OBČINA RAČE – FRAM
objavlja

RAZPIS
za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva
v občini Rače-Fram za leto 2019
Razpis je objavljen na podlagi Pravilnika o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Rače - Fram
(MUV, št. 4/2015), Odloka o proračunu Občine Rače-Fram za leto 2019 (MUV, št. 4/2019) in v skladu s
pravilom »de minimis«.

I. PREDMET RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se dodeljujejo kot nepovratna finančna pomoč
»de minimis« v obliki dotacij, kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov.
V proračunu Občine Rače – Fram so za leto 2019 zagotovljena sredstva na proračunski postavki:
- 14002: Subvencije za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, v višini 60.000 EUR.
Višina subvencije bo izplačana v skladu s Pravilnikom o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v občini
Rače-Fram. Vlagatelj lahko uveljavlja samo eno pomoč v proračunskem letu, njen znesek ne more presegati
dveh povprečnih neto plač v RS v preteklem letu.
Občina Rače-Fram bo dodelila sredstva za naslednje namene:

1. POMOČ ZA ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST
-

Pomoč za novo odprto delovno mesto lahko pridobi samo podjetje, ki ima sedež v občini Rače-Fram za
zaposlovanje občanov občine Rače - Fram, ki še niso bili zaposleni, so ostali brez zaposlitve ali so v
postopku izgubljanja zaposlitve.
Delovno mesto mora obstajati vsaj dve leti po prejeti pomoči.
Znesek dodeljenih sredstev lahko znaša največ eno povprečno neto plačo v RS v preteklem letu.

2. POMOČ ZA SAMOZAPOSLITEV

Za subvencijo lahko zaprosi tista fizična oseba, ki:
- ima stalno prebivališče na območju občine Rače-Fram, gospodarsko dejavnost opravlja na območju občine
Rače-Fram in je v njej zaposlena,
- je bila predhodno pred samozaposlitvijo prijavljena kot brezposelna oseba pri Zavodu RS za zaposlovanje,
- izjemoma (ob neizpolnjevanju pogoja iz prejšnjih alinej) pridobi subvencijo tudi tista oseba, katere
delodajalec je prenehal z opravljanjem dejavnosti ali pa je prosilec prešel direktno od prejšnjega delodajalca
v samozaposlitev,
- se je takoj po končanem šolanju samozaposlila,
- do polovico zneska subvencije je upravičena oseba, ki opravlja registrirano gospodarsko dejavnost na
območju občine Rače-Fram, ima pa stalno prebivališče izven občine Rače-Fram.
- Prosilec se zaveže, da bo samozaposlitev trajala še najmanj dve leti po prejeti pomoči.
- Znesek dodeljenih sredstev lahko znaša do dve povprečni neto plači v RS v preteklem letu.

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJ
- prosilec mora biti občan in sedež podjetja mora biti v občini Rače-Fram,
- prosilec mora imeti poravnane vse finančne obveznosti do zaposlenih, občine in države (FURS),
- sredstva de minimis ne smejo biti namenjena izvozu oziroma izvozom povezane dejavnosti v tretje države
-

ali države članice, prav tako se ne smejo podeljevati pod pogojem, da se domačim proizvodom daje prednost
pred uvoženimi,
sredstva de minimis niso namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni
cestni tovorni prevoz,
če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali de minimis pomoči (javno financiranje), je
potrebno poskrbeti, da kumulacija teh pomoči ne bi presegla največje dovoljene intenzivnosti ali zneska
pomoči,
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-

pravice in obveznosti med občino in prejemnikom subvencije se določijo s pogodbo,
izpolnjevanje določil iz pogodbe lahko občinska uprava kadarkoli preveri,
v primeru ugotovitve, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, je občina
upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku, skupaj s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi.
Do sredstev po tem razpisu niso upravičena podjetja, ki:
- so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
- so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
- nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine in države,
- nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev,
- delujejo v sektorjih ribištva in akvakulture, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, predelave
in trženja kmetijskih proizvodov.

Pri vlogi morajo biti priložene izjave v pisni obliki:
- izjava o že prejetih sredstvih de minimis, ki jih je prosilec/podjetje prejel-o na podlagi te ali drugih uredb de
minimis v predhodnih dveh poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu,
- izjava, da ni nikakršnih povezav s podjetji, ki so že prejela sredstva de minimis,
- izjava o drugih že prejetih (ali zaprošenih) sredstvih za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z
dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti
po drugih predpisih.

III. ROK ZA VLOŽITEV VLOG

Vloge lahko zainteresirani upravičenci izpišejo na spletnem portalu občine: www.race-fram.si, pod rubriko: »Za
občane - Vloge« ali dvignejo obrazce na sedežu Občine Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače.

Razpis bo odprt:

-

od 26. 3. 2019 do 2. 4. 2019
(za obdobje samozaposlitve/odpiranje novih delovnih mest od 1. 10. 2018 do 1. 4. 2019);

-

od 23. 9. 2019 do 30. 9. 2019
(za obdobje samozaposlitve/odpiranje novih delovnih mest od 1. 3. 2019 do 27. 9. 2019).

Vloge z dokazili je potrebno poslati na OBČINO RAČE - FRAM, Grajski trg 14, 2327 Rače, v razpisanih
rokih.
Vloge bosta obravnavala Odbor za gospodarstvo Občine Rače - Fram in strokovna služba občinske uprave
Občine Rače - Fram. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja
pooblaščena uradna oseba z upravnim aktom.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Prepozne, neupravičene ali po pozivu na dopolnitev nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka,
vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni.
OBČINA RAČE - FRAM
Župan
Branko LEDINEK, l. r.
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