VPRAŠANJA IN ODGOVORI 22.2.2018

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

