
 1-  Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpreti ponovni zagon podjetij in
omogočiti ohranitev obstoječih delovnih mest, kot v obdobju pred
krizo COVID-19 na obmejnih problemskih območjih v Republiki
Sloveniji. 

S podporo se omogoči ponoven zagon poslovne dejavnosti v malih
podjetjih z 10 do 49 zaposlenimi, ki so še posebej izpostavljena
neugodnim razmeram poslovanja, ki izvira iz narave obmejnega
območja, s pojavom virusa COVID-19 pa jim je bilo poslovanje
predvsem zaradi omejitev fizičnega in materialnega poslovanja v
obmejnem območju (zaprtost mej in omejevanje prehodov) še
dodatno oteženo.

Predmet javnega razpisa MGRT-ja je zagotavljanje finančne
podpore za upravičene stroške iz naslova tega razpisa za
ponovni zagon poslovanja podjetij. Ponovni zagon podjetja in
polno delovanje podjetij se podpira na način, da se podjetju
zagotovijo sredstva za delovanje v obliki nepovratne pomoči, za
investicije, zunanje storitve ter plače, z namenom ponovnega
začetka rednega poslovanja. Za ta namen se podjetju dodeli
subvencija v višini najmanj 20.000 € in največ 200.000 €, pri
čemer stroški plač ne smejo presegati 100.000 €.
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Namen javnega razpisa je prav tako omogočiti polno delovanje te
ciljne skupine podjetij in ohranitev delovnih mest v podjetjih. Na
tak način bo podjetjem omogočen ponovni vstop na trg, izboljšanje
uspešnosti delovanja v primerjavi s kriznim obdobjem ter ohranitev
konkurenčnosti na domačih, čezmejnih in tujih trgih. Zasledujeta se
obstoj in delovanje podprtih podjetij in uspešna vključitev v tržne
procese in ponovno komercializacijo proizvodov, procesov in
storitev.
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Stroški plač se izplačajo v obliki standardnega stroška na enoto
(glede na opravljeno delo se lahko uveljavlja celoten ali
sorazmerni del standardnega stroška na enoto);
Investicije v opremo in druga opredmetena ter neopredmetena
osnovna sredstva;
Stroški storitev zunanjih izvajalcev; 
DDV je upravičen strošek, v primeru, da je nepovračljiv.

2-  Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

Posredni stroški se izplačajo v obliki 15 % pavšala glede na stroške
plač.

3-  Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja s sedežem na obmejnih
problemskih območjih, ki imajo kot svojo glavno dejavnost
opredeljeno predelovalno dejavnost (področje C SKD 2008
klasifikacije) in so organizirana kot gospodarske družbe ali
samostojni podjetniki posamezniki.
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4-  Regija izvajanja

Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale na dveh programskih
območjih: 

Vzhodna Slovenija, ki obsegajo občine: 

Apače, Bistrica ob Sotli, Brežice, Cankova, Cirkulane, Črenšovci, Črna
na Koroškem, Črnomelj, Dobrovnik/Dobronak, Dolenjske Toplice,
Dravograd, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš/Hodos, Ilirska
Bistrica, Kobilje, Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje,
Kungota, Kuzma, Lendava/Lendva, Loška dolina, Loški Potok,
Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica,
Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek,
Podlehnik, Podvelka, Postojna, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi,
Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše,
Selnica ob Dravi, Semič, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi,
Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Velika
Polana, Videm, Vuzenica, Zavrč, Žetale. 

Zahodna Slovenija, ki obsegajo občine: 

Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje-
Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren-
Kostanjevica, Preddvor, Renče-Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič,
Vipava.

Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega
območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan
oddaje vloge na ta javni razpis sedež. Sedež mora biti vpisan v
Poslovni register Slovenije / Sodni register. Prijavitelji morajo biti
na obmejnem problemskem območju registrirani pred 1. 1. 2018
(upošteva se datum registracije podjetja oziromaa datum priglasitve
pri pristojnem organu).
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5-  Skupna višina sredstev
Skupna višina sredstev znaša 5.000.000 evrov.

6-  Rok za prijavo
Rok za prijavo je ponedeljek, 5. oktober 2020, do 23:59.

Za SPOT svetovanje Goriška pripravila: Polona Cimprič , Posoški razvojni center

Vir:https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-spodbud-za-
ponovni-zagon-poslovanja-podjetij-v-obmejnih-problemskih-obmocjih-covid19/
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7-  Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani MGRT
(tukaj).
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