Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 (Ur. list RS, št. 20/19) in 23. člena
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Kamnik (Ur. list RS, št. 86/02, 16/04, 26/10, 22/11, 99/12, 48/14,
13/2016, 83/16, 26/17 in 33/18) Občina Kamnik objavlja
RAZPIS
za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva

1. PREDMET RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za pospeševanje malega
gospodarstva v občini Kamnik za naslednje oblike pomoči:
- pospeševanja zaposlovanja
- sofinanciranje zaščite patentov in licenc

2. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Sredstva za navedene ukrepe so zagotovljena v proračunu Občine Kamnik za leto 2019.
Predvidena sredstva za posamezen ukrep:
- pospeševanje zaposlovanja v višini 10.000 €
- sofinanciranje zaščite patentov in licenc v višini 4.000 €
Višina razpoložljivih sredstev je vezana na proračunske možnosti občine. V primeru, da pride
do sprememb v občinskem proračunu, ki bi utegnile kakorkoli vplivati na dodelitev sredstev,
se višina razpoložljivih sredstev prilagodi sorazmerno spremembam v občinskem proračunu.
3. POGOJI IN MERILA POD KATERIMI SE DODELJUJEJO SREDSTVA
Finančna sredstva se dodeljujejo po pravilu de minimis, kar pomeni, da skupna pomoč de
minimis, dodeljena kateremu koli upravičencu, ne sme presegati 200.000 € v katerem koli
obdobju treh proračunskih let ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine
ali unije, pri čemer v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu,
znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 €. Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo
vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
Prosilec mora ob prijavi na javni razpis predložiti:

- pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi tega
pravilnika ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
- pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške
- zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de
minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Pomoč za razvoj lahko pridobijo socialna podjetja, zadruge, samostojni podjetniki ter mikro,
majhna in srednje velika enotna podjetja:
- s sedežem in krajem investicije na območju občine Kamnik,
- ki imajo sedež izven občine Kamnik in investirajo na območju občine Kamnik.
Za mikro, majhna in srednje velika podjetja se uporablja definicija, ki jo zavaja Zakon o
gospodarskih družbah. Za socialna podjetja se uporablja definicija, ki jo navaja Zakon o
socialnem podjetništvu. Za zadruge se uporablja Zakon o zadrugah.
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
- ribištva in akvakulture,
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti,
- predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih
primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so
kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države
ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z
ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z
izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov
pred uvoženimi. Do finančnih spodbud niso upravičeni subjekti, ki nimajo poravnanih davkov
in prispevkov in drugih zapadlih obveznosti do Občine Kamnik.
3.1 Pospeševanje zaposlovanja
Pomoč za pospeševanje zaposlovanja se dodeli za:
-

odpiranje novih delovnih mest;

-

pospeševanje samozaposlovanja;

-

zaposlovanje mladih.

Pomoč se dodeli za zaposlitev osebe, ki še ni bila zaposlena oziroma je ostala brez zaposlitve
ter izpolnjuje naslednje pogoje:

-

je državljan Republike Slovenije;

-

je bil prijavljen na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije najmanj en mesec pred
dnem zaposlitve (razen za prvo zaposlitev);

-

ima stalno prebivališče v občini Kamnik;

-

sedež dejavnosti mora biti v občini Kamnik;

-

da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v obdobju od zaključka zadnjega razpisa
(t.j. od 3. 10. 2018) do zaključka odprtega razpisa (do 14. 5. 2019).

Pomoč brezposelni osebi za samozaposlitev znaša 20 točk. Pomoč delodajalcu za zaposlitev
osebe na novo delovno mesto za nedoločen čas, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije prijavljena kot brezposelna oseba znaša 15 točk. Pomoč delodajalcu za
zaposlitev osebe na novo delovno mesto za nedoločen čas, ki ji je to prva zaposlitev, znaša
15 točk. Vrednost točke za posamično leto določi župan na predlog občinske uprave.
OPOZORILO: V primeru, da višina zaprošenih sredstev presega zagotovljen obseg
pomoči za zaposlovanje, se višina odobrenih pomoči oziroma vrednost točke
sorazmerno zniža.
Vlogi je potrebno priložiti:
-

izjavo vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev,

-

izjavo vlagatelja glede enotnega podjetja,

-

izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh in o drugih že prejetih ali zaprošenih
pomočeh,

-

potrdilo o vključitvi v sistem pokojninskega, invalidskega ter zdravstvenega
zavarovanja (obrazec M1),

-

potrdilo, da je bila brezposelna oseba prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS
(razen v primeru prve zaposlitve; v primeru prve zaposlitve je potrebno le-to navesti v
obrazložitvi),

-

izjavo vlagatelja, da za namen razpisa in kasnejše preveritve trajanja zaposlitve v
časovnem okviru 1 leta od odprtja delovnega mesta oz. začetka zaposlitve dovoljuje
Občini Kamnik pridobitev podatkov iz uradnih evidenc,

-

dokazilo o plačani upravni taksi.



če je vlagatelj samozaposlenec

-

izpis iz sodnega/poslovnega registra Slovenije (AJPES).



če je vlagatelj delodajalec

-

izpis iz sodnega/poslovnega registra Slovenije (AJPES)

-

potrdilo o plačanih davkih in prispevkih do dneva oddaje vloge na predmetni razpis

-

računovodske izkaze podjetja za pretekli dve leti

-

pogodbo o zaposlitvi.

Novo odprta delovna mesta in samozaposlitve morajo obstajati vsaj eno leto po prejeti
pomoči za ta namen. V kolikor delovno mesto ne traja eno leto je potrebno dodeljena
sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi vrniti !!

3.2 Sofinanciranje zaščite patentov in licenc
Pomoč za sofinanciranje zaščite patentov in licenc se nameni za povračilo stroškov zaščite
patentov, licenc, izumov, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk (v
nadaljevanju: patentiranje).
Predmet sofinanciranja je zaščita patenta in licence v obdobju od 23. 4. 2018 do 14. 5. 2019.
Pomoč se lahko dodeli v višini do 50 % upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so stroški
patentiranja. V kolikor je vlagatelj davčni zavezanec je DDV neupravičen strošek.
Vlogi je potrebno priložiti:
-

izjavo vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev,

-

izjavo vlagatelja glede enotnega podjetja,

-

izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh in o drugih že prejetih ali zaprošenih
pomočeh

-

izjavo, da za namen razpisa dovoljuje Občini Kamnik pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc;

-

izpis iz sodnega/poslovnega registra (AJPES);

-

potrdilo o plačanih davkih in prispevkih do dneva oddaje vloge na predmetni razpis;

-

dokumentacija, iz katere je razvidno, da je bil izveden postopek patentiranja;

-

dokumentacija, iz katere je razvidna višina upravičenih stroškov (računi, pogodbe);

-

dokazilo o plačani upravni taksi.

4. POSTOPKI DODELITVE SREDSTEV
Komisija, ki jo imenuje Župan Občine Kamnik, prouči vloge, pregleda dokumentacijo in pripravi
predlog za odobritev. Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 30 dni od
zaključka razpisa.

5. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN NJIHOVE ODDAJE
Obrazci vlog so na voljo na Občini Kamnik (sprejemno informacijska pisarna) in na spletni
strani Občine Kamnik www.kamnik.si.
Vloge morajo vsebovati predpisano dokumentacijo in biti poslane na naslov Občina Kamnik,
Glavni trg 24, Kamnik ali vložene v sprejemno informacijski pisarni Občine Kamnik (soba št.
1).
Upravna taksa znaša 4,50 EUR.
Rok za oddajo vlog je torek, 14. 5. 2019 do 13.00 ure.
Dodatne informacije: Občina Kamnik, Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne
službe in finance (Katarina Ščetinin, tel. 8318-127) ali po e-pošti: katarina.scetinin@kamnik.si.
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Matej Slapar, l.r.
ŽUPAN

