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ZADEVA: Razvojne spodbude za turizem na obmejnih problemskih območjih

Spoštovani,
sporočamo vam, da sta trenutno odprta dva aktualna javna razpisa z nepovratnimi in povratnimi sredstvi
za podjetja in organizacije na obmejnih problemskih območjih. V problemska obmejna območja spadajo
na območju Haloz naslednje občine: Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk in Makole.
1. Javni razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje
snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju. (nepovratna sredstva
do 75%, rok 10.8.2018, upravičenci podjetja z nočitvenimi kapacitetami)
2. Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih
območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v RS – BP2 (povratna
sredstva do 75%, do 1mio€, obrestna mera 0,01%, rok: 31.8.2018, 28.9.2018 ter 31.10.2018,
upravičenci podjetja in zadruge)
Vsled omenjenega organiziramo posebno delavnico za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev in osnovnega
brezplačnega svetovanja, ki bo potekala v torek, 17. julija 2018 ob 9. uri v prostorih Poslovnega centra
Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane.
V primeru, da vam navedeni termin ne odgovarja, nas lahko kontaktirate in se bomo dogovorili za
skupen termin in lokacijo srečanja.
Lep pozdrav !

Pripravil: Jernej Golc

Priloge:
- Povzetek javnega razpisa MGRT – turizem
- Povzetek javnega razpisa Sklad Ribnica, kredit

Povzetek razpisa:
JR- Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje
snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske
učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov, v MSP s področja turizma na obmejnem problemskem
območju.
Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki niso v javni lasti, ali fizične osebe, ki imajo status
samostojnega podjetnika. Delovati morajo na področju turizma ter biti registrirani za eno od dejavnosti
po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008):
·
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
·
55.201 Počitniški domovi in letovišča,
·
55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom,
·
55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča.
Prijavitelji morajo imeti na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki je
ustanovljena že najmanj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis, ter zanjo izvesti investicijo za
večjo energetsko in snovno učinkovitost objektov ter za povečanje deleža obnovljivih virov.
Prijavitelj mora imeti evidentirano turistično kapaciteto v AJPES-ovem Registru nastanitvenih obratov
in imeti najmanj 8 stalnih ležišč ob oddaji vloge.
Občine z območja Haloz spadajo v obmejna problemska območja (Zavrč, Cirkulane, Videm,
Podlehnik, Žetale, Majšperk, Makole)
Na navedenih občinah zgoraj se lahko sofinancira največ 75% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški tega javnega razpisa veljajo od objave razpisa 22.6.2018 do 30.9.2019:
1. Obnova objektov;
• celovita energetska obnova stavb;
• obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb;
• vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo
toplote iz obnovljivih virov energije;
• vgradnja energetsko učinkovite razsvetljave;
• zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo;
• zamenjava kurilne naprave z novo kurilno napravo za proizvodnjo toplote iz obnovljivih
virov energije;
• zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim;
• vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;
• ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode;
• ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov.

2. Stroški informiranja in komuniciranja;
• stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani;
• stroški oglaševalskih storitev in stroški objav;
• stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv;
• drugi stroški informiranja in komuniciranja.
Izdatki za informiranje in komuniciranje ne smejo predstavljati več kakor 10 % skupnih
upravičenih stroškov in upravičenih izdatkov operacije
3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev;
• stroški svetovalnih in nadzornih storitev (pravno, finančno, trženjsko, ipd. svetovanje,
storitve inženiringa);
• stroški izdelave študij o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzora in
investicijskega inženiringa;
• storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil.

Načrtovana vrednost operacije mora znašati najmanj 50.000,00 EUR vključno z davkom na dodano
vrednost.
Rok za predložitev vlog je 10. 8. 2018, ki se oddajo izključno v elektronski obliki.

Povzetek pripravil: Jernej Golc

