JAVNI RAZPISI

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2019 (Ur. l. RS,
št. 16/2019), Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 47/2007,
22/2010) in Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št.
48/2007, 22/2010) ter v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, objavlja

JAVNI RAZPIS

za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva in obrti
v Občini Dobrna za leto 2019
I. Predmet javnega razpisa
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč »de minimis« v obliki dotacij kot
sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov. Skupna višina finančnih
sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrna za leto 2019, na proračunski
postavki 14001, znaša 4.000,00 EUR.
II. Nameni, ukrepi in pogoji
Finančna sredstva se namenijo za:
1. sofinanciranje posameznih ukrepov v obliki dotacij
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi razpisa v obliki dotacij, je 4.000 EUR.
a) Spodbujanje začetih investicij
- Stroški materialnih investicij: zemljišča, zgradbe, oprema, stroji, do
50% upravičenih stroškov pridobitve oz. največ 800,00 EUR.
- Pridobitev ali podaljšanje standarda kakovosti, ki je priznan v tujini,
do 45% upravičenih stroškov pridobitve oz. največ 800,00 EUR.
- Stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk:
do 50% upravičenih stroškov oz. do maksimalne višine 800,00 EUR.
- Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški investicijskih
programov: do 45% upravičenih stroškov pridobitve oz. do maksimalne
višine 800,00 EUR. Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25% vrednosti investicije. Investicijski projekti morajo ostati v občini vsaj 5 let.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki se na javni razpis
prijavljajo prvič. Prijavitelj lahko za ukrep Spodbujanje začetih investicij poda le eno vlogo.
b) Prva udeležba na sejmih ali razstavah
- Krijejo se upravičeni stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice
v višini do 50 % upravičenih stroškov oz. maksimalno do 320,00 EUR.
Upravičen strošek je prva postavitev in delovanje stojnice na sejemski
prireditvi v letu 2019. Upravičenci so do sredstev upravičeni samo enkrat, to pomeni, da upravičenci iz preteklih let ne morejo ponovno pridobiti sredstev iz naslova tega ukrepa.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki se na javni razpis
prijavljajo prvič. Prijavitelj lahko za ukrep Prva udeležba na sejmih in
razstavah poda le eno vlogo.
c) Odpiranje novih delovnih mest
Sredstva za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest se namenijo
kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače
zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:
– samozaposlitev osebe,
– zaposlitev osebe za nedoločen čas, če ima taka zaposlitev za posledico
neto povečanje delovnih mest pri prosilcu-upravičencu,

-

za odprtje posameznega delovnega mesta upravičenec
zaprosi le enkrat, do maksimalne višine 800,00 EUR.

lahko

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki se na javni razpis prijavljajo prvič.
III. Upravičenci
Do sredstev občinskega proračuna so upravičeni:
– samostojni podjetniki,
– male gospodarske družbe.
Prosilci morajo tako pridobljena sredstva vložiti v razvoj in razširitev obstoječe dejavnosti oziroma novo dejavnost na območju Občine Dobrna. Prav
tako morajo imeti pravne osebe sedež na območju Občine Dobrna, fizične
osebe pa morajo imeti stalno prebivališče na območju Občine Dobrna.
Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev jeklarstva, premogovništva, kmetijstva in ribištva in akvakulture, za primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti, za predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi pa v naslednjih primerih:
- če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
- če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ni namenjena spodbujanju izvoza oz. z izvozom povezane
dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč neposredno
povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
Do sredstev za razvoj niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki,
ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe. Do sredstev tudi niso upravičeni samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki imajo na dan prijave na javni razpis do razpisovalca Občine Dobrna neporavnane zapadle
obveznosti.
Za »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v
enem od naslednjih razmerij:
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov
drugega podjetja,
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega,
poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na
podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi
družbeni pogodbi ali statutu,
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi
dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja
sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov
navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) prvega pododstavka
preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki
opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
Upošteva se kumulacija pomoči, in sicer:
- pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi
z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za
financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
- pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi
360/2012,
- pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
št. 81 / 2019
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1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu
z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oz
100.000 EUR).
Občina Dobrna bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev
pridobila pisno izjavo o:
1. vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi
te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem
proračunskem letu,
2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške
in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo
presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči
po drugih predpisih.
Občina Dobrna bo prejemnika pomoči pisno obvestila, da je pomoč
dodeljena po pravilu »de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.
12. 2013) in o znesku de minimis pomoči.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko
ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države,
občine ali EU (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem
tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Evidence o individualni pomoči de minimis Občina Dobrna hrani 10 let od
datuma dodelitve pomoči.
Za pridobitev sredstev za odpiranje novih delovnih mest mora upravičenec
izpolnjevati še naslednje:
– novo zaposlena oseba mora biti državljan Republike Slovenije,
– da je zaposlitev osebe sklenjena od vključno 29. 9. 2018 do 31. 12. 2018
ali v koledarskem letu 2019,
– da ima prejemnik sredstev sedež dejavnosti na območju Občine
Dobrna,
– da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje delovnih mest pri
prosilcu - upravičencu glede na zadnji dve pretekli leti (l. 2017 in 2018),
– za odprtje posameznega delovnega mesta upravičenec lahko zaprosi
le enkrat,
– zaposlitev je potrebno ohraniti za nedoločen čas.
Prednost pri subvencioniranju bodo imeli prijavitelji, ki se na javni razpis
prijavljajo prvič.
IV. Vsebina vloge
Vloga Občine Dobrna je možno dvigniti v tajništvu Občine Dobrna v času
uradnih ur, in sicer od prvega dne objave v glasilu Dobrčan dalje ali na
internetni strani Občine Dobrna, http://www.dobrna.si.
Izpolnjeni vlogi je potrebno predložiti naslednje (pod: a-spodbujanje začetih investicij in b-prva udeležba na sejmih ali razstavah):
1. odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarskih dejavnosti,
2. potrdilo o plačanih davkih,
3. potrdilo o poravnanih zapadlih plačilnih obveznostih do Občine Dobrna,
4. izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za posamezen namen,
5. izjavo, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpisana pomoč spodbudo za izvedbo nameravanega projekta,
6. izjavo, da za ta namen še ni dobil državne pomoči oziroma kolikšen del
je že dobil iz drugih virov,
7. izjavo, da se vlagatelj na javni razpis prijavlja prvič.
Za posamezne ukrepe je potrebno predložiti tudi:
* stroški materialnih investicij:
dokazilo o plačilu, pogodba
račun
* za pridobitev in podaljšanje standarda kakovosti:
št. 81 / 2019

dokazilo o plačilu
račun
* Stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, tehničnih izboljšav,
nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk:
dokazilo o plačilu
račun
* Za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskih programov:
dokazilo o plačilu izdelave projektne dokumentacije in investicijskih programov,
račun
* Za prvo udeležbo na sejmu ali razstavi:
dokazilo o plačilu za najem, postavitev in delovanje stojnice,
račun
Izpolnjeni vlogi je potrebno predložiti naslednje (pod: c-odpiranje
novih delovnih mest):
izpis zavarovanih oseb za preteklo in tekoče leto (razen za
samozaposlovanje),
dokazilo o zaposlitvi (fotokopija obr. M1) za osebo, ki je zasedla
novoustanovljeno delovno mesto,
fotokopija pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za osebo, ki je
zasedla novoustanovljeno delovno mesto,
fotokopija plačilne liste za osebo, ki je zasedla delovno mesto, za
katero se uveljavljajo finančna sredstva,
potrdilo o stalnem prebivališču za osebo, ki je zasedla novoustanovljeno
delovno mesto (za primer samozaposlitve),
odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje
pridobitne dejavnosti in priglasitveni list (za s. p.) oziroma,
odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti
(za gospodarske družbe),
potrdilo o plačanih davkih,
potrdilo o poravnanih zapadlih plačilnih obveznostih do Občine Dobrna,
izjavo, da za ta namen ni prejel sredstev iz državnega proračuna
oziroma drugih virov. V primeru, da so bila sredstva prejeta, je
potrebno navesti višino prejetih sredstev,
izjavo, da se vlagatelj na javni razpis prijavlja prvič.
V. Rok in način prijave na javni razpis
Rok za prijavo na javni razpis je do porabe sredstev najkasneje do 30. 9. 2019
do 15.00 ure. Vloga z zahtevanimi dokazili mora biti poslana s priporočeno
poštno pošiljko ali osebno oddana v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19,
3204 Dobrna, najkasneje do porabe sredstev oziroma najkasneje do roka za
prijave, to je do 30. 9. 2019 do 15.00 ure. Za čas prejema se šteje, ko je vloga
v tajništvu Občine Dobrna. Obrazci za prijavo na javni razpis so dostopni
tudi na spletni strani Občine Dobrna, https://www.dobrna.si.
Upravni organ lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. V
primeru, da vloga ne bo dopolnjena v določenem roku, se s sklepom zavrže.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, v primeru zavajajočih
izjav in v primeru neizpolnitve projekta iz pogodbe je prejemnik sredstev
dolžan takoj vrniti Občini Dobrna dodeljena sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obresti.
Vse vloge bo obravnaval Odbor za malo gospodarstvo in obrt Občine Dobrna, ki bo sprejel sklep o dodelitvi sredstev najkasneje v roku 45 dni od
poteka roka za prijavo na javni razpis.
Vse dodatne informacije o javnem razpisu, razpisnih pogojih in razpisni
dokumentaciji so na voljo v času uradnih ur na Občini Dobrna, pri Mateji
Smrečnik, na telefonski številki: 03/ 780 10 53 ali po elektronski pošti na naslov: mateja.smrecnik@dobrna.si .
Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

