Sveti Tomaž, 18.03.2013

Številka 3/2013

Letnik 1

POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI TOMAŽ

TISKOVINA
VSEBINA

7. JAVNI RAZPIS o dodeljevanju sredstev finančne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Sveti Tomaž za leto 2013
8. JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Sveti
Tomaž v letu 2013

7.
Občina Sveti Tomaž objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanju in razvoj
kmetijstva in podeželja za programsko obdobje 2010-2013 (Uradni glasilo občine Sveti Tomaž št.
1/2010), sprejetega Odloka o proračunu Občine Sveti Tomaž za leto 2013 (Uradno glasilo Občine
Sveti Tomaž, št. 14/2012) naslednji
JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju sredstev finančne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Sveti Tomaž za leto 2013

I.
PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja
na območju občine Sveti Tomaž za leto 2013 po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu,
skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.
Sredstva se razpisujejo za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
2. Zagotavljanje tehnične podpore
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
II.
VIŠINA RAZPISNIH SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Sveti Tomaž za leto 2013 v okvirni višini 13.000,00
EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor bo za posamezen ukrep prispelo manjše število vlog, kot
je razpisanih sredstev, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega
razpisa.
III.

NAMEN RAZPISA

1. NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
Okvirna višina sredstev: 7.000 EUR.
Namen ukrepa:
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih:
- stroški za pripravo načrta za novogradnjo in adaptacijo hlevov;
- stroški za nakup materiala za adaptacijo hlevov in ureditev izpustov;
- stroški za nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije;
- stroški za nakup opreme hlevov (mlekovodi, itd….);
- stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov
(seniki, silosi);
- stroški nakupa rastlinjaka in montaže ter opreme,
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skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
nakup in postavitev mrež proti toči, (lastno delo ni opravičljiv strošek);
prispevek v splošnih stroških na področju izdatkov (stroški arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc.)

Upravičeni stroški:
- stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, ki temelji na
zakonodaji Skupnosti (stroški obnove kritine objektov kmetijskega gospodarstva;
- stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
- stroški informacijske opreme vključno z računalniškimi programi,
- nakup materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov (razen
gnojnih jam in gnojišč za namen izpolnitev standarda Nitratna direktiva),
- nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije;
- stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo opremo,
- stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,
- prispevek v splošnih stroških na področju izdatkov (stroški arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc.)
Upravičenci do pomoči:
Fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini,
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v uporabi kmetijska zemljišča, ki
ležijo na območju občine oziroma tisti upravičenci kmetijskih gospodarstev, ki imajo svojo KMG – MID
številko in so s tem vpisani v register kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Pomoč se ne dodeli za:
- nakup živali, letnih rastlin in proizvodnih pravic,
- za preproste naložbe za nadomestitev,
Bruto intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
- do 40 % upravičenih stroškov za ostala območja,
- najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, najvišji znesek pa 2.000 € na kmetijsko
gospodarstvo na leto.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
- zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja.
- ustrezna dovoljenja, projektna dokumentacija za izvedbo investicije, vsa dokumentacija v
skladu z veljavno zakonodajo.
- predračuni,
- računi oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč se morajo predložiti
najkasneje ob zahtevku.
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- vlagatelj mora predložiti popolno vlogo.
- investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev.
- vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmečkega gospodinjstva in mora
imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva.
- vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali
člana kmečkega gospodinjstva
- kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
- kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih
ciljev ukrepa.
- pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti.
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Dodatna merila za ocenjevanje:
- ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
- ali je investicija finančno upravičena.
- ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namene investicije.
2. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE
Okvirna višina sredstev: 2.000 EUR.
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj in novih tehnologij
proizvodnje ter možnosti koriščenja storitev svetovanj.
Za zagotavljanje tehnične podpore se štejejo:
- organiziranje in izvedba usposabljanj in izobraževanj s področja kmetijstva.

kmetijske

Upravičeni stroški so:
Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev
na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja programov
usposabljanja.
Upravičenci do pomoči:
- pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitve na področju kmetijstva za kmetovalce iz
občine,
- registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in
prehrane na območju občine ali regije in območja Slovenije, ki vključujejo člane iz občine Sveti
Tomaž.
Bruto intenzivnost pomoči:
- pomoč se lahko krije do 100 % upravičenih stroškov v obliki nepovratnih sredstev,
- pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih
denarju proizvajalcem,
- pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine,
- članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev,

plačil v

Omejitve:
Pomoč se ne dodeli za:
-

aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih
proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
stroške storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno
svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.

Pogoji za dodelitev sredstev
- potrdilo in seznam udeležencev izobraževanja, tečaja,
- dokazila o plačilu upravičenih stroškov,
- dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska
zemljišča, ki ležijo na območju občine.
3. NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH
Okvirna višina sredstev: 4.000 EUR.
Namen ukrepa
Namen ukrepa je ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo
poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek
opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne
dejavnosti.
Sredstva bodo namenjena za:
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predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za
opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), kot so: sadje,
zelenjava, žita, mleko, meso, les, zelišča, med, čebelji izdelki);
prodaja kmetijskih pridelkov s kmetije;
turizem na kmetiji;
dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji; domača obrt.

Cilji ukrepa so:
- izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva;
- ustvarjanje novih delovnih mest;
- uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.
Splošni pogoji upravičenosti:
- upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v
javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za
opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
- dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po
zaključeni naložbi.
Upravičeni stroški so:
- stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
- nakup nove opreme;
- promocija;
- splošni stroški, kot so upravni in pravni.
K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo:
- finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oz. dokončanja le-te;
- ustrezna dovoljenja za izgradnjo oz. za obnovo v skladu z veljavno zakonodajo.
- predračune za nakup strojev ali opreme.
- fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno
dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le - ta še ni registrirana;
- mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne
dejavnosti.
Računi oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč se morajo predložiti
najkasneje ob zahtevku.
Bruto intenzivnost pomoči zanaša:
- do 50 % upravičenih stroškov;
- najmanjši znesek dodeljene
gospodarstvo/leto.

pomoči

znaša

250

€,

največji

pa

2.000

€/kmetijsko

Upravičenci so:
- nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in
kmetijske površine na območju občine Sveti Tomaž.
- člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo in imajo stalno prebivališče na naslovu
nosilca osnovne kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom registra
kmetijskih gospodarstev.
IV.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Vloge z dokazili je potrebno oddati najkasneje do 06.05. 2013 na naslov: Občina Sveti Tomaž,
Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z
oznako: Ne odpiraj »JR– KMETIJSTVO – RAZVOJ PODEŽELJA 2013 »
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V. OBRAVNAVA VLOG
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ne bo
popolna bo vlagatelj v roku 5 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo
pogojev razpisa se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa
se kot prepozne zavržejo.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 15. dni od datuma odpiranja
prijav. Občinska uprava bo na predlog komisije izdala upravičencem odločbo o dodelitvi sredstev za
posamezen ukrep. Zoper odločbo lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema
odločbe. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom se uredijo s pogodbo. Upravičencem se
sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka, ki se dostavi na
občino. Zadnji rok za vložitev zahtevka je 25.10.2013.
Upravičenec pred izdajo odločbe ne sme pričeti z izvedbo aktivnosti, za katera so sredstva
namenjena za naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev in zagotavljanje tehnične
podpore.
VI. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija oziroma obrazci so od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljivi
na sedežu Občine Sveti Tomaž in na spletni strani občine http://www.sv-tomaz.si/ pod rubriko Javni
razpisi.
Zainteresirani lahko v tem roku obrazce dvignejo v času uradnih ur na sedežu Občine. Za dodatne
informacije lahko pokličete Zinko Hartman na tel. 02/7416-600.
Številka: 419- 28 /2013 01/ZH
Datum: 18.03.2013
ŽUPAN Mirko Cvetko l.r.

8.
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini
Sveti Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 6/2012) ter na podlagi soglasja Ministrstva za
finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči (št. priglasitve: M001-2242761-2012) Občina Sveti
Tomaž objavlja
JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Sveti Tomaž v letu 2013
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči za:
1. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti.
2. Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja.
II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2013 v okvirni višini 13.000,00
EUR. Sredstva v proračunu so omejena.
V kolikor bo za posamezen ukrep prispelo manjše število vlog, kot je razpisanih sredstev, se prosta
sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
III. SPLOŠNA DOLOČILA OZ. POGOJI
–
–
–

do pomoči so upravičeni le udeleženci opredeljeni v okviru posameznega ukrepa;
upravičenec lahko kandidira samo za izvedbo naložbe, upravičene po tem pravilniku, katero
lahko izvede v celoti in v skladu z veljavnimi predpisi;
pomoč se dodeli na podlagi popolne vloge;
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naložba, za katero se dodeli pomoč, se mora uporabljati ali ostati v lasti upravičenca vsaj 2 leti
od dokončanja naložbe, če ni v okviru posameznega ukrepa določeno drugače;
naložba, za katero se dodeli pomoč, se ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodelitve
sredstev;
prosilec za isto investicijo oziroma naložbo (pred ali po odobriti finančne pomoči s strani
občine na podlagi tega pravilnika) ne sme pridobiti sredstev, iz kateregakoli drugega javnega
vira;
upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega pravilnika, mora voditi predpisano
dokumentacijo, določeno z javnim razpisom in sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev, ter jo
hraniti vsaj še 2 leti po izvedenem zadnjem izplačilu;
prosilec mora ob prijavi na javni razpis predložiti izjavo, da za isto investicijo ni pridobil ali je v
postopku pridobivanja dodatnih sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira (RS ali EU); v
kolikor je prosilec že pridobil javna sredstva za isti namen, do sredstev ni upravičen;
upravičenec mora imeti sedež v Občini Sveti Tomaž. V primeru, da je upravičenec fizična
oseba, mora imeti prijavljeno stalno bivališče na območju Občine Sveti Tomaž. Pri naložbah
mora biti lokacija naložbe v Občini Sveti Tomaž.

Do državne pomoči po tem javnem razpisu niso upravičeni subjekti, ki:
– ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– ki so opredeljena kot podjetja v težavah in dobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje
in prestrukturiranje,
– ki so že prejela državno pomoč po tem pravilniku in naložbe oziroma storitve niso izvedla v skladu
s podpisano pogodbo,
– ki so že koristila pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila
državnih pomoči,
– ki so za iste upravičene stroške že pridobila sredstva iz državnega ali lokalnega proračuna ali
mednarodnih virov,
– ki imajo neplačane prispevke ter neporavnane obveznosti do delavcev,
– podjetja iz sektorja ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000,
– podjetja s sektorja premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002,
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I
k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k
Pogodbi 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.

IV. NAMEN RAZPISA
UKREP ŠT. 1 - SPODBUJANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN INVESTICIJ V RAZŠIRJANJE
DEJAVNOSTI
Okvirna višina sredstev za ukrep je 7.000,00 €.
Namen ukrepa:
– spodbujanje naložb v gospodarstvo in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj
in povečanje konkurenčnih prednosti prijaviteljev.
Investiranje mora biti izvedeno v času od 01.06.2013 do 31.12.2013.
Predmet pomoči:
– sofinanciranje začetnih investicij
– sofinanciranje investicij v razširjanje in razvoj.
Upravičenci:
– samostojni podjetniki ter mikro, in male
gospodarskih družbah (ZGD-1).

gospodarske družbe registrirane po Zakonu o
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Pogoji:
– naložba se mora izvesti na območju Občine Sveti Tomaž in se ohraniti vsaj 2 leti po njenem
zaključku
– za naložbo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva (stroji in oprema, nakup zemljišč,
stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta)
– za naložbo se šteje tudi investicija v neopredmetena sredstva kot so nakup programske opreme,
licence, patentov in nepatentiranega tehničnega znanja.
– naložba mora predstavljati začetno investicijo ali investicijo za razširitev oziroma razvoj
obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa v
predelovalni, storitveni ali raziskovalno-razvojni dejavnosti. Povečanje obsega proizvodnje ali
storitev, ki jih prijavitelj že opravlja, se po tem ukrepu ne šteje za upravičeno.
Upravičeni stroški:
– strošek nakupa zemljišč
– strošek komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč
– stroške gradnje ali nakupa objekta
– strošek nakupa strojev ali opreme
– strošek izdelave projektne in investicijske dokumentacije
– strošek licence
– strošek strojne in programske opreme
– strošek nakupa patenta
– strošek nakupa nepatentiranega tehničnega znanja.
Višina sofinanciranja:
Pomoč se glede na posamezno obliko dodeljevanja pomoči omeji:
– dotacije – do 30 % upravičenih stroškov posamezne investicije
– znižanje komunalnega prispevka za 50 %.
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 30 %
upravičenih stroškov posamezne investicije, pri čemer se dodeljene pomoči med seboj seštevajo. Pri
dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).
Omejitve:
– najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca znaša 4.000,00 €.
UKREP
ŠT.
2
SPODBUJANJE
SAMOZAPOSLOVANJA

ODPIRANJA

NOVIH

DELOVNIH

MEST

IN

Okvirna višina sredstev 6.000,00:€
Namen ukrepa:
– spodbujanje odpiranja novih delovnih mest z zaposlovanjem novih delavcev ali samozaposlitvijo
ter s tem prispevati k manjši brezposelnosti na območju Občine Sveti Tomaž.

Predmet pomoči:
– sofinanciranje samozaposlovanja
–
sofinanciranje zaposlovanja novih delavcev.
Samozaposlitev oziroma nova zaposlitev se mora izvesti v letu 2013.
Upravičenci:
– samostojni podjetniki ter mikro in male gospodarske družbe registrirane po Zakonu o
gospodarskih družbah (ZGD-1). Upravičen je lahko tudi fizična oseba v primeru samozaposlitve,
vendar mora imeti stalno bivališče na območju občine Sveti Tomaž.
Pogoji:
– delovno mesto, za katerega se dodeli finančna pomoč se mora ohraniti vsaj 1 leto;
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– nova zaposlitev mora pomeniti povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišje stanje v
zadnjih 12 mesecih;
– realizacija samozaposlitve oziroma odpiranje novega delovnega mesta mora biti izvedeno na
območju Občine Sveti Tomaž;
– do finančne pomoči je upravičena oseba, ki se samozaposli in ima prijavljeno stalno bivališče na
območju občine Sveti Tomaž. Oseba mora ostati samozaposlena vsaj 1 leto. Namera po
samozaposlitvi se dokazuje s pripravljenim poslovnim načrtom, dokazilom o registraciji podjetja ter
potrjenim obrazcem M1/M2. Pred samozaposlitvijo mora biti prijavljena za Zavodu za zaposlovanje kot
brezposelna oseba.
– za novo odprto delovno mesto je mogoče zaposliti osebo s stalnim bivališčem na območju občine
Sveti Tomaž. Zaposlitev se dokazuje s kopijo podpisane Pogodbe o zaposlitvi ter M1/M2 obrazcem;
– V primeru, da novo zaposleni delavec postane brezposeln, iz kateregakoli razloga pred potekom
1 leta, mora prejemnik sredstev, v roku 30 dni od prenehanja zaposlitve, zaposliti novega delavca, ki
ustreza v tem pravilniku opredeljenim pogojem. V nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih
sredstev le-ta vrniti;
–
za vsakega na novo zaposlenega je potrebno predložiti svojo vlogo.
Upravičeni stroški:
– stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 3 minimalnih mesečnih plač.
– stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 3 minimalnih mesečnih plač.
Višina sofinanciranja:
– višina sofinanciranja upravičenih stroškov ne sme presegati 100 % upravičenih stroškov.
Omejitve:
– prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 3 vloge.
V. MERILA ZA VREDNOTENJE VLOG
Merila za vrednotenje vlog so priloga 1, in sestavni del tega razpisa .
VI. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na sedežu Občine
Sveti Tomaž in na spletni strani občine http://www.sv-tomaz.si/ pod rubriko javni razpisi.
Zainteresirani lahko v tem roku obrazce dvignejo v času uradnih ur na sedežu Občine. Za dodatne
informacije lahko pokličete Zinko Hartman na tel. 02/7416-600.
VIII. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vloge z dokazili je potrebno oddati najkasneje do 06.05. 2013 na naslov: Občina Sveti Tomaž,
Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z
oznako: Ne odpiraj »JR– GOSPODARSTVO 2013 »
IX. OBRAVNAVA VLOG
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan najkasneje v petih dneh po roku za oddajo.
Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ne bo popolna bo vlagatelj v roku 5 dni od odpiranja vlog pisno
obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil se zavržejo.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju
javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 15. dni od datuma odpiranja
prijav. Občinska uprava bo na predlog komisije izdala upravičencem odločbo o dodelitvi sredstev za
posamezen ukrep. Zoper odločbo lahko vlagatelj vloži pritožbo županu. Medsebojne obveznosti med
občino in prejemnikom se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka,
ki se dostavi na občino. Zadnji rok za vložitev zahtevka je 20.12.2013.
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Komisija bo pripravila predlog višine sofinanciranja, ki ga bo predložila županu. Upravičenci bodo po
sprejeti odločitvi z odločbo obveščeni o izidu javnega razpisa, in sicer najpozneje v roku 30 dni od
odpiranja vlog.
Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbe, v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji
koriščenja sredstev.
Datum: 18.03.2013
Številka: 419-29/2013 01/ZH
ŽUPAN Mirko Cvetko l.r.
Priloga 1- Merila
UKREP ŠT. 1
MERILA ZA VREDNOTENJE VLOG ZA ZAČETNE
INVESTICIJE IN V RAZŠIRJANJE DEJAVNOSTI
Velikost podjetja

ŠT. TOČK

MAKSIMALNE
MOŽNE TOČKE
3

samostojni podjetnik
mikro družba
majhna družba

1
2
3

investicija

5

nakup zemljišč, komunalno
investicijska dokumentacija
gradnja, nakup objekta

opremljanje,

projektna

in

3
4

nakup strojev, opreme,

5

nakup strojne in programske opreme

2

nakup patenta, tehničenga znanja

1

Sredstva iz drugih virov
prijavitelj ima zagotovljenih 50% sredstev iz lastnih in ostalih
virov

1

prijavitelj nima zagotovljenih 50% sredstev iz lastnih in ostalih
virov

0

Iz prijave je razvidno, da je program pomembno usmerjen k
spodbujanju razvoja gospodarstva v Občini Sveti Tomaž

0-5

1

5
SKUPAJ

14
Doseženo število točk
11-14
4-10
do 3

Razred
A
B
C

Razred

Višina pomoči

A

največ 4.000 €
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B

do 30 % upr. stroškov

C

do 10 % upr. stroškov

Podjetje prejme sredstva na podlagi razpoložljivih sredstev, števila prejetih vlog ter na podlagi
vrednotenja

UKREP ŠT. 2

MERILA ZA VREDNOTENJE VLOG ZA SPODBUJANJE
NOVIH DELOVNIH MEST IN SAMOZAPOSLOVANJA

ŠT. TOČK

MAKSIMALNE
MOŽNE TOČKE

Velikost podjetja

3

samostojni podjetnik

1

mikro družba

2

majhna družba

3

Značilnosti novo zaposlene osebe

3

zaposlitev osebe z dokončano osnovno šolo ali manj
zaposlitev osebe z dokončano največ 5. st. izobrazbe

1
2

zaposlitev osebe z dokončano 6. ali višjo stopnjo izobrazbe

3

Starost novo zaposlene osebe
do 27 let
nad 27 in do 50 let
nad 50 let

3
2
1

3

Čas trajanja zaposlitve

3

zaposlitev za nedoločen čas
zaposlitev za določen čas dveh let

3
2

zaposlitev za določen čas enega leta
Iz prijave je razvidno, da je program pomembno usmerjen k
spodbujanju tehnološkega razvoja gospodarstva v Občini
Sveti Tomaž

1
0-5

5
17
Doseženo število točk
12-17
7-11
do 5

Razred
A
B
C

Razred
A

Višina pomoči
do 3 minimalne mesečne plače

B

do 2 minimalne mesečne plače
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18.03.2013
do 1 minimalne mesečne plače

Podjetje prejme sredstva na podlagi razpoložljivih sredstev, števila prejetih vlog ter na podlagi
vrednotenja.

Delodajalci, ki zaposlijo osebo za polovični ali krajši delovni čas, so upravičeni do sorazmernega dela
sredstev, ki bi jim pripadala v skladu z zgornjimi merili.
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