POVABILO K ODDAJI VLOGE
Tretji javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb (Ur.l. RS št. 21/2017
z dne 28.04.2017)

MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA p.o., Pobreška cesta 20, Maribor (v nadaljevanju MRA),
vabi vse vlagatelje, da na podlagi objavljenega Tretjega Javnega razpisa za sofinanciranje manjših
začetnih naložb (Ur.l. RS št. 21/2017 z dne 28.04.2017) oddajo vlogo za pridobitev subvencije za
male začetne naložbe

POVZETEK VSEBINE JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa

Sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih podjetij iz
upravičenega območja

Razpoložljiva sredstva

1.030.000,00 EUR

Roki prijave

Od 22.5.2017 do 31.5.2017

Upravičenci

Cilji javnega razpisa

Finančni pogoji

Področja dodelitve

Upravičeni stroški so

Vlagatelji, ki imajo vsaj 6 mesecev registriran sedež ali poslovno enoto v upravičenem
območju: Hoče-Slivnica, Kungota, Mestna občina Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje
ob Dravi, Ruše, Ribnica na Pohorju, Selnica ob Dravi, (upravičeno območje)
Spodbujanje obsega investicij podjetij na problemskem območju, ustvarjanje novih delovnih
mest in povečanje zaposlovanja, ohranitev delovnih mest, zmanjšanje razvojnega
zaostanka, spodbujanje začetnih vlaganj podjetij na območju, prestrukturiranje gospodarstva
na problemskem območju, spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij, storitev ter
tehnoloških in netehnoloških inovacij, spodbujanje razvoja socialnega podjetništva,
popolnjevanje nezasedenega prostora v poslovnih in gospodarskih conah, investicije na
degradiranih območjih, varovanih območjih narave, ki so skladni z omejitvami območja ter v
opuščenih gospodarskih objektih, ki niso v funkciji.
Znesek subvencije: do 35 % za MSP oz. do 25 % za srednja podjetja, največ 50.000,00
EUR
Pogoj za pridobitev subvencije je odobrena garancija v okviru RGS za kredite za osnovna
sredstva.
Najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR,
garancija znaša od 50% - 80 % odobrenega kredita,
najvišji znesek vseh izdanih (odprtih) garancij na posameznega upravičenca je 400.000
EUR,
doba vračanja je do 8 let, moratorij je možen do 12 mesecev in se všteva v čas skupne dobe
vračanja kredita,
sklep banke o odobrenem kreditu mora biti obvezno priložen ob prijavi na razpis
Predmet prijavljenega projekta so lahko začetne investicije oz. naložbe v opredmetena in
neopredmetena osnovna sredstva, povezane z vzpostavitvijo nove poslovne enote,
razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote
na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali bistveno
spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.
Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč,
stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa
objekta,
stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc,
blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
Stroški v zvezi z odobritvijo in vodenjem kredita v skladu s poslovno politiko banke,

Stroški vlagateljev

s kreditom povezani stroški zavarovanja po pogojih banke,
stroški notarskega sporazuma o zavarovanju garancijskih obveznosti.
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Način prijave:
Vlagatelj vloži vlogo na naslov MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA p.o., Pobreška cesta 20, 2000
MARIBOR
Vlagatelj lahko odda vlogo od ponedeljka, 22.5.2017 dalje do 31.5.2017, priporočeno po pošti, osebna oddaja ni
možna, Vlagatelj mora posamezno vlogo oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z
oznako »ne odpiraj – vloga RGS Podravje«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum
in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen s strani pošte.

Dokumentacija:
Javni razpis skupaj z razpisno dokumentacijo je dostopen na spletni strani MRA:

http://www.mra.si

MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA p.o.
Pobreška cesta 20, 2000 MARIBOR
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