Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – ZJF – UPB4 (14/13- popr.), 110/11-ZDIU12,
46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415,101/13 in 96/15 – ZIPRS1617), Proračuna RS za leto 2017
(DP2017) (Ur. l. RS, št. 96/15 in 80/16), Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018,
ZIPRS1718 (Ur. l. RS, št. 80/16), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur. l.
RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v
obdobju 2013-2018 (sklep Vlade RS št. 30200-1/2013/4 z dne 10. 10. 2013, sklep Vlade RS št. 303013/2016/3 o Spremembah Programa z dne 23. 6. 2016 in sklep št. 30301-3/2016/10 o spremembah
Programa z dne 13. 10. 2016) in Mnenja o shemi »de minimis« pomoči »Program spodbujanja
konkurenčnosti Maribora – Podjetno v svet podjetništva« (št. priglasitve M004-2399245-2013),
Pogodbe o izvajanju in financiranju Instrumenta 3: Spodbujanje podjetniške dejavnosti in ustvarjanje
novih delovnih mest; Sklop 2: Podjetno v svet podjetništva v okviru Programa spodbujanja
konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018, št. C2130-14P998003

Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreška c. 20, 2000 Maribor objavlja:

DEVETI JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V PROGRAM »PVSP ZA PROBLEMSKO OBMOČJE«
v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora
širšo okolico v obdobju 2013 – 2018

1. Izvajalec javnega poziva
Izvajalec javnega poziva je Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreška c. 20, 2000 Maribor (v
nadaljevanju: MRA).
2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je vključitev desetih brezposelnih oseb v program »PVSP za problemsko
območje«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v
obdobju 2013 – 2018 (v nadaljevanju Program).
3. Namen in cilji poziva oziroma programa
Namen programa je podjetniško usposabljanje brezposelnih oseb, s ciljem, da bi se po zaključku
programa samozaposlili, zaposlili v lastnem podjetju ali zaposlili pri drugem delodajalcu. Cilji programa
so zagotavljanje podpore, zlasti v obliki usposabljanja, ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu
in povečanje zaposlovanja ter zagon novih podjetij. Ciljna skupina so osebe, izbrane na podlagi tega
javnega poziva, s stalnim prebivališčem na območju izvajanja Programa (Mestna občina Maribor,
občine Ruše, Pesnica, Kungota, Hoče-Slivnica, Selnica ob Dravi), ki so vpisane v evidenco brezposelnih
oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, z najmanj IV. stopnjo izobrazbe ter s poslovno
idejo in izkazanim interesom za razvoj in uresničitev poslovne ideje.
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Program je usmerjen v razvoj podjetništva med brezposelnimi osebami, njihova vključitev v program
pa pomeni obvezo, da bodo s strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem v okviru
programa pridobili ustrezna znanja in veščine, ki so nujno potrebna za identifikacijo podjetniške ideje,
razvoj ideje in njeno izvedbo v praksi, uspešno vodenje podjetja ter komunikacijo s poslovnim okoljem.
Program se bo v izvajal v prostorih MRA, Pobreška c. 20, Maribor. Za čas usposabljanja, ki traja do štiri
mesece, bodo udeleženci redno zaposleni na MRA. Za to obdobje jim pripada plača v višini minimalne
plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo.
Udeleženci se bodo v program vključili z januarjem 2018.
Udeleženci bodo v obdobju do štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno
ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali
zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo morali pripraviti poslovni načrt bodočega
podjetja oz. druge pravne oblike, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po
zaključku usposabljanja. Pred vključitvijo v program in pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi se pripravi
mesečni plan dela, v katerem se določijo pričakovani rezultati, ki jih posamezni udeleženec mora
dosegati. Mesečni plan dela je osnova za mesečno oceno uspešnosti dela in je priloga k pogodbi o
zaposlitvi. V primeru nedoseganja rezultatov dela se udeležba v programu lahko prekine.
4. Financiranje javnega poziva
Javni poziv financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Javni poziv se izvaja v okviru
Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013 – 2018, sprejetega na
redni seji z dne 10. 10. 2013 s spremembami, instrumenta 3: Spodbujanja podjetniške dejavnosti in
ustvarjanja novih delovnih mest, sklopa 2: Podjetno v svet podjetništva.
Izvedba programa je odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev, zaradi česar si MRA pridržuje
pravico do razveljavitve javnega poziva, v kolikor bi prišlo do ukinitve ali zmanjšanja pravice do porabe
proračunskih sredstev.
Instrument se bo izvajal po shemi »de minimis« pomoči Programa spodbujanja konkurenčnosti
Maribora – Podjetno v svet podjetništva (št. priglasitve: M004-2399245-2013).
5. Pogoji za vključitev v program
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) imajo stalno bivališče v eni izmed naslednjih občin: Mestna občina Maribor, občine Ruše,
Pesnica, Kungota, Hoče-Slivnica, Selnica ob Dravi,
b) so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
c) imajo najmanj IV. stopnjo izobrazbe,
d) prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je
izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in
e) prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.
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Prijavitelji morajo ob prijavi priložiti:
- obrazec št. 1 (prijava) s prilogami:
- življenjepis,
- fotokopijo dokazila o izobrazbi,
- obrazec št. 2 (izpolnjen vprašalnik)
- potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje o vpisu v evidenco brezposelnih oseb.
Obrazci so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijavitelji podpiše Obrazec št. 1: Prijava, s katerim potrdi izpolnjevanje in sprejemanje pogojev za
kandidiranje na tem javnem pozivu. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko
MRA zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
V kolikor prijavitelj ne izpolnjuje postavljenih pogojev javnega poziva, bo takšna vloga zavrnjena.
6. Merila za izbor in način izbora prijaviteljev
O ustreznosti prijaviteljev bo odločala strokovna komisija.
Odločitev o izboru sprejme komisija na osnovi izpolnjenih pogojev za vključitev, izpolnjenega
vprašalnika ter opravljenih razgovorov s potencialnimi prijavitelji, kjer oceni njihove podjetniške ideje,
potenciale, znanja, motiviranost in interese.
Izborni postopek bo potekal v treh fazah, in sicer:
a) Pregled formalno popolnih vlog z vidika izpolnjevanja pogojev, določenih v točki 5 tega
javnega poziva.
b) Pregled in ocena izpolnjenih vprašalnikov, pri čemer lahko posamezen prijavitelj prejme
največ 100 točk na osnovi izpolnjenega vprašalnika. Na razgovor bo pozvanih štirideset
najbolje ocenjenih kandidatov, ki bodo na osnovi ocene vprašalnika prejeli minimalno 50
točk. V kolikor bo takšnih kandidatov manj kot 40, bodo na razgovor povabljeni vsi, ki
bodo prejeli minimalno 50 točk.
Pri ocenjevanju se upošteva:
- pretekle izkušnje, pridobljena znanja in veščine (do 20 točk),
- primernost kandidata za vsebine usposabljanj (do 10 točk),
- podjetniške lastnosti (do 20 točk),
- poslovna ideja in možnost njene realizacije (do 40 točk),
- karierni cilji in motivacija za uspešno delo v programu (do 10 točk).
c) razgovori s prijavitelji in odločitev komisije na osnovi opravljenih razgovorov.
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7. Način prijave, odpiranje vlog, obveščanje o izboru
Prijave (obrazec št. 1) s priloženim izpolnjenim vprašalnikom (obrazec št. 2), priloženim življenjepisom,
fotokopijo dokazila o izobrazbi ter potrdilom o vpisu v evidenco brezposelnih oseb lahko oddate v
tajništvu MRA najkasneje do 27. 11. 2017 do 12.00 ure ali pošljete priporočeno po pošti na naslov:
Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreška c. 20, 2000 Maribor najkasneje do 27. 11. 2017 (velja
poštni žig tega dne).
Na sprednji strani kuverte mora biti (poleg naslova naslovnika) oznaka: ''Ne odpiraj! Prijava na 9. javni
poziv za vključitev v program PVSP za problemsko območje.'' Na zadnji strani kuverte mora biti
naveden pošiljatelj.
Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno (1) prijavo.
Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen
naslov prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji javnega poziva in merili za ocenjevanje.
Odpiranje vlog ni javno. Odpiranje vlog bo izvedeno v roku osmih dni od roka za prijavo. Odpirale se
bodo samo v roku dostavljene in pravilno izpolnjene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu
njihovega prispetja.
V primeru formalno nepopolnih vlog je možna dopolnitev vloge v roku petih dni od prejema obvestila
o nepopolni vlogi, vendar obrazec št. 1 (prijava) ter obrazec št. 2 (vprašalnik) ne moreta biti predmet
dopolnitve. Predmet dopolnjevanja so lahko življenjepis, fotokopija dokazila o izobrazbi ter potrdilo o
vpisu v evidenco brezposelnih oseb. Dopolnitve mora prijavitelj posredovati na isti način kot prijavo.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku, bodo zavržene. V nadaljnji postopek ocenjevanja se
bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega poziva.
Komisija bo prijavitelje, ki bodo izpolnjevali pogoje tega poziva ter ustrezali merilom, navedenim pod
šesto točko javnega poziva, pisno pozvala na razgovore. O izboru bodo prijavitelji pisno obveščeni. Z
izbranimi prijavitelji bo po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu podpisana pogodba o zaposlitvi
za določen čas do štirih mesecev, predvidoma z začetkom delovnega razmerja v mesecu januarju 2018.
8. Dodatne informacije
Dodatna vprašanja v zvezi z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo lahko kandidati posredujejo po
elektronski pošti na naslov pvsp@mra.si do vključno 23. 11. 2017. Razpisna dokumentacija javnega
poziva je na razpolago na spletni strani www.mra.si in na sedežu MRA, zainteresirani pa jo bodo lahko
prejeli tudi po klasični ali elektronski pošti.
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Potencialni prijavitelji bodo dodatne informacije o vsebini in poteku programa lahko dobili tudi na
predstavitvah, ki bosta v četrtek, 26. 10. 2017 ter v četrtek 9. 11. 2017 ob 10.00 uri na sedežu MRA. Za
udeležbo je potrebna predhodna prijava na elektronski naslov pvsp@mra.si.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del vloge:
Obrazec št. 1: Prijava
Obrazec št. 2: Vprašalnik
Obrazec št. 3: Vzorec pogodbe o zaposlitvi (informativne narave, ga ne pošiljate)
Zahtevana dokazila:
- življenjepis,
- fotokopija dokazila o izobrazbi
- potrdilo o vpisu v evidenco brezposelnih oseb.

Mariborska razvojna agencija p.o.
Mihael Leskovar, v.d. direktorja

Maribor, 18. 10. 2017
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