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Javni razpis za financiranje 
spodbud za ponovni zagon 
poslovanja podjetij v obmejnih 
problemskih območjih – COVID 19



Namen javnega razpisa

- Ponovni zagon poslovne dejavnosti v malih podjetjih 
z 10-49 zaposlenimi

- Omogočiti ohranitev obstoječih delovnih mest 

- Omogočiti polno delovanje ciljne skupine

- Ohranitev delovnih mest v podjetjih

- Podjetjem je omogočen ponovni vstop na trg, 
izboljšanje uspešnosti delovanja v primerjavi s 
kriznim obdobjem ter ohranitev konkurenčnosti



Cilji javnega razpisa 

- zmanjšanje posledic izpada prihodka in poslovanja podjetij v 
obmejnih problemskih območjih

- polno delovanje podjetij

- ohranjanje delovnih mest

Zasledovati kazalnika učinka operativnega programa

- Število podjetij, ki prejemajo podporo

- Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva



Predmet javnega razpisa

- Zagotavljanje finančne podpore za upravičene stroške

- Podpira se ponovni zagon podjetja  in polno delovanje podjetij 
na način, da se zagotovijo sredstva za delovanje v obliki 
nepovratne pomoči

- Podjetju se lahko dodeli subvencija z višini najmanj 20.000,00 in 
največ 200.000,00 EUR, pri čemer stroški plač ne smejo 
presegati 100.000,00 EUR 



Ciljne skupine

Mala podjetja s sedežem na obmejnih problemskih območjih, ki 
imajo kot svojo glavno delavnost opredeljeno predelovalno 
dejavnosti (področje C SKD 2008).

- Sedež na obmejnem problemskem območju registriran pred 
1.1.2018.

- Izvajanje aktivnosti projekta na obmejnem problemskem 
območju



Pogoji  

1. Splošni pogoji 

2. Posebni pogoji

3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati operacija



Višina razpisanih sredstev

Skupaj 5.000.000,00 EUR – namenska sredstva Evropskega sklada 
za regionalni razvoj

- Programsko območje kohezijske regije vzhod 3.500.000,00

- Programsko območje kohezijske regije zahod 1.500.000,00

Sredstva niso prenosljiva med programskima območjema. 

Sofinanciranje – do 100 % upravičenih stroškov:

- Vzhodna kohezijska regija - razmerje  75:25

- Zahodna kohezijska regija – razmerje 70 : 30



Upravičeni stroški, način financiranja

Financiranje bo potekalo v skladu s:

- pravili evropske kohezijske politike

- s točko 3.1 Začasnega okvira

- veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških 

- S smernicami o poenostavljenih možnosti obračunavanja stroškov

Upravičeni stroški:

- Stroški plač se izplačajo v obliki standardnega stroška na enoto

- Investicije v operemo in druga opredmetena ter neopredmetena 
osnovna sredstva

- Stroški storitev zunanjih  izvajalcev

- DDV je upravičen strošek, v primeru, da je ne povračljiv

- Posredni stroški se izplačajo v obliki 15 % pavšala glede na stroške 
plač.



Državna pomoč

Sofinanciranje v okviru JR bo potekalo v skladu s točko 3.1. 
Začasnega okvira – pomoč se lahko kombinira z drugimi pomočmi 
in se ne sme dodeliti za iste upravičene stroške, v kolikor je bila 
prvotna pomoč dodeljena kot pomoč po skupinskih izjemah ali kot 
de minimis pomoč in bi bila z novo pomočjo presežena zanjo 
dovoljena najvišja možna intenzivnost (kvota 800.000,00 EUR).



Dokumentacija za oddajo vloge

Obrazci:

- Obrazec 1 – Izpolnjen Prijavni list z izjavami prijavitelja

- Obrazec 2 – Izpolnjena Strategija ponovnega zagona poslovne 
dejavnosti in likvidnostnega načrta

- Obrazec 3 – parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju

- Obrazec 4 – podpisan obrazec varovanje osebnih in poslovnih 
skrivnosti

- Potrdilo ZZZS o številu zaposlenih v podjetju na dan 13.3.2020



Roki in način prijave na razpis

- Rok za oddajo vlog je 5.10.2020.

- Najkasneje  8 delovnih dneh bo odpiranje (komisija preveri 
pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog)

- V 60 dneh od odpiranja bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa

- Pravočasno oddane vloge na naslov: MGRT, Kotnikova 5, 1000 
Ljubljana



Zahteve

- Glede informiranja in obveščanja javnosti – objavljena na 
spletni stani www.euskladi.si

- Glede hranjena dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja 
– še 10 let po zaključku projekta; ločeno vodenje in spremljanje 
projekta na računovodsko ločenem stroškovnem mestu 

- Glede dostopnosti dokumentacije organom, ki izvajajo nadzor

- Glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov 
operacije – osnova podatki iz vloge za prijavo

http://www.euskladi.si/


Odgovori na vprašanja

- Sedež podjetja

- Velikost podjetja in povezane lastniške strukture

- Upravičeni nameni – nakup rabljene opreme ni upravičen 
strošek, stroški plač (da, za delavce in mesece, v kolikor niso 
uveljavljali drugih nadomestil,..),  

- Dokazovanje upravičenih stroškov – ob zahtevku za izplačilo



Pisna vprašanja po e pošti na naslov
gp.mgrt@gov.si

najkasneje do srede konec dneva

mailto:gp.mgrt@gov.si

