Na podlagi 219. elena Pravilnika o postopkih za izvrgevanje prora6una Republike Slovenije (Uradni list
RS, it. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS, 3/13 in 81/16), Pravilnika o dodeljevanju pomo6i za razvoj podjetnigtva

v Mestni obeini Maribor za obdobje 2015-2020 (MUV, it. 12/15, 9/17), Mnenjem o skladnosti sheme
pc)motHde minimis >Spodbujanje podpornega okolja za podjetnigtvo« it. 441-43/2020/207, s katerim je
Ministrstvo za finance dne 18.11.2020 podaljgalo priglasitev gt. M001-5883369-2015/II do 31.12.2023 ter
Odloka o prora6unuMestne ob6ineMaribor za leto 2021 (MUV, it. 2/21, 8/21in 10/21) objavlja

MESTNA OBe;INA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoei de minimis za nakup nove opreme v mestni obeini Maribor v letu 2021
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnihfinanenih sredstev za sofinanciranje nakupa nove
oprerne v skladu s pravili o dodeljevanjupomo6i de minimis za zagotavljanjepogojev za hitrejgorast
mikroin malihpodjetij.
II. UKREP
Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (nakup nove opreme, patentov, licenc ter nove
prograrnske opreme) za izvajanje registrirane glavne dejavnosti
Sredstva se dodeljujejo glede na vrsto ukrepov kot nepovratna sredstva na podlagi pravil »de minimis« v
skladu z Uredbo Kornisije (EU) it. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 in 2020/972 z dne 2. julija 2020
o uporabi 61enov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoei de minimis.

III. UPRAVI6ENCI IN POGOJI
Vsi pogoji in upravieenci so navedeni v tem razpisu in razpisnt dokumentaciji. Upravi6enci za nepovratna

sredstvapo tem razpisuso:
- podjetja, ki irnajo poslovnisede2 na obmoeju ob6ine, opravljajogospodarsko dejavnost in so
organizirana kot gospodarska dru2ba ali kot samostojni podjetnik posameznik,

podjetjaoziroma nepridobitnepravne osebe (drugtvo,zavod, ustanova, gospodarska dru2ba,

zadruga), ki imajo status socialnega podjetja ter poslovni sede2 na obmoeju Mestne ob6ine Maribor

in so vpisana v evidencosocialnihpodjetjih,ki jo vodi pristojnoministrstvo,

podjetja, ki nimajo sedeia v mestni obeini Maribor in investirajo vdejavnost na obmo6ju mestne

obeineMaribor,

Pravne in fiziene osebe iz prejgnjega odstavka se gtejejo za upravidence, de na dan 8. 9. 2021 zaposlujejo

do najve649 oseb, od tega vsaj 1 osebo za polni delovnieas.

Prejemntk pomo6i mora zagotoviti vsaj 25% lastnih sredstev za kritje strogkov nakupa opreme. Davek na
dodano vrednost ni upravieen strogek. Kupljena oprema mora ostat}v lasH in uporabi prejemnika sredstev
na obrnodju Mestne ob6ine Manbor najmanj tri leta. Upravi6eni strogki nakupa nove opreme so strogki, ki

so nastali in biliplaeani v 6asu od 1. 9. 2020 do 8. 9. 2021

IV. VlgINA SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v prora6unuza leto 2021 v okvirnivigini 149.850,00 EUR, na prora6unski
postavki 742014 Porno6i »de minimis« za razvoj podjetnigtva. Pomo6i iz tega razpisa se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva v oblikidotacije. Vigina pomo6i, dodeljene posameznemu upravieencu, lahko znaga
do 75% upravi6enih strogkov oziroma najve6 5.000 EUR na posameznega upravi6enca.
V primeru,da bo zaprogenoza vee sredstev, koI je zagotovljenov prora6unu,se bodo sredstva razdelita
v sorazmernem dele2u po ukrepu.

v. ROK IN NA6IN PRIJAVE
Razpisje odprtdo 8. 9. 2021.

Vlogo je potrebno poslati s priporoeeno pogto v zaprti in zapedateni kuverti z nalepljenim in izpolnjenim

Obrazcem 5 (podatki vlagatelja, s pripisom »Ne odpiraj! - Vloga za javni razpis za dodelitev pomoei de

minimisza nakup nove opreme v MOM v letu 2021K) na naslov Mestna obeina Mar}bor, Urad za
gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Marjbor, do vklju6no8. 9.
2021. Vloge s pogtnim2igomdo vklju6no8. 9. 2021 bodo upogtevane.

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje 2upan. Komisija bo odpirala in obravnavala vloge

najkasneje do 6. 10. 2021. Odpiranje vlog ni javno.
Vloge bo komisija odpirala po vrstnem redu prispetja. ee vloga ne bo popolna, bo vlagatelj v roku 8 dni
od odpiranja vlog pisno obvegeen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo
dopolniliv dolo6enem roku, bo komisija s sklepom zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejopogojev razpisa, se
kot neustrezne zavrnejo.

O izidujavnega razpisa bodo vlagateljiobve96enido 16. 11. 2021.
Razpisna dokumentacijaje objavljena na spletnih straneh Mestne ob6ine Maribor, www.maribor.si,
rubrika »javni razpisi«. Dodatne informacijev zvezi z razpisno dokumentacijoin postopkom lahko
vlagateljidobijo na Uradu za gospodarske dejavnosti v 6asu uradnih ur na telefonski gtevilki (02) 22 01
360 (411), kontaktna oseba je ga. Saga Rihtar in na elektronskem naslovu ugd@maribor.si z navedbo
»razpls nova oprerna<.
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Vloge bo obravnavala strokovna komisija, kijo imenuje 2upan. Komisija bo odpirala in obravnavala vloge
najkasneje do 6. 10. 2021. Odpiranje vlog ni javno.
Vloge bo komisija odpirala po vrstnem redu prispetja. Ce vloga ne bo popolna, bo vlagatelj v roku 8 dni
od odpiranja vlog pisno obvegeen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo
dopolniliv dolo6enem roku, bo komisija s sklepom zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejopogojev razpisa, se
kot neustrezne zavrnejo.
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Na podlagi 219. elena Pravilnika o postopkih za lzvrgevanje proraeuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, it. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS, 3/13 in 81/16), Pravilnika o dodeljevanju pomo6i za razvoj podjetnigtva

v Mestni obeini Maribor za obdobje 2015-2020(MUV, it. 12/15, 9/17), Mnenjem o skladnosti sheme
pomodi de minimis »Spodbujanje podpornega okolja za podjetnigtvo< St. 441-43/2020/207, s katerim je
Ministrstvo za finance dne 18.11.2020 podaljgalo priglasitev gt. M001-5883369-2015/II do 31.12.2023 ter
Odloka o prora6unu Mestne obeine Maribor za leto 2021 (MUV, it. 2/21, 8/21 in 10/21) objavlja

MESTNA OBe:INA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

JAVNI RAZPIS

za dodelitev pomoei de minimis za nakup nove opreme v mestni obeini Maribor v letu 2021

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnihfinanenih sredstev za sofinanciranje nakupa nove
opreme v skladu s pravili o dodeljevanjupomo6ide minimis za zagotavljanjepogojev za hitrejgorast
rnikro in malih podjetij.

II. UKREP
Sofinanciranje materialnihin nematerialnihinvesticij (nakup nove opreme, patentov, licenc ter nove
programske opreme) za izvajanje registrirane glavne dejavnosti.
Sredstva se dodeljujejo glede na vrsto ukrepov kot nepovratna sredstva na podlagi pravil »de minirnis<v
skladu z Uredbo Komisije (EU) it. 1407/2013 z cIne 18. decernbra 2013 in 2020/972 z dne 2. julija 2020
o uporabi denov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomo6i de minimis.

III. UPRAVI6ENCI IN POGOJI

vsi pogoji in upravi6enci so navedeni v tem razpisu in razpisni dokumentaciji. Upravi6enci za nepovratna

sredstvapo tem razpisuso:
podjetja, ki imajo postovni sede2 na obmo6ju obeine, opravljajogospodarsko dejavnost in so
organtzirana kot gospodarska dru2ba ali kot samostojni podjetnik posameznik,

podjetjaoziroma nepridobitnepravne osebe (drugtvo, zavod, ustanova, gospodarska dru2ba,

zadruga), ki imajo status socialnega podjetja ter poslovni sede2 na obmoeju Mestne obeine Maribor

in so vpisana v evidencosocialnihpodjetjih,ki jo vodi pristojnoministrstvo,

podjetja, ki nimajo sede2a v mestni obdini Maribor in investirajo v dejavnost na obmo6ju mestne
ob6ine Maribor.
Pravne in fizi6ne osebe iz prejgnjega odstavka se gtejejo za upravidence, de na dan 8. 9. 2021 zaposlujejo
do najve6 49 oseb, od tega vsaj 1 osebo za poini delovni Cas.
Prejemnik pomo6i mora zagotoviti vsaj 25% lastnih sredstev za kritje strogkov nakupa oprerne. Davek na
dodano vrednost ni upravi6en strogek. Kupljena oprema mora ostati v lasH in uporabi prejernnika sredstev
na obmo6ju Mestne ob6ine Maribor najmanj tri leta. Upravi6eni strogki nakupa nove opreme so strogki, ki

so nastali in bili plaeani v 6asu od 1. 9. 2020 do 8. 9. 2021.

IV. VlgINA SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v prora6unuza leto 2021 v okvirni vigini 149.850,00 EUR, na proraeunski
postavki 742014 Pomoei »de minimise za razvoj podjetnigtva.Pomo6i iz tega razpisa se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva v obtiki dotacije. Vigina pomo6i, dodeljene posameznemu upravieencu, lahko znaga
do 75% upravi6enih strogkov oziroma najvee 5.000 EUR na posameznega upravieenca.
V primeru,da bo zaprogenoza vee sredstev, kotje zagotovljenov proradunu,se bodo sredstva razdelila
v sorazmernem dele2u po ukrepu.

v. ROK IN NAeIN PRIJAVE

Razpis je odprt do 8. 9. 2021.

Vlogo je potrebno poslati s priporoeeno pogto v zaprti in zape6ateni kuverti z nalepljenim in izpolnjenim
Obrazcem 5 (podatki vlagatelja, s pripisom »Ne odpiraj! - Vloga za javni razpis za dodelitev pomo6i de

minimis za nakup nove opreme v MOM v letu 2021«) na naslov Mestna obeina Maribor, Urad za
gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, do vklju6no8. 9.
2021. Vloge s pogtnim 2igom do vkljueno 8. 9. 2021 bodo upoStevane.

