
OBEINA SELNICA OB DRAVI
Slovenski trq4,2352 Selnica ob Dravi

objavlja na podlagi Uredbe Komisije (EU) 5t. 1407113 z dne, 18. decembra2013, o uporabidlenov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomodi de minimis (Ur. l. EU | 352,24. 12.2013,
Zakona o spremljanju drZavnih pomodi (Ur. l. RS, St. 37104), Pravilnika o dodeljevanju pomodi de
minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetni5tva, inovativnosti in turizma v Obdini Selnica ob Dravi
(MUV, 5t. 25107), Sprememb in dopolnitev Pravilnika o dodeljevanju pomodi de minimis in drugih
ukrepov zarazvoj podjetniStva, inovativnosti in turizma v Obdini Selnica ob Dravi (MUV, 5t. 8/15 in 5t.

18/15) , Odloka o proradunu Obdine Selnica ob Dravi za leto 2020 (MUV,5t.2120) in ob uporabi
Pravilnika o postopkih dodeljevanja subvencij in drugih oblik sofinanciranja iz proraduna Obdine
Selnica ob Dravi (MUV, 5t. 25107)

RAZPIS
za sofinanciranje material n i h in nematerialn ih investicij

v Obdini Selnica ob Dravi za leto 2020

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finandnih sredstev za investiranje v razvoj in Siritev
dejavnosti skladno s pravili o dodeljevanju pomo0i de minimis ter subjektom, ki pospe5ujejo razvoi
podjetniStva,

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij in drugih aktivnosti, ki bodo prispevale k razvqu
podjetni5tva ter k dvigu konkurendnosti in kakovosti podjetni5tva ter zmanj5evanju brezposelnosti v
Selniciob Dravi.

Javni razpis se izvaja po pravilih >pomo6i de minimis< za ukrepe:
- sofinanciranja materialnih in nematerialnih investicij in investicijv razSirjanje dejavnosti.

Sredstva za razvq podjetni5tva se dodeljujejo glede na vrsto ukrepov kot nepovratna sredstva na
podlagi pravil >de minimis< v skladu z Uredbo Komisije (EU) St. 140712013, z dne 18. decembra 2013
o uporabi dlenov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomodide minimis.

Javni razpis se ne izvala po pravilih >pomo6ide minimis< za ukrepe:
- sofinanciranja podjetni5kih inkubatorjev, parkov, mreZ in con ter institucij, ustanovljenih za

pospe5evan je razv oja podjetn iStva.

II. UPRAVIEENCI IN POGOJI
Upravidenci po tem razpisu so

- podjetja, ki imajo poslovnisedeZ na obmodju Obdine Selnica ob Dravi,

- podjetja, ki nimajo poslovni sedeZ v obdini, vendar investirajo na obmodju Ob6ine Selnica ob
Dravi,

- so drZavljani Republike Slovenije in imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v
Republiki Sloveniji, pladane prispevke in druge obveznosti za zaposlene delavce,

- in imajo v celoti izpolnjene vse finandne obveznosti do Obdine Selnica ob Dravi.
Zapodjetla se pritem Stejejo:

- samostojnipodjetnikposameznik,
- majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni promet in / ali bilandna vsota ne presega

10 mio EUR),

- srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 oseb ter letni promet ne presega 50 mio EUR
in / ali bilandna vsota ne presega 43 mio EUR).

Neupravidenci do pomodi "de minimis"tega razpisa:
. tisti prejemniki iz preteklih (5) let, ki so krSili pravila razpisov na podrodju gospodarstva,
o podjetja iz sektorjev ribi5tva in ribogojstva,
. primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi Uredbe EU,
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. prejemniki za predelavo in trZenje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
Uredbe EU,

o podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stedaju ali likvidaciji in so v stanju kapitalske neustreznosti
po Zakonu o finandnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Materialna in / ali nematerialna investicija mora ostati v lasti in vodena v knjigovodskih listinah

upravidenca/ke najmanj 3 leta. Prejemnik/ca pomodi mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih sredstev za

kritje vseh stro5kov posamezne investicije. UpraviCeni stro5ki investicije morajo nastati in biti pladani v

dasu od 2'1.9.20'19 do 19.9.2020.

V kolikor podjetnik iz katerih koli razlogov podjetje zapre pred iztekom pogoja po prejetih sredstvih, se
o tem nemudoma obvesti obdino sofinancerko, prejemnik pa je dolZan vrniti prejeta sredstva vkljudno

z zakonsko zamudnimi obrestmi v sorazmernem delu. V nasprotnem primeru bo to pomenilo

neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in bomo zahtevali vrnitev vseh dodeljenih sredstev,
vkljudno s pripadajo6imi zamudnimi obrestmi.

Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predloZiti tudi seznam podjetij s katerimije lastniSko povezan.

III. VISINA SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proradunu Obdine Selnica ob Draviza leto 2020 na proradunski postavki

04.5.1.00 Sofinanciranje naloZb za razvol gospodarstva v skupni okvirni vi5ini 22.000,00 EUR.

Pomodi de minimis se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v dolodeni vi5ini za posamezne namene v

obliki dotacij in/ali subvencioniranja obrestne mere.

Upravidenci lahko pridobijo do 80 % upravidenih stroikov. Glede na to, da so proradunska sredstva

omejena, bo dejanska vi5ina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravidenec, odvisna od skupne

visine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa, in sredstev, ki jih bo (ie)

upravi6enec/ka dobil/a iz drugih javnih virov. Za vloge do 2.000,00 EUR se lahko odobri viSji deleZ

sofinanciranja v okviru dovoljene bruto intenzivnosti pomodi. Za vloge med 2.001,00 EUR in 3.500,00
EUR, med 3.5Ol,OO in 5.000,00 EUR in nad 5.001,00 se odobri deleZ sofinanciranja v okviru

dovoljene bruto intenzivnosti pomodi, ki jo dolodi pristojna komistla glede na razpoloZljiva denarna

sredstva in Stevila prejetih zahtevkov.

lV. UKREP Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij ter podjetni5kih inkubatorjev,
parkov, mreZ in con ter institucij, ustanovljenih za pospe5evanje t.azvoia podjetni5tva

- stro5ki nakupa, urejanja in opremljanja zemlji5d na obmodju obdine,
- stro$ki pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
- stro5ki nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov,
- stro5ki nakupa nove opreme in celovita obnova obstojede proizvodnje,
- stroski obrestne merc za najete kredite za izvedbo materialne investicije.

Upravideni stro5ki za nematerialne investiciie so:

- stroSki nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehnidnega znanja ter
programske oPreme,

- stroskiobrestne mereza najete kredite za izvedbo nematerialne investicije.

pospe5evanie razvoia podietniStva so:
- sofinanciranje programov institucij, ustanovljenih za pospe5evanle razvoia podjetniStva in

turizma,
- nagrade za podjetni5ke uspehe, inovacijske predloge, turistidna priznanja ipd.,

- podjetni5ko izobraZevanje mladih,
- podpora disperzije informacij in povedanje informiranostio podjetni5tvu, inovacijah in turizmu v

obdini,
- sofinanciranje podjetni5kih, inovacijskih in tehnolo5kih inkubatorjev, parkov, mreZ in con,

- skupni regijski programi ved ob6in na podrodju pospe5evanja podjetni5tva, inovativnosti in

turizma,
- projektno financiranje razvojnih projektov za pospe5evanje razvoja podjetni5tva in turizma ter
izg rad nja razvojne infrastru ktu re,

- sofinanciranje dejavnosti obmodnih razvojnih partnerstev ter dru5tev s podrodja podjetni5tva in

turizma.
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VI. ROK IN NAEIN PRIJAVE
Razpis je odprtdo 18.9.2020 do 12.00.
Prijavne obrazce od Stevilke 1 do Stevilke 4 z zahtevano dokumentacijo (vsebina mora biti urejena po

zaporedju) je potrebno v zaprti kuverti osebno dostaviti ali poslati priporodeno po po5ti. Na kuverti

mora biti obvezno nalepljen obrazec 04 za kuverto z vpisanimi podatki (ime in priimek ter polni naslov
po5iljatelja izpolnite ditljivo z velikimi tiskanimi 6rkami).
itravocaino prispela vloga je tista, kijo prejme sprejemna pisarna Obdine Selnica ob Dravi najkasneje

do 18.9.2020 do 12.00.

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, - ki jo imenuje 2upanja. Komisija bo vloge

odpirala/obravnavala najkasneje do 2. 10. 2020. Ae vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od

odpiranja vlog pisno obve5den s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo

dopolniii v dolodenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot

neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele 18.9.2020 po 12.00, se kot prepozne zavriqo.

Popolne vloge bo pregledala komisija ter sprejela predlog o dodelitvi oziroma zavrnitvi dodelitve

sredstev. Do 6. 11.2020, bodo prijavitelji obve5deni o izidu javnega razpisa s sklepom, ki ga bo na

predlog komisije sprejela direktorica obdinske uprave.

Na sklep o dodelitvi sredstev je v roku 8 dni od njegovega prejema moZna pritoZba pri Zupanji Obdine

Selnica ob Dravi, ki mora o njej odloditi s sklepom v roku 15 dni. V pritoZbi mora vlagatelj/ca natandno

opredeliti vzroke zaradi katerih vlaga pritoZbo. Odloditev Zupanje je dokondna. VloZena pritoZba ne

zadrZi podpisa pogodbe z ostalimi prejemniki.

Z. vsakim upravidencem/ko do sredstev bo sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in drugih

medsebojnih obveznostih in pravicah, ki mora biti podpisana najkasneje do 20. 11.2020. Obdina

Selnica ob Dravi lahko javni razpis po prosti presoji brez kakrinih koli posledic razveljavi ali razdeli le
doloden del razpoloZljivih sredstev.

Obrazce zaprijavo na javni razpis lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Obdine Selnica ob

Dravi. Dosegljivi so na spletni strani Ob6ine Selnica ob Dravi, www.selnica.si, rubrika razpisi. V 6asu

uradnih ur se lahko obrnete za dodatne informacije na Milo5a Kukovida, tel. (02) 673 02 09 ali pi5ete

na elektronski naslov milos. kukovic@selnica.si z navedbo >razpis naloZbe<.

Stevilka: 430 -2412020
Datum: 23. 3.2020
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OBEINA SELNICA OB DRAVI
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

RAZPIS NA DOKU M E NTACIJA
javnega razpisa za sofinanciranje

MATERIALNIH IN NEMATERIALNIH INVESTICIJ
V OBEINI SELNICA OB DRAVI

ZA LETO 2O2O

Navodila vlagateljem

OBRAZCI:
.Obrazecl-NAL

o Vloga na javni razpis za sofinanciranje stro5kov materialnih in nematerialnih investicij
v ObdiniSelnica ob Dravi zaleto2020

oObrazec2-NAL
. Zahtevek za sofinanciranje naloZb

. Obrazec3-NAL
. lzJava o kumulaciji sredstev in seznanitev o dodeljeni pomodi de minimis
. l4ava o strinjanju z razpisnimi pogojr
. l4ava o povezanosti podjetij

.Obrazec4-NAL
o Nalepka na kuverto

. Vzorec tipske pogodbe

.Obrazec5-NAL
o Kondno porodilo

I. POVABILO K ODDAJIVLOGE IN PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Obdina Selnica ob Dravi vabi vse upravidence, da v skladu z objavljenim javnim razpisom in razpisno
dokumentacijo, oddajo svojo vlogo za pridobitev finandne pomodi de minimis, ki se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva v dolodeni viSini za posamezne namene v obliki dotacij in / ali subvencioniranja
obrestne mere. Dodeljena pomod predstavlja bruto znesek pomodi, t. j. pred odbitkom davka alidrugih
dajatev.
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Namen pomodi je pospe5itev nastajanja podjetij in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrej5o rast s
sofinanciranjem material n ih in nematerial n ih investictl.

Pomodi, namenjene za razvq podjetni5tva in inovativnosti v Obdini Selnica ob Dravi, so pomodi de
minimis. Pomodi po pravilu de minimis so pomodi, ki zaradi svoje vi5ine ne izkrivljajo ali ogroZajo
konkurence in ne predstavljajo drZavne pomodi, kot to opredeljuje Uredba Komisije (ES) 5t. 1407113 o
uporabidlenov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomodi de minimis (Ur. l. EU | 352),
ki se uporablja od 1 . 1. 2014 do 31. 12. 2020.

Pomo6i de minimis se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomodi de minimis in drugih
ukrepov za razvoj podjetni5tva, inovativnosti in turizma v Obdini Selnica ob Dravi (MUV, 5t. 25107) in

na podlagi Sprememb in dopolnitev Pravilnika o dodeljevanju pomodi de minimis in drugih ukrepov za
razvoj podjetni5tva, inovativnosti in turizma v Obdini Selnica ob Dravi (MUV,5t.8/15 in 5t. 18/15),
Uredbe (ES) 5t. 1407113 z dne, I 8. decemb er 2013, o uporabi dlenov 107 in 108 pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomodi de minimis (Ur. l. EU 1352,24. 12.2013), ki se uporablja od 1. 1.2014do
31.12.2020. Ministrstvo za finance je dne, 21.8.2015, izdalo pozitivno mnenje o skladnosti dolodb
navedenega pravilnika glede pomodi de minimis (it. 441-191115), ki velja do 31. 12.2020.

Pomod ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje drZave ali drZave
dlanice, kot je pomo6, neposredno povezana z izvolenimi kolidinami, z ustanovitvijo in delovanjem
distribucijske mreZe ali drugimi tekodimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomod ne bo
pogojena s prednostno rabo domadih proizvodov pred uvoZenimi.

Zgornja meja intenzivnosti pomodi de minimis dodeljena kateremu koli upravidencu v enotnem
podietju ne sme presegati 200.000,00 EUR v katerem koli obdobju treh proradunskih let, ne glede na
obliko ali namen pomodi ter ne glede na to, ali se pomod dodeli iz sredstev dr2ave, obdine ali Unije
oziroma 100.000,00 EUR, de grc za podjetja v cestno-prometnem sektorju.

"Enotno podjetje" za namene tega razpisa pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od
naslednjih razmerrl'.

t (") podjetje ima vedino glasovalnih pravic delnidarjev ali druZbenikov drugega podjetja;

(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati vedino 6lanov upravnega, poslovodnega ali
nadzornega organa drugega podjetja;

(c) podjetje ima praviio izvr5evati prevladujod vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe,
sklenjene z navedenim podjetjem, ali dolodbe v njegovi druZbeni pogodbi ali statutu;

(d) podjetje, ki je delnidar ali druZbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi
delnidarji ali druZbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje vedino glasovalnih pravic
delnidarjev ali druZbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz todk (a) do (d) prvega pododstavka preko enega ali ved
drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

Pomo6 ne bo namenjenaza nabavo vozilza prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni orevoz.

Pravila o kumulaciji pomodi:

a) pomod de minimis se ne sme kumulirati zdrZavno pomodjo v zvezi z istimi upravidenimi stro5ki ali
drZavno pomodjo za isti ukrep za financiranje tveganja, de bi se s tak5no kumulacijo presegla najvedja
intenzivnost pomodi ali znesek pomodi;

b) pomod de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) 5t. 1407113, se lahko kumulira s
pomodjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 5t. 360112 do zgornje meje, dolodene
v uredbi 360112:

c) pomod de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) 5t. 1407113 se lahko kumulira s
pomodjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje
(200.000,00 oz. 100.000,00 EUR)".

II. UPRAUEENCI IN POGOJI

Upravideni prejemniki drZavne pomodi de minimis so lahko samostojni podjetniki ter mikro, male in

srednje velike gospodarske druZbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske druZbe ( v nadaljevanju:
podjetja).
UpraviEenci po tem razpisu so podjetja, ki:

- imajo poslovni sedeZ in dejavnost na obmodju Obdine Selnica ob Dravi, 
5
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- nimajo poslovni sedeZ v obdini, vendar investirajo na obmodju obdine in zaposlujejo najmanj
2/3 oseb za nedoloden das s stalnim prebivali5dem iz Obdine Selnica ob Dravi,

- imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
- imajo pladane prispevke in poravnane obveznosti do delavcev,
- imajo v celoti izpolnjene vse finandne obveznosti do Obdine Selnica ob Dravi.

Za ugotavljanje velikosti podjetja se uporablja veljavna opredelitev velikosti EU, ki velja za podrodje
drZavnih pomodi.
Zapodjetla se pritem Stejejo:

- samostojnipodjetnikposameznik,
- majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni promet in / ali bilan6na vsota ne presega

10 mio EUR),
- srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 oseb ter letni promet ne presega 50 mio EUR

in / ali bilandna vsota ne presega 43 mio EUR).

Do pomodi po tem pravilniku niso upraviEena podjetia, ki:

- so v postopkih zaradi insolventnosti, prisilni poravnavi, ste0aju ali likvidaciji ali so v stanju
kapitalske neustreznosti po Zakonu o finandnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 5t. 13/14- uradno prediSdeno besedilo, 10115 -
popr.,27116,31116 - odl. US,38/16- odl. US,63/16- ZD-C,54118- odl. US in69/'19- odl.
US),

- so v preteklih letih kr5ili pravila razpisov na podrodju gospodarstva,
- so v teZavah in dobivajo drZavno pomod za re5evanje in prestrukturiranje,
- nimajo poravnanih finandnih obveznosti do obdine- in' so iz naslednj,'lJ""iffiffio1stva,

' :1,';:H#;xtffij:.lllilti,ffi^*; ffi""";1i:::T:::,;
k Pogodbiv naslednjih primerih:
6e je znesek pomodi doloden na podlagi cene ali koli6ine zadevnih
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja
dajo na trg,
6e je pomod pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne
proizvajalce.

V zvezi z istimi upravidenimistro5kise pomod de minimis ne sme kumuliratiz drugo drZavno pomodjo,
6e bi bila s tako kumulacijo preseZena najvedja dovoljena intenzivnost pomodi, dolodena v uredbi o
skupinskih izjemah ali v odlodbi, kijo je sprejela Komisija. V izogib tega vlagatelj poda pisno izjavo o:

- Ze prejetih de minimis pomodeh, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de
minimis v predhodnih dveh in v tekodem proradunskem letu, vkljudno z navedbo pri katerih
dajalcih in v kak5nem znesku, ter o

- drugih Ze prejetih (alizapro5enih) pomodeh za iste upravidene stro5ke,

- o povezanih druZbah ter o zdruZitvi ali razdelitvi podjetij

in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomodi de minimis, ne bo preselena zgornja meja de minimis
pomodi ter intenzivnosti pomodi po drugih predpisih.

Prejemnik/ca pomodi mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih sredstev za kritje vseh stro5kov posamezne
investicije. Materialna in / ali nematerialna investicija mora ostati v lasti upravidenca najmanj 3 leta.

Upravidenistro5ki investicije morajo nastati in bitipladaniv dasu od21.9.2019 do 18. 9.2020.

V kolikor podjetnik iz katerih koli razlogov podjetje zapre pred iztekom pogoja za prejeta sredstva, se o
tem nemudoma obvesti obdino sofinancerko, prejemnik pa je dolZan vrniti prejeta sredstva vkljudno z
zakonsko zamudnimi obrestmi v sorazmernem delu. V nasprotnem primeru bo to pomenilo
neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in bomo zahtevali vrnitev VSEH dodeljenih sredstev,
vkljudno s pripadajo6imi zamudnimi obrestmi.

III. VISINA SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proradunu Obdine Selnica ob Dravi za lelo 2020 na proradunski postavki
04.5.1.00 Sofinanciranje naloZb za razvoj gospodarstva v skupni okvirni vi5ini 22.000,00 EUR.

6
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Upravidenci so upravideni do pridobitve sredstev za sofinanciranje materialnih in nematerialnih

investicij na obmodju Obdine Selnica ob Dravi v vi5ini do 80 % upravidenih stro5kov v odvisnosti od

Stevila prejetih vlog. Prednost vi5jega procenta imajo podjetniki, ki so se PRVIC prijavili na razpis.

Upravifieni stro5ki za materialne investicije na obmo6ju ob6ine so: stro5ki nakupa, urejanja in

opremljanja zemlji5d na obmodju obdine, stroSki pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo
poslovnih prostorov, stro5ki nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov, stroSki nakupa nove

opreme in celovita obnova obstojede proizvodnje, stroiki obrestne mere za najete kredite za izvedbo
materialne investicije.

Upravi6eni stro5ki za nematerialne investicije so: stro5ki nakupa patentov, licenc, know-how ali

nepatentiranega tehnidnega znanja ter programske opreme, stro5ki obrestne mere za najete kredite

za izv edbo nematerialne investicije.

Vlagatelj/ca mora za subvencioniranje stro5kov obrestne mere predloZiti original listino banke za 6as
razpisa zrazdelano glavnico in obradunano obrestno mero.

Upravifeni stro5ki za podjetni5ke inkubatorje, parke, mreZe in cone ter institucije, ustanovljene
za pospeSevanje razvoja podjetni5tva so: sofinanciranje programov institucij, ustanovljenih za
pospesevan je razvoja podjetni5tva in turizma, nagrade za podjetni5ke uspehe, inovacijske predloge,

turistidna priznanja ipd., podjetni5ko izobraZevanje mladih, podpora disperzije informacij in povedanje

informiranosti o podjetni5tvu, inovacijah in turizmu v obdini, sofinanciranje podjetni5kih, inovacijskih in
tehnolo5kih inkubatorjev, parkov, mreZ in con, skupni regijski programi ved obdin na podrodju

pospesevanja podjetni5tva, inovativnosti in turizma, projektno financiranje razvojnih projektov za
pospesevanje razvqa podjetni5tva in turizma ter izgradnja razvojne infrastrukture, sofinanciranje
dejavnosti obmodnih razvojnih partnerstev ter dru5tev s podrodja podjetni5tva in turizma.

Glede na to, da so proradunska sredstva omejena, bo dejanska vi5ina sredstev, ki jih bo pridobil
posamezni upravidenec, odvisna od skupne vi5ine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje

tega razpisa, in sredstev, kijih bo (le) upravidenec dobil iz drugih javnih virov. Za vloge do 2.000,00
EUR se lahko odobri vi5ji deleZ sofinanciranja v okviru dovoljene bruto intenzivnosti pomodi. Za vloge

med 2.001,00 EUR in 3.500,00 EUR, med 3.501,00 EUR in 5.000,00 EUR in nad 5.001,00 se odobri

deleZ sofinanciranja v okviru dovoljene bruto intenzivnosti pomodi, kijo dolo6i pristojna komisija glede

na razpololljiva denarna sredstva in Stevila prejetih zahtevkov. V kolikor sredstva po navedenem
razpisu ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale razpise, ki so namenjeni pospe5evanju
podjetni5tva, inovativnosti in turizma v obdini.

IV. VSEBINA VLOGE

Vloga je popolna, 6e vlagatelj pravodasno odda vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami v zaprti ovojnici,
po naslednjem vrstnem redu:

f . izpolnjen obrazec Vloga na javni razpis za sofinanciranje stroSkov materialne in nematerialne
investicije v Obdini Selnica ob Dravi v letu 2020, s priloZenimi dokazili o registraciji, poravnanih davkih

in prispevkih in finandni izkaz o poslovanju (Obrazec 1 - NAL),

2. obrazec - zahtevek za dodelitev sredstev za sofinanciranje (Obrazec 2 - NAL)

Priloga: raduni, predraduni, pogodbe zdokazili o izvedbi pladila, (izpisek banke z opredelitvijo glavnice

in obrestne mere po mesecih v obdobju sofinanciranja v primeru uveljavljanja obrestne mere),
3. ilava o kumulaciji sredstev in seznanitev o dodeljeni pomodi de minimis (iz drZavnih, lokalnih in

mednarodnih virov), izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (obvezno obkroZi), izjava o povezanosti
podjetij (Obrazec 3 - NAL),
4. podpisan in na vsaki strani parafiran vzorec tipske pogodbe (s podpisom in parafami potrjujete, da

ste seznanjeni z vsebino predlagane pogodbe),
5. nalepka za kuverto (prijavitelj ditljivo vpi5e s tiskanimi drkami svoje podatke, ime in priimek ter polni

naslov) in nalepi na kuverto (Obrazec 4 - NAL).

Vlagatelji morajo predloZiti razpisno dokumentacijo v predpisani obliki in vsebini (spreminjanje in

dopolnjevanje ni dovoljeno).

V. ROK IN NAEIN PRIJAVE

Razpis je odprt do 18. 9.2020, do 12.00.

Prijavne obrazcezzahtevano dokumentacijo (vsebina mora biti urejena po zaporedju od Stevilke 1 do

Stevilke 4 je potrebno v zaprti kuverti osebno dostaviti ali poslati priporodeno po po5ti. Obravnavajo
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se samo vloge z vsemi izpolnjenimi obrazci. Na kuverti mora biti obvezno nalepljen obrazec 4 za
kuverto z vpisanimi podatki (ime in priimek ter polni naslov po5iljatelja izpolnite ditljivo z velikimi
tiskanimi drkami).
Nepravilno izpolnjene (ni vpisan poSiljatelj ali na kuverti ni nalepljen obrazec 4, oziroma kuverta ni
pravilno opremljena) in oznadene vloge bodo s sklepom zavrtene. Obdina Selnica ob Dravi ne nosi
odgovornosti za preddasno odprtje ponudbe, v kolikor je kuverta nepravilno izpolnjena.

Pravodasno prispela vloga je tista, kijo prejme sprejemna pisarna Obdine Selnica ob Dravi najkasneje
do 18.9.2020 do 12.00.

VI. OBRAVNAVA VLOG

Prijavne vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenovala Zupanja. Komisija bo
vloge odpirala/obravnavala najkasneje do 2. 10. 2020. Odpiranje vlog ni javno. ee vloga ne bo
popolna, oziroma nerazumljiva, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obve5den s pozivom
na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. V primeru poziva na dopolnitev vloge, se dopolnitev
oznali "NE ODPIRAJ - dopolnitev vloge za "NALOZBE". Na hrbtni strani morata biti napisano ime in
popolni naslov prijavitelja. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v dolodenem roku, bo
komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo
prispele 18. 9. 2020 po 1 2.00, se kot prepozne zavr2eio.

Ocenjevalni postopek in merila
Popolne vloge bo komisija pregledala, jih na podlagi pogojev navedenih v razpisu oziroma razpisni
dokumentaciji ocenila ter sprejela predlog o dodelitvi oziroma zavrnitvi dodelitve sredstev. Glede na to,
da so sredstva omejena, bo dejanska vi5ina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravidenec,
odvisna od Stevila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.

Popolne vloge bo komisija pregledala ter sprejela predlog o dodelitvi oziroma zavrnitvi dodelitve
sredstev. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obve5deni najkasneje do dne, 6. 11. 2020 s sklepom,
ki ga na predlog komisije sprejme in odlodi o vseh upravicencih direktorica obdinske uprave.

Na sklep o dodelitvi sredstev je v roku 8 dni od njegovega prejema moZna pritoZba pri Zupanji Obdine
Selnica ob Dravi, ki mora o njej odloditi s sklepom v roku 15 dni. V pritoZbi mora vlagatelj natandno
opredeliti vzroke zaradi katerih vlaga pritoZbo. Odlocitev Zupanje je dokondna. Vlo2ena pritoZba ne
zadrZi podpisa pogodbe z ostalimi prejemniki.

Hkrati s sklepom o odloditvi bo upravidenec dobil vabilo za podpis pogodbe, ki mora biti podpisana
najkasneje do 20. 11.2020. ee se v roku 8 dni ne odzove na vabilo, se Steje, da je odstopil od
zahteve za pridobitev sredstev. Nakazilo sredstev se izvr5i na transakcijski radun upravidenca v 30
dneh od veljavnosti pogodbe. Pogodba je veljavna, ko jo podpi5eta obe pogodbeni stranki.

Vlagatelj s svojim podpisom jamtiza pravilnost navedenih podatkov.

Obdina Selnica ob Dravi lahko javni razpis po prosti presoji brez kakr5nih koli posledic razveljavi ali
razdeli le doloden del razpoloZljivih sredstev.

vil. KoNeNO POROc|LO

Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, podpisali pogodbo in prejeli nepovratna sredstva,
bodo morali po poteku 3let (zadnji dve leti in tekode leto) od dneva nakazila sredstev oz. najkasneje
do zadnjega decembra pretedenega roka, predloZiti kondno porodilo. S knjigovodsko listino bodo
upravidenci dokazovali, da je sofinancirana investicija 5e vedno v njihovi lasti.

V kon6nem porodilu, ki ga upravidenec prejme ob podpisu pogodbe, bo potrebno navesti:
- za kakien namen in koliko nepovratnih sredstev je bilo porabljenih,
- kak5ni so rezultati sofinancirane investicije,
- morebitne dodatno registrirane dejavnosti,
- Stevilo novih zaposlitev, opis povedanja/Siritve proizvodnje, storitev;

in predloZiti:
a) dokazilo o obstoju podjetja: za samostojne podjetnike: izpis iz Poslovnega registra
Slovenije, izdan s straniAJPES-a, ki ne sme biti starejSi kot 30 dni,
b)za gospodarske druZbe: izpisiz sodnega registra, ki ne sme biti starejSi kot 30 dni.

Rok za oddajo kondnega porodila je 31. december v 6asu prete6enih 3 let od prejema sredstev.
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Porodilo po5ljite na naslov:

OBEINA SELNICA OB DRAVI
Slovenskitrg 4

2352 SELNICA OB DRAVI

s pripisom na tevi strani )TKONCNO pOROetLO - NALOZBE ZAl.2O2O<<.

V kolikor do navedenega roka ne bomo prejeli kondnega poro6ila, bo to pomenilo neizpolnjevanje
pogodbenih obveznosti in bomo zahtevali vrnitev vseh dodeljenih sredstev, vkljudno s
pripadajodimi obrestmi.

VIII. DODATNE INFORMACIJE

Obrazce za prijavo na javni razpis lahko zainteresirani vlagatelji dvignejo od dneva objave razpisa v
sprejemni pisarni Obdine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, dosegljivi so na
spletni strani Obdine Selnica ob Dravi, www.selnica.si, rubrika Razpisi. V 6asu uradnih ur se lahko
obrneteza dodatne informacije na Milo5a Kukovida, tel. (02) 67302 09 ali pi5ete na elektronski naslov

z navedbo >razois naloZbe<.

VIII. IZJAVA O ZAUPNOSTI DOKUMENTACIJE

Dokumentacija, ki bo prispela na razpis, je zaupne narave
odlodanja o dodelitvi sredstev po tem razpisu.

in bo uporabljena izkljudno v postopku

elani strokovne komisije se zaveZejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih uporabili izkljudno za
namene ocenjevanja.

Stevilka: 430 - 24l2O2O
Datum: 23.3.2020

dr. Vlasta KRMELJ, g iv. dipl. inZ.
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