VPRAŠANJA IN ODGOVORI 19.3.2018

1. VPRAŠANJE
Pozdravljeni, zanima me, če se na Četrti javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicij
na problemskem območju Maribora s širšo okolico 2018 lahko prijavi podjetje, ki na dan objave
razpisa posluje in ima od ustanovitve, 17.10.2017, sedež na problemskem območju.
ODGOVOR
Prijavitelj mora imet na dan objave razpisa (16.2.2018) vsaj 6 mesecev registriran sedež na
Problemskem območju, kar vašem primeru nima. To pomeni, da ne izpolnjujete tega pogoja.
Razpisna dokumentacija, tč. 2.3.1..

2. VPRAŠANJE

Se lahko na razpis prijavi podjetje (s.p.), ki je v lanskem letu glede na povprečne delovne
ure imelo 0,9 zaposlenega letos ga pa nima, ker se je lastnik prezaposlil na d.o.o.. Obe
podjetji sta aktivni, izvajata pa drugačne dejavnosti.
ODGOVOR
Prijavitelj mora imeti na dan podpisa garancijske pogodbe najmanj 1 zaposlenega , v kar se šteje
tudi samozaposlena oseba pri s.p.. Ker je v vašem primeru nosilec dejavnosti zaposlen pri
drugem podjetju, tega pogoja zaenkrat ne izpolnjuje.
Razpisna dokumentacija tč. 2.9. – poglavje 4.2. Finančni pogoji v Tretjem javnem razpisu za
garancije bančnim kreditom za MSP v okviru RGS za Podravje/Koroško
3.

VPRAŠANJE
Smo podjetje XY s sedežem v Selnici ob Dravi in poslovnimi enotami v Radljah ob Dravi,
Dravograd in Slovenj Gradec. Radi bi se prijavili na Četrti javni razpis za sofinanciranje manjših
začetnih investicij na problemskem območju Maribora s širšo okolico 2018. Glede na to, da
imamo poslovne enote na območju Mariborske regije in Koroške, nas zanima kam pošljemo
vlogo (Mariborska razvojna agencija ali RRA Koroška ali na obe).
ODGOVOR
Prijava na razpis je odvisna od lokacije investicije, zato mora prijavitelj najprej določiti lokacijo in
glede na to vlogo posreduje na pravilni naslov. Občini Dravograd in Slovenj Gradec ne spadata v
upravičeno območje. Upoštevajte, da lahko prijavitelj kandidira zgolj z eno vlogo. Če se bo
investicija nanašala na upravičeno območje Podravje, jo pošljete na Mariborsko razvojno
agencijo, če se bo nanaša na Koroško, pa na RRA Koroška.
Razpisna dokumentacija tč. 2.3.2. Neupravičeni prijavitelji in 2.12. Način prijave in razpisni roki

4.

VPRAŠANJE
Iz naslova četrtega javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih investicij na problemskem
območju Maribora s širšo okolico 2018 imamo naslednja vprašanja:



Podjetje posluje v najemniških prostorih, z urejeno pogodbo o najemu. Lastnik le teh je
hkrati tudi lastnik podjetja. Podjetje bi investiralo v preureditev dela prostorov
(adaptacijo, ki bo obsegala menjavo oken, inštalacij, ogrevalni sistem, zidarska dela,
streho objekta) na osnovi česar bi si uredili primernejše prostore za proizvodnjo. Del
prostorov bi preuredili v pisarne. Ali takšen poseg predstavlja upravičen strošek po
razpisu. Prav tako bi v kletnih prostorih uredili fitnes, s čemer bi razširili prodajni
asortiment.
ODGOVOR:
Med upravičenimi stroški so v povezavi z nepremičninami vključeni stroški gradnje in
nakupa nepremičnin, ki morajo biti evidentirana med osnovnimi sredstvi in se
amortizirati. Med upravičenimi stroški ni stroškov investicijskega vzdrževanja, ker se le to
knjiži med tekoče stroške in tudi ne vlaganj v tuja osnovna sredstva. Nakup opreme za
fitnes je upravičen strošek.
Razpisna dokumentacija tč. 2.7. Upravičeni stroški



Podjetje bi investiralo v razstavni salon, ki bi bil modularnega sestava. Prvenstveno bo
lociran pred poslovnimi prostori podjetja, sicer pa ga bo možno fizično prestaviti – npr.
na sejmišče? Ali je naložba v takšen razstavni prostor upravičena naložba? Če da, ali so
kakšni posebni pogoji, omejitve?
ODGOVOR:
Glede na podane podatke ne moremo presoditi ali gre za nepremično ali premično
opremo. Razstavni salon bo moral biti knjižen med osnovnimi sredstvi. Po našem mnenju
je upravičen strošek. Prosimo, da preverite ali je za razstavni salon potrebno gradbeno
dovoljenje. V kolikor ni potrebno, vlogi priložite izjavo, da gradbeno dovoljenje ni
potrebno.
Glede šotorov in podobnih pokritih prostori vas napotim še na pojasnila FURS-a v zvezi z
davčnimi olajšavami.
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Davek_od_d
ohodkov_pravnih_oseb/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Olajsava_za_investiranje.pdf
Razpisna dokumentacija tč. 2.7. Upravičeni stroški in tč. 2.13. Navodilo za izdelavo
popolne vloge tč. 30

5. VPRAŠANJE
V okviru nepovratnih spodbud je del finančne konstrukcije sestavljen tudi iz kredita z garancijo
RGS.
Ali se lahko ta kredit nadomesti s kreditom SPS s subvencioniranjem obrestne mere?
Ali je trenutno v shemi za odobritev kredita na voljo samo 5 finančnih inštitucij (bank)?
Ali se lahko kredit z garancijo RGS nadomesti s kreditom druge banke, ki ima ugodnejše pogoje?
Ali je možno zapreti finančno konstrukcijo samo z lastnimi in nepovratnimi sredstvi brez kredita z
garancijo RGS?
ODGOVOR:
Kredita ni mogoče nadomestiti s kreditom SPS. Prav tako ne more biti kreditodajalec banka, ki ni
vključena v RGS, kredit pa mora biti odobren v skladu z dogovorjenimi pogoji po RGS.
Finančno konstrukcijo ni mogoče zapreti samo z lastnimi in nepovratnimi sredstvi, saj je
odobritev garancije RGS pogoj, brez katerega ne morete prejeti nepovratnih sredstev.

Razpisna dokumentacija tč. 2.4. Višina razpisanih sredstev in tč. 2.10. Ostali pogoji
6. VPRAŠANJE
Katero vlogo je potrebno izpolniti? Za garancije posebej in za nepovratna sredstva posebej?
ODGOVOR:
Če se prijavljate za nepovratna sredstva izpolnite samo prijavni obrazec, ki je objavljen v Razpisni
dokumentaciji za Četrti javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicij za problemsko
območje Maribor s širšo okolico. S to prijavno vlogo se prijavljate tako za garancijo kot tudi za
nepovratna sredstva. Vloge se razlikujejo zgolj glede na lokacijo investicije ali gre za RGS
Podravje ali pa za RGS Koroška.
V kolikor boste zaprosili samo za garancijo po Tretjem javnem razpisu za garancije bančne krediti
za MSP v okviru RGS Podravje / RGS Koroška, izpolnite prijavni obrazec, ki je naveden pod Tretji
javni razpis za garancije za kredite.
Razpisna dokumentacija tč. 2.13. navodilo za izdelavo popolne vloge
7. VPRAŠANJE
Bili smo ustanovljeni leta 2008 kot društvo. Leta 2013 smo se transformirali tudi v socialno
podjetje, ko smo pridobili sredstva na drugem javnem razpisu za spodbujanje socialnega
podjetništva s projektom Romani kafenava, ki ga je izdalo MDDSZ. Tako da smo takrat kot prva
organizacija bili društvo IN socialno podjetje. Smo neke vrste dvoživka.
Zanima nas ali ustrezamo vsem kriterijem za kandidiranje na razpis.
Želimo namreč vzpostaviti novo socialno podjetniško iniciativo - mladinski hotel v centru
Maribora.
ODGOVOR
Na razpis se lahko prijavijo družbe z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki in zadruge,
kar pomeni, da društvo ni upravičen prijavitelj.
Razpisna dokumentacija, tč. 2.3.1. Upravičeni prijavitelji

8. VPRAŠANJE
Podjetje se ukvarja z montažo fotovoltaičnih modulov na strehah naših naročnikov. Kupiti želimo
tovorno vozilo, ki bo imelo montirano dvigalo s košaro. Tovorno vozilo bo registrirano za cestni
promet. Uporabljali ga bomo izključno pri montaži modulov.
Ali je nakup tovornega vozila upravičen strošek?
ODGOVOR
Nakup tovornega vozila je upravičen strošek, v kolikor izpolnjujete tudi ostale razpisne pogoje.

9. VPRAŠANJE
iz naslova četrtega javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih investicij na problemskem
območju Maribora s širšo okolico 2018 imamo naslednje vprašanje:
V točki 2.3.1 »Upravičeni prijavitelji« Razpisne dokumentacije je v prvi alineji zapisano:
–

»na dan objave javnega razpisa poslujejo in imajo vsaj šest (6) mesecev sedež podjetja ali njegov
registriran del (obrat, podružnica, ipd) na upravičenem območju,«

Podjetje je ustanovilo podružnico na problemskem območju 29.03.2017. Vse listine so bile pravočasno
sprejete, podpisane in overjene s strani opravičenih oseb. V sodni register pa so bile predložene
naknadno, 31.01.2018. To je tudi datum, ki je razviden iz izpiska Ajpesa- datum vpisa subjekta (torej
podružnice) v sodni register. Na sklepu sodišča, ki bil podlaga za vpis pa je datum ustanovitve naveden
kot 29.03.2017. To je tudi datum podelitve pooblastil zakonitemu zastopniku kot tudi datum vstopa,
razviden tudi iz izpisa Ajpes.
V skladu s pridobljenimi pravnimi pojasnili, ki jih navajamo v nadaljevanju
Podružnica ni pravna oseba in je torej njen vpis v sodni register zgolj UGOTOVITVEN, torej le
deklaratoren, in ne konstitutiven, kar pomeni, da bi bila podružnica veljavno ustanovljena šele z vpisom
v sodni register.
V skladu s sodno prakso (VSM I Cpg 28/2009) imajo konstitutiven učinek samo tisti vpisi, glede katerih
je tako v zakonu določeno (pridobitev lastnosti pravne osebe po določbi 1. odstavka 5. člena ZGD-1), za
vpis podružnice, kaj takega ni določeno, kar pomeni, da imata vpis in izbris podružnice v sodni register
zgolj učinek javne objave dejstva, ki pa je nastopilo že prej.
Sklep Vrhovnega sodišča RS II Ips 640/2005 – analogno zgoraj navedenemu, sprememba družbenika v
skladu s 4. členom ZSrg se vpisuje v sodni register, vendar to ni pogoj za veljaven prenos poslovnega
deleža. Vpis odsvojitve poslovnega deleža v sodni register je deklaratoren (tako tudi ustavno sodišče v
57. točki obrazložitve odločbe U-I-135/00 z dne 9.10.2002). Vpis ima le učinek javne objave dejstva, ki
je nastopilo prej.
31. člen ZGD-1 določa:
(1) Družba lahko ima podružnice, ki so ločene od sedeža družba. Podružnice se vpišejo v register.
(2) Podružnice niso pravne osebe, smejo pa opravljati vse posle, ki jih sicer lahko opravlja družba
(zakonska določba, da ima vpis podružnice v sodni register, zgolj deklaratorni značaj z učinkom za
nazaj, kar je tudi razvidno iz samega vpisa o ustanovitvi podružnice)
79. členu Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register določa: da je datum ustanovitve
podružnice, enak datumu sprejetja sklepa o ustanovitvi podružnice.
Ugotavljamo, da je podružnica veljavno ustanovljena 29.03.2017. Zanima nas, ali je naše podjetje
upravičen prijavitelj s svojo podružnico, veljavno ustanovljeno 29.03.2017 in ali je smiselno priložiti k
vlogi tudi vpisno dokumentacijo: npr. Sklep sodišča?

ODGOVOR
Lahko se prijavite v kolikor bo iz dokumentacije, ki jo boste priložili k vlogi izhajalo, da je bila
podružnica res ustanovljena in poslovala od 29.3.2017.

10. VPRAŠANJE
V zvezi z Četrtim javnim razpisom za sofinanciranje manjših začetnih investicij na problemskem
območju Maribora s širšo okolico 2018 nas zanima naslednje:
Na strani 14 razpisne dokumentacije je pri 22. točki navedeno, da je potrebno za investicije z
vrednostjo nad 100.000 eur pripraviti investicijski program, izdelan v orodju Slovenskega
podjetniškega sklada. Za katero orodje SPS gre in če lahko navedete link do tega orodja. Na njihovi
spletni strani smo našli samo finančno prilogo, ki pa se pripravi, ko gre za investicijo do 100.000 eur.
Za kakšno obdobje se izdela investicijski program naveden v točki 22. razpisne dokumentacije?
Ali je lahko do nepovratnih sredstev upravičeno tudi podjetje, ki je bilo že izbrano na Tretjem
javnem razpisu?
ODGOVOR
Prilagamo povezavo do pripomočkov SPS za izdelavo poslovnega načrta. Tekstualni del je nad
finančnim delom.
Za investicije do 100.000 EUR se priloži samo finančni del, za investicije nad 100.000 EUR pa celotni
poslovni načrt, ki je sestavljen iz tekstualnega in finančnega dela.
http://www.podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/pripomocki-za-pripravo-vloge/pripomocekza-pripravo-poslovnega-nacrta/poslovni-nacrt-za-gospodarske-druzbe
Postopek uporabe pripomočka:


1. korak: Preberite Splošna navodila za naložitev in uporabo pripomočka
Splošna navodila za naložitev in uporabo pripomočka
 2. korak: Priprava Poslovnega načrta (tekstualni del)
Pripomoček Poslovni načrt (tekstualni del - navodila so že vključena v komentarjih pripomočka)
 3. korak: Priprava Poslovnega načrta (finančni del)
Navodilo za pripravo finančnega dela
Pripomoček Poslovni načrt (finančni del za leto 2017) – uporabite pripomoček za leto 2018, ki
je objavljen na spletni strani http://www.mra.si/aktualni-razpisi1.html in http://www.rrakoroska.si/si/aktualno/razpisi/2018/02/598-Objava-razpisov-spodbud-za-mikro-mala-insrednja-podjetja-MSP
Dokumentacija, objava na spletni strani MRA zajema:
Četrti razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicij
Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija - obrazci
FinancnaPrilogaZaGDzaLeto2018-1 – finančna priloga za gospodarske družbe
FinancnaPrilogaZaSPzaLeto2018-1 – finančna priloga za samostojne podjetnike

Investicijski program je potrebno pripraviti za obdobje 5 let (od n-1 do n+3 leta)

Podjetje, ki je že prejelo subvencijo po 3. razpisu je upravičeno, v kolikor izpolnjuje ostale razpisne
pogoje.
11. VPRAŠANJE
Vezano na predmetni razpis naprošamo za pojasnilo: Ali je možna oddaja skupne vloge 2
gospodarskih subjektov (družb)?
ODGOVOR
Ni možno.
12. VPRAŠANJE
Podjetje je v letu 2017 prejelo 200.00,00 eur pomoči po de minims, ali se lahko kljub temu prijavimo
na razpis Četrti javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicij na problemskem območju
Maribora s širšo okolico 2018?
Subvencija za male začetne investicije spada pod regionalno državno pomoč, zato se ne sešteva z že
pridobljeno »de minimis« pomoč, razen v primeru, da bi le-to prejeli za isti projekt oz. investicijo, s
katero se prijavljate na Četrti javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicij. V tem primeru
skupni znesek prejetih pomoči – subvencija + druga državna pomoč, ne sme preseči 45 % upravičenih
stroškov za mikro in malo podjetje oz. 35 % upravičenih stroškov za srednje podjetje.
Razpisna dokumentacija tč. 2.5. Pravila državnih pomoči
13. VPRAŠANJE
Zanima nas, če v predmet razpisa sodi tudi postavitev nove spletne strani, s čemer bomo ustvarili
novo storitev podjetja, nadgradili in povezali že obstoječe stanje delovanja na trgu.
ODGOVOR
Upravičeni stroški so tudi nematerialne investicije, ki morajo izpolnjevati sledeče pogoje:
Nematerialne začetne investicije so investicije, ki predstavljajo prenos tehnologije z nakupom
patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja.
Vzpostavitev spletne strani ne zadovoljuje navedenim pogojem, zato ni upravičen strošek.
Razpisna dokumentacija tč. 2.7.2. Nakup nematerialnih investicij.
14. VPRAŠANJE
Po dogovoru z vami po telefonu vam zastavljam vprašanje, ali bi se bilo možno prijaviti na razpis za
sofinanciranje manjših začetnih investicij na problemskem območju Maribor, glede na to, da se
ukvarjamo s posredovanjem in organizacijo ter nimamo tovornih vozil.

ODGOVOR
Do subvencij niso upravičena podjetja, ki delujejo v prometnem sektorju in s tem povezani
infrastrukturi, naštetih v 45. točki 2. člena uredbe o splošnih skupinskih izjemah. Kot prevozni sektor
se po uredbi šteje prevoz potnikov z letalom, pomorski promet, cestni ali železniški prevoz in prevoz
po celinskih plovnih poteh ali storitve komercialnega prevoza tovora. Prevozni sektor natančneje
pomeni naslednje dejavnosti v skladu z NACE Rev:2:
- NACE 49: Kopenski promet in cevovodni transport, razen NACE 49.32 Obratovanje taksijev,
49.42 Selitvena dejavnost, 49.5 Cevovodni transport
- NACE 50: vodni promet
- NACE 51: Zračni prevoz, razen NACE 51.22 Vesoljski promet
V kolikor spadate med naštete dejavnosti, do subvencije niste upravičeni.
Za ostala podjetja je strošek transportnih vozil upravičen, če ga uporabljajo za lastno uporabo kot
delovno sredstvo.
Iz vse dokumentacije mora biti nedvoumno razvidno, da nova oprema ne bo omogočala izvajanja
prevoznih storitev.
Razpisna dokumentacija tč. 2.3.2. Neupravičeni prijavitelji
15. VPRAŠANJE
Smo podjetje, ki se ukvarja tudi s turistično dejavnostjo. Načrtujemo prenovo stavbe v manjši hotel,
kjer bi del investicije gradbena dela, oprema – dvigalo v stavbi ter tudi notranja oprema za hotelske
sobe – postelje in podobno. Torej ali je takšna oprema za turistično dejavnost upravičen strošek?
ODGOVOR
Oprema za izvajanje turistične dejavnosti je upravičen strošek, v kolikor izpolnjuje pogoje upravičenih
stroškov za nakup opredmetenih osnovnih sredstev.
Razpisna dokumentacija tč. 2.7. Upravičeni stroški
16. VPRAŠANJE
Prosimo za odgovor glede Četrtega javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih investicij
na problemskem območju Maribor s širšo okolico 2018, konkretno naslednjega pogoja:
Ne glede na določila točke 2.3.1 tega poglavja do nepovratnih sredstev niso upravičeni
prijavitelji:
e) ki delujejo oz. investicija, ki jo želijo izvesti sodi v sektorje jeklarstva, premogovništva,
ladjedelništva, sintetičnih vlaken, v prometnem sektorju in povezani infrastrukturi,
proizvodnji in distribuciji energije ter energetski infrastrukturi.
Naše podjetje ima lastno sončno elektrarno in se ukvarja s postavitvijo sončnih elektrarn.
Predmet investicije bo nakup stroja za pomoč pri instalaciji sončnih elektrarn za kupce.
Ali smo upravičeni do kandidiranja na razpisu?

ODGOVOR
Natančni podatki glede poslovanja podjetja nam niso znani, zato lahko podamo le splošen odgovor.
V skladu z razpisnim pogojem podjetje ne sme delovati v proizvodnji in distribuciji energije ter
energetski infrastrukturi. Glede na navedeno v vašem vprašanju, razberemo, da vaše podjetje deluje v
tem segmentu in je zaradi tega neupravičeno.

17. VPRAŠANJE
Podjetje je staro eno leto in nas zanima na kakšen način se pri tem podjetju določi bonitetna ocena (
nima še SBON-a)
ODGOVOR
Bonitetna ocena se ne določi, podjetje v merilu boniteta podjetja prejme 0 točk. Iz podatkov o
poslovanju za leto 2017, ki jih morate priložiti vlogi, pa bomo ocenili, ali podjetje izpolnjuje ostale
pogoje glede poslovanja (ni v težavah, insolventno...).
Razpisna dokumentacija tč. 2.3.1. Upravičeni prijavitelji
18. VPRAŠANJE
V točki 2.10 razpisa je navedeno: ''V primeru, da se investicija izvaja na nepremičnini, ki je v lasti tretje
osebe, mora imeti prijavitelj za opravljanje dejavnosti v njej dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo
najmanj 3 leta) in soglasje lastnika nepremičnine k izvedbi investicije.'' Iz tega je razumeti, da je naveden pogoj
potrebno izpolnjevati v kolikor se investira v najeto nepremičnino (gradbena dela…). Na prijavnem obrazcu št. 3
v točki 7 pa je opozorilo iz katerega je razumeti, da je naveden pogoj potrebno izpolnjevati ne glede na vrsto
investicije. Zanima nas ali je naveden pogoj potrebno izpolnjevati tudi če gre za začetno investicijo v
opremo/stroje. V primeru, da je pogoj potrebno izpolnjevati nas zanima ali zadošča aneks k najemni pogodbi z
veljavnostjo 3 leta.

ODGOVOR
Naveden pogoj je potrebno izpolnjevati tudi če kupujete stroj oz. opremo. Zadošča dodatek k najemni
pogodbi z veljavnostjo še 3 leta po zaključku investicije, t.j. 1.10.2021. V primeru, da je odplačilna doba
kredita dalja kot 3 leta, je potrebno skleniti dodatek k najemni pogodbi do konca odplačilne dobe
kredita.
Soglasja lastnika nepremičnine za nakup opreme ne potrebujete, razen v primeru, da bi za postavitev
stroja potrebovali dodaten gradbeni poseg v nepremičnino.

19. VPRAŠANJE

Podjetje iz MB je do 31.12.2017 izpolnjevalo kriterije za malo podjetje (št. zaposlenih do 50, prihodki
do 8 mio, vrednost aktive nad 4 mio)

Na dan 28.2.2018 je število zaposlenih 52, kar pomeni, da izpolnjuje dva kriterija in se tretira že za
srednje podjetje.

Ker se bo podjetje prijavilo na razpis z investicijo, sprašujemo, katero finančno konstrukcijo
uporabimo ali za malo podjetje ali za srednje podjetje?

ODGOVOR

Velikost podjetja se določa na osnovi Priloga I Uredbe 651/2014/EU:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF,

Navajamo:
Malo podjetje se opredeli kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. Srednje podjetje je podjetje, ki ima manj kot 250
zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 mio EUR in letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 mio
EUR.
Če podjetje na dan zaključka računovodskih izkazov ugotovi, da je za preteklo leto preseglo zaposlitveni
prag ali najvišje finančne vrednosti ali je padlo pod ta prag, izgubi ali pridobi status srednjega, malega
ali mikro podjetja samo, če se to ponovi v dveh zaporednih računovodskih obdobjih.
Število zaposlenih ustreza številu letnih delovnih enot, t.j. številu zaposlenih za polni delovni čas, ki so
delali v zadevnem podjetju ali v imenu tega podjetja celo obravnavano leto.
Iz zgoraj zapisanega izhaja, da sodi vaše podjetje med malo podjetje, saj je na zadnji dan preteklega
leta (2017) izpolnjevalo pogoje za malo podjetje.
………
20. VPRAŠANJE

v zvezi z razpisom o sofinanciranju investicij v Podravju bi potreboval sledečo informacijo.
In sicer smo blagovna znamka z oblačili, katera je bila leta 2011 ustanovljena v Avstriji ( sama
fashion). Prav tako podjetje deluje v Avstriji od leta 2011.
V tem letu pa odpiramo proizvodni obrat na območju Maribora ( Log -pri Rusah). V ta namen smo
kupili delujoče podjetje ( od leta 2016 ), ter ga priglasili za dejavnost izdelovanja oblačil na Ajpesu v
tem letu. Vendar v Sloveniji se nismo poslovali ali se lahko potemtakem prijavimo na razpis?
ODGOVOR
Lahko se prijavite, v kolikor izpolnjujete tudi ostale razpisne pogoje.
21. VPRAŠANJE
Imamo vprašanje glede zgoraj omenjenega razpisa.

Zanimamo se za odprtje nove poslovne enote trgovine z oreščki, suhim sadje in semeni na območju
občine Maribor in bi z tem lahko sodelovali pri razpisu. Edini pogoj ga verjetno nebi izpolnili je čas
odprtja podjetja na dan razpisa. Podjetje smo ustanovili 21.11.2017.
Zanima nas kako se tretira ta pogoj?
ODGOVOR
V skladu z razpisnimi pogoji mora prijavitelj na dan objave razpisa vsaj 6 mesecev poslovati in imeti
sedež podjetja ali registriran dal (obrat, podružnica, ipd) na upravičenem območju.
Če je bilo vaše podjetje ustanovljeno in vpisano v register 21.11.2017, potem ne izpolnjuje tega
pogoja.
Razpisna dokumentacija 2.3.1. Upravičeni prijavitelji
……
22. VPRAŠANJE
Smo podjetje, ki ima sedež v Mariboru. V mesecu maju oz juniju letošnjega leta načrtujemo
preselitev poslovanja v Ruše ( poslovna enota še ni registrirana), nepremičnina pa je že kupljena s
sredstvi SPS. Določeni posegi v objekt v Rušah že začeli.
Zanima nas torej ali smo za nakup opreme (delovni stroji, za povečanje proizvodnih kapacitet) za
objekt v Rušah upravičen prijavitelj ?
ODGOVOR
Iz vprašanja razberemo, da boste prenesli sedež podjetja iz Maribora v Ruše. Ker je oboje na
upravičenem območju, se lahko prijavite. Izpolnjevati pa morate tudi ostale razpisne pogoje.

23. VPRAŠANJE

Sedež podjetja imamo v Mariboru, v naslednjih mesecih pa načrtujemo selitev trenutne poslovne
enote (prostore imamo v najemu) na drugo lokacijo, ki je tudi v Mariboru. Zanima nas, ali se lahko
prijavimo na razpis z namenom nakupa opreme-kuhinja za restavracijo, ki bo v začetku v trenutni
poslovalnici, nato pa jo bomo v nekaj mesecih morali seliti v novo poslovalnico (v neposredni bližini
stare).
ODGOVOR
Ker je oboje v upravičenem območju, se lahko prijavite, v kolikor boste izpolnili tudi ostale razpisne
pogoje. V prijavi navedite, zakaj, kam in kdaj boste preselili opremo.
24. VPRAŠANJE
Vprašanje pa je sledeče: to pomeni, da mora biti garancija že odobrena pred prijavo na razpis za
nepovratna sredstva? Ali pa to pomeni, da lahko oddamo dokumentacijo za oba razpisa, vendar so

nepovratna sredstva odobrena šele potem, ko je odobrena garancija. Povedano preprosto, je
dovoljeno vlagati dokumentacijo za nepovratna sredstva, če postopek ugoditve garanciji še teče
oziroma še ni zaključen?
ODGOVOR
Pogoj za pridobitev subvencije za sofinanciranje manjših začetnih investicij je predhodno odobrena
garancijo po Tretjem javnem razpisu za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja
v okviru regijske garancijske shema za Podravje (v nadaljevanju: RGS za Podravje) in regijske garancijske
sheme Koroška (v nadaljevanju: RGS Koroška), objavljenima v UL RS št. 22/2017 z dne 28.4.2017.
S prijavno vlogo na Četrti razpis za pridobitev subvencije za male začetne investicije oz. nepovratnih
sredstev se hkrati prijavljate tudi za garancijo po Tretjem razpisu za garancije bančnim kreditom v
okviru RGS. Izpolnite samo eno vlogo. Za Koroško se odda ena vloga v dveh izvodih. Postopek odobritve
garancije in nepovratnih sredstev teče sočasno. Vlogi je obvezno potrebno priložiti sklep banke o
odobrenem kreditu z garancijo RGS, kar pomeni, da mora biti kredit s strani banke že odobren. V kolikor
sklep banke o odobrenem kreditu ne bo priložen, bo vloga zavrnjena.
Razpisna dokumentacija tč. 2.10. Ostali pogoji, 2.13. Navodilo za izdelavo popolne vloge, 2.17.
Dopolnitev vloge.

25. VPRAŠANJE
Pri ocenjevanju števila zaposlenih nas zanima ali se upošteva primerjava število zaposlenih na dan
31.12.2017 in na dan 31.12.2018. V točki 19. razpisne dokumentacije so navedena navodila za izračun
državne pomoči. Zanima nas kje v prijavi navedemo izračunano potencialno pomoč ?
ODGOVOR
Primerja se število zaposlenih na dan 31.12.2017 in na dan 31.12.2018.
Razpisna dokumentacija tč. 2.21.2. Ocena investicije (K. zaposleni podjetja).
Izračunano potencialno pomoč ni potrebno nikjer navesti. Potrebno pa jo je izračunati, saj skupna
podeljena pomoč (subvencija + pomoč po kreditu + pomoč po garanciji) ne sme presegati maximalne
višine podeljene pomoči za posamezen projekt, ki znaša za mikro in mala podjetja 45 %, za srednja
podjetja pa 35 % od vrednosti upravičenih stroškov. V kolikor bo skupna podeljena višina državne
pomoči presegla maximalno dovoljeno višino, se bo vloga zavrnila. Višino dodeljene pomoči bomo
preverili ob pregledu vloge.
Razpisna dokumentacija tč. 2.5. Pravila državni pomoči

