Instrument 1: Ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s subvencijami za spodbujanje
investicij ter spodbujanjem novih vlaganj ali razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij

 Sklop A: Sofinanciranje manjših začetnih naložb

Za sofinanciranje manjših začetnih naložb v podjetjih se nepovratna sredstva dodelijo v obliki
subvencije za začetno naložbo pri bančnih kreditih za začetno naložbo skupaj z garancijo za bančni
kredit v okviru regijske garancijske sheme Podravske in Koroške regije. Podjetje, ki pridobi garancijo
podravske ali koroške garancijske sheme za bančni kredit, je do porabe razpoložljivih sredstev ob
izpolnjevanju razpisnih pogojev upravičeno tudi do subvencije za začetno naložbo. Vzpostavljeni sta
regijska garancijska shema za Koroško regijo v okviru RRA Koroška in regijska garancijska shema za
Podravsko regijo v okviru MRA. Javne razpise izvajata RRA Koroška in MRA po pogodbi z MGRT.
Upravičenci so vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in začetnim
vlaganjem na območju, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen podjetij v javni lasti.
Upravičene pravne in fizične osebe morajo imeti sedež podjetja ali obrata na problemskem območju
vsaj 6 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis in morajo vlagati na problemskem območju.
Sofinanciranje začetnih naložb se izvaja skladno z Regionalno garancijska shemo sklada za območje
Republike Slovenije (št. sheme: BE01-5940117-2015) in Regionalno shemo državnih pomoči (št.
sheme: BE02-2399245-2014). Če bosta navedeni shemi državnih pomoči spremenjeni, bodo veljala
določila po spremenjenih shemah državnih pomoči.
Prvi javni razpis za subvencioniranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja
konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018, je bil objavljen 12. 6. 2015 v Uradnem
listu RS, št. 41/2015. Na javni razpis je prispelo 28 vlog. Nepovratna sredstva je prejelo 13
upravičencev, katerim je bilo podeljenih 576.626,25 EUR nepovratnih sredstev.
Drugi javni razpis za subvencioniranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja
konkurenčnosti, je bil objavljen 11. 3. 201 v Uradnem listu RS, št. 19/2016. Od 1.360.000,00 EUR, ki
so bila na razpolago, je bilo dodeljeno 1.023.192,50 EUR subvencij. Nepovratna sredstva je prejelo 28
upravičencev.
Tretji javni razpis je v pripravi in bo objavljen predvidoma meseca aprila 2017.

Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju
2013 – 2018 financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

