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Številka razpisa

3021-001/2021

Naziv razpisa

Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1,
PF3 (Ur. l. RS, št. 28/2021, v nadaljevanju javni razpis)

Povabilo

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, skrajšan
naziv Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad), Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica, vabi vlagatelje, da na javni razpis oddajo vlogo za pridobitev sredstev
POVZETEK JAVNEGA RAZPISA

1.

UVODNA DOLOČILA

1. Namen javnega razpisa

2. Cilj in ukrep
javnega razpis

Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi na
območju Republike Slovenije
• premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska
sredstva, ki ustrezajo naslednjim ukrepom
•
•

Premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij,
Premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij

• Razpisani znesek: 4.000.000,00 EUR
3. Razpisana sredstva

• Oblika sredstev: posojilo
• Vir sredstev in naziv vira: Slovenski regionalno razvojni sklad

2.

RAZPISNI POGOJI
Pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot:
zavodi, zbornica, skladi, društva, ustanove, ostale organizacije, organizirane kot:
dobrodelna organizacija, nevladna organizacija, študentska organizacija,
narodnostna skupnost, javna agencija, sindikati.

4. Upravičeni vlagatelji

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
javni gospodarski zavod.
Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot: zadruga, zadružna
zveza.
• Obrestna mera: ROM + pribitek 1,00 %.

5. Posojilni pogoji

• Skupna doba vračanja: do 36 mesecev z vključenim moratorijem.

• Delež sofinanciranja Sklada: do 80 % upravičenih stroškov.
• Višina zaprošenega zneska: min. 5.000,00 EUR, max. 150.000,00 EUR.

6. Upravičeni stroški
3.

•

Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2014, so:
Odobrena neizplačana evropska sredstva

RAZPISNI ROKI

7. Rok oddaje vloge

15. 3. 2021
6. 4. 2021
3. 5. 2021
7. 6. 2021
• Rok sklepanja pogodbe v dnevih od datuma izdaje odločbe: 45
• Stroški vlagatelja po pogodbi so:

8. Rok sklepanja pogodbe

-

9. Rok za črpanje sredstev

Stroški sklepanja pogodbe
Stroški sklenitve dodatka k pogodbi
Stroški zavarovanja posojila
Stroški vodenja posojila

Rok za črpanje v dnevih od datuma podpisa pogodbe: 30
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10. Skrajni rok za zaključek
projekta

Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu: 8. 9. 2024
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