Najava Javnega razpisa o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva
v Občini Izola
Občina Izola, v sodelovanju z JZP Izola, bo v mesecu septembru 2017 razpisala prvih 10.000,00 EUR
iz sheme za namen pospeševanja razvoja podjetništva. Razpisna dokumentacija bo objavljena na
spletni strani občine, do leta 2020 pa bo predvidoma skupno razpisanih 100.000,00 EUR.
Jesenski razpis bo zajemal dva ukrepa:
1. Spodbujanje udeležbe na sejmih ali razstavah v tujini.
2. Spodbujanje podjetij na javne razpise.
Upravičenci prvega ukrepa Spodbujanje udeležbe na sejmih ali razstavah v tujini so samostojni
podjetniki, mikro, majhna in srednja enotna podjetja s sedežem v Občini Izola ter pravne osebe
registrirane skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu (ZSocP).
UPRAVIČENI STROŠKI prvega ukrepa:
– Stroški najema sejemskega prostora in postavitve stojnice na sejmu ali na razstavi v tujini.
– Izdelava promocijskega materiala (npr. tisk, prevodi, oblikovanje) povezanega s predstavitvijo na
sejmu ali razstavi.
– Stroški potovanja na sejem oz. razstavo.
VIŠINA SOFINANCIRANJA:
Do 50% upravičenih stroškov posamezne naložbe oziroma največ 2.000,00 EUR na posamezen sejem
oz. razstavo. Kot vrednost posamezne naložbe se štejejo neto stroški (brez DDV).
Upravičenci drugega ukrepa Spodbujanje podjetij na javne razpise so podjetja in samostojni
podjetniki s sedežem na območju občine ter pravne osebe registrirane skladno z Zakonom o
socialnem podjetništvu (ZSocP), društva, zavodi in šole ali druge pravne oblike, ki niso fizične osebe.
Prijavitelji morajo biti vsaj administrativno ustrezni in s tem uvrščeni v vsebinsko ocenjevanje vlog,
na slovenskih, EU ali drugih mednarodni razpisih.
Poleg navedenih so prijavitelji lahko tudi finalisti podjetniških natečajev, ki so se na natečaj prijavili
kot podjetja ali v imenu svojih učencev, študentov, članov kot druge pravne oblike.
UPRAVIČENI STROŠKI drugega ukrepa:
– Upravičeni stroški se izkazujejo s končnim izdelkom udeležbe na EU ali drugem mednarodnem
razpisu, na podjetniškem natečaju z nakazano poslovno vizijo, ki izraža resno namero po
realizaciji ideje, potencialnih prijavah na javne razpise ter opravljanju dejavnosti v Občini Izola.
– Upravičeni stroški se izkazujejo z dokazilom razpisovalca na čigar razpisu je bila prijava
upravičenca administrativno popolna.
VIŠINA SOFINANCIRANJA:
Višina subvencije posameznemu prijavitelju, ki izpolnjuje vse pogoje je določena in znaša 1.000,00
EUR. Subvencija predstavlja nepovratna sredstva, ki predstavljajo državno pomoč po pravilu »de
minimis«.
V jesenski razpis bodo upravičenci lahko vključili stroške od 7.10.2016 do 6.10.2017.
Nadaljnji razpisi so predvideni v prvi polovici posameznega leta do 2020.

