medvedi, ureditev trajnih nasadov, ureditev cestnih, vodnih
oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture, ureditev
zasebnih namakalnih sistemov na gorskih območjih ter nakup namakalne opreme;

Predvidena objava: avgust, september 2020
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• JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POSOJIL ZA INVESTICIJSKE
PROJEKTE V PRIMARNI KMETIJSKI PRIDELAVI - A1
Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil za primarno kmetijsko proizvodnjo, ki zasleduje
cilj:
• Izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva,
• Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
• Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture,
• Doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev.

Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki so organizirana kot:
• pravna oseba,
• samostojni podjetnik,
• kmetija.

PODPOGRAM A1.1 - po pravilih državnih pomoči
Upravičeni stroški:
•
•
•
•
•

Nakup kmetijskih zemljišč (do 10%)
Nakup, gradnja oziroma rekonstrukcija, objektov kmetijske dejavnosti
Nova ali rabljena oprema in delovni stroji
Biološka sredstva - večletni nasadi
Neopredmetena sredstva

Upravičeni stroški lahko nastanejo od oddaje vloge na razpis. Delež sofinanciranja projekta s
strani Sklada je do vključno 100,00%.
Posojilni pogoji:
Najvišja vrednost posojila: 500.000 €
Obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,50 % do 0,90 % letno, glede na koeficient
razvitosti občine za leto 2020
Skupna doba vračanja posojila je do 180 mesecev.
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PODPOGRAM A1.2 - izven pravilih državnih pomoči
Upravičeni stroški:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nakup kmetijskih zemljišč
Nakup kmetij
Nakup, gradnja oziroma rekonstrukcija, objektov kmetijske dejavnosti
Urejanje kmetijskih zemljišč
Nova ali rabljena oprema in delovni stroji
Biološka sredstva - večletni nasadi
Biološka sredstva - osnovna čreda
Neopredmetena sredstva

Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2020. Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada
je do vključno 100,00%.
Posojilni pogoji:
Najvišja vrednost posojila: 500.000 €
Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek od 0,10 % do 0,50 % letno, glede
na koeficient razvitosti občine za leto 2020.
Skupna doba vračanja posojila je do 180 mesecev.

Zavarovanje posojila
Posojilo mora biti zavarovano s petimi bianco podpisanimi menicami skupaj s petimi meničnimi
izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic ter dodatno obliko, kar je pogojeno z
višino zaprošenega posojila.
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PRIMER DOBRE PRAKSE

TOVARNA PIVOVARNA d.o.o.
Pivovarna Tektonik je razvojno naravnana. Nenehno sledi trendom,
izpopolnjuje okuse, veliko vlaga v sam razvoj in opremo ter dosega odlične
poslovne rezultate. Bili so izbrani med TOP 25 slovenskih startupov revije
Manager.

Ugodni kredit je bil pridobljen z namenom nakupa opreme za pivovarno,
nakup opreme namenjene laboratoriju in vzpostavitvi lastnega gostinskega
lokala.

»Ekipa podjetja Alias plus je s svojimi izkušnjami, znanjem in entuziazmom
pomembno prispevala k uspešnem pridobivanju finančnih sredstev. Pohvaliti
velja njihovo dobro poznavanje delovanja različnih programskih okvirov in
zahtev financerjev. Odlikuje jih prijaznost, zavzetost, stala pripravljenost za
svetovanje in pomoč pri iskanju ustreznih rešitev.«
Niko Bregantič, direktor in soustanovitelj
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Če vas zanima
več o razpisih,
stopite v stik z
nami

Prijavi se na e-novice

ALIAS PLUS, projektno vodenje in svetovanje d.o.o.
Mednarodni prehod 6, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici
Telefon: 05 393 24 65
Mail: info@aliasplus.si
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