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ODGOVORI NA VPRAŠANJA ZA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI DE MINIMIS ZA
POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE V LETU 2018

Ur. list RS št. 45/2015 - Odlok o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini
Jesenice,
Ur. list RS št. 9/2016 – Odlok o spremembi Odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj
gospodarstva v občini Jesenice in
Ur. list RS št. 17/2017 – Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih
vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice.
(v nadaljevanju Odlok)
Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini
Jesenice v letu 2018 (v nadaljevanju Javni razpis)
Vprašanja in odgovori do 6.7.2018
1. Ali lahko kupim investicijo na leasing?
Odgovor:
Ob finančnem leasingu ima podjetje osnovno sredstvo zavedeno v poslovnih knjigah, vendar je
lastninska pravica na leasingodajalcu do dokončnega odplačila leasinga.
Skladno s 6. členom Odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega
gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS št 45/2015, z dne 24.6.2015 in spr.), mora upravičenec
imeti naložbo v lasti vsaj dve leti po dokončanju. Torej pogoja za kandidiranje ne izpolnjujete.
2. Želeli bi vedeti, kako in kaj potrebujemo za razpis, radi bi svojo dejavnost razširili tudi na
Jesenice, ker smo dobili možnost odkupiti poslovni prostor v katerem bi zaposlili vsaj tri
delavce, kasneje pa tudi več. Imamo utečen posel in poslovni prostor v Trbovljah, Posel je zelo
perspektiven in nam počasi uspeva razširitev , a vseeno bi se radi prijavili na razpis in si
omogočili hitrejše napredovanje. Naše podjetje že obratuje vendar imamo poslovni prostor v
Trbovljah in bi se razširili tudi na Jesenice, kjer bi lahko poslovni prostor na Jesenicah odkupili
in zaposlili tri delavce. Zanimajo nas prijavnica, jo dobimo na vaši objavljeni strani, kot
razumem, moramo vse poslati na vaš naslov v ovojnici, bo to zadovoljivo?
Odgovor:
Celotno razpisno dokumentacijo dobite na povezavi
http://www.jesenice.si/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave/javni-razpisi/item/18311-javnirazpis-o-dodeljevanju-drzavnih-pomoci-de-minimis-za-pospesevanje-malega-gospodarstva-v-obcinijesenice-v-letu-2018
Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in
delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih
podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.
Skladno s 16. členom Odloka Občina Jesenice določa letni nabor ukrepov:

Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj,

Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,

Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti,

Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov,

Spodbujanje sobodajalstva.
Predmet sofinanciranja po tem Javnem razpisu je naveden pri opisih posameznih ukrepov, ki so
podrobneje navedeni v točkah VI. do X. besedila javnega razpisa.
Iz vašega sporočila je razbrati, da še niste začeli.
Obdobje upravičenosti nastalih stroškov: od 1.8.2017 do 11.7.2018. Datum opravljene storitve oz.
dobave blaga in plačilo stroška mora nastati v omenjenem obdobju.
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Če pa sem narobe razbrala in že poslujete, prosim sporočite bolj točno kaj želite prijaviti. Opisi
ukrepov so opisani v Odloku ter v besedilu javnega razpisa.
Prijavnico dobite na
http://www.jesenice.si/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave/javnirazpisi/item/18311-javni-razpis-o-dodeljevanju-drzavnih-pomoci-de-minimis-za-pospesevanjemalega-gospodarstva-v-obcini-jesenice-v-letu-2018
Za nove zaposlitve je Ukrep Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja. Vsi novo
zaposleni delavci morajo imeti stalno prebivališče v občini Jesenice. V besedilu javnega razpisa so
napisani tudi vsi ostali pogoji, ki so opredeljeni v Odloku o dodeljevanju državnih pomoči de minimis
za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS št 45/2015, z dne 24.6.2015 in
spr.; v nadaljevanju Odlok). POdrobneje je ukrep opisan v besedilu javnega razpisa predvsem v točki
VII. UKREP: SPODBUJANJE ODPIRANJA NOVIH DELOVNIH MEST IN SAMOZAPOSLOVANJA).
Izpolnjevati morate tudi pogoj iz 7. člena Odloka. Upravičenec mora imeti sedež ali registrirano
poslovno enoto oz. stalno prebivališče v občini Jesenice, pri naložbah pa mora biti lokacija naložbe v
občini Jesenice. Upravičenci, ki imajo registrirano poslovno enoto v občini Jesenice, morajo v tej
enoti opravljati dejavnosti in imeti v tej enoti tudi zaposlene ljudi.
Način oddaje vloge je opredeljeno v besedilu javnega razpisa(vsebina vloge - točka VII besedila
javnega razpisa, rok in način oddaje vloge - XV. točka besedila javnega razpisa, primer pravilno
opremljene ovojnice - obrazec 9).
3. Naše podjetje se bo letos ponovno prijavilo na razpis Občine Jesenice za pospeševanje malega
gospodarstva. Imam pa vprašanje glede izpolnjevanja točke 9. (IZJAVE) pri 4.ukrepu, in sicer
glede Druga prejeta javna sredstva "de minimis" - potrebno je označiti, če smo za isti namen in
upravičene stroške, ki jih uveljavljamo po tem razpisu, pridobili sredstva iz kateregakoli
drugega javnega vira. Če smo v lanskem razpisu dobili sredstva za isti ukrep (a za druge, ne iste
račune), ali potem moramo izpolniti to točko?
Odgovor:
V lanskem letu ste se prijavili na 3 ukrepe. Sredstev, ki ste jih prejeli lani po razpisu ni potrebno
vpisovati, ker istih stroškov (npr. najemnine za april 2017) ne boste uveljavljali, ker bodo drugi računi.
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