OBČINA RAČE - FRAM
in
Nova Ljubljanska banka d.d.
objavljata

RAZPIS
za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero
za pospešitev razvoja malega gospodarstva in kmetijstva
Razpis je objavljen na podlagi Pravilnika o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v občini Rače - Fram
(MUV, št.4/2015), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rače - Fram za programsko obdobje 2015 - 2020 (MUV,
št. 18/2015), Odloka o proračunu Občine Rače-Fram za leto 2019 (MUV, št. 4/2019) in v skladu s pravilom »de
minimis«.

I. POGOJI ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJ
Za subvencioniranje obrestne mere lahko zaprosijo:

a) na področju malega gospodarstva:

- samostojni podjetniki posamezniki, mikro in majhne gospodarske družbe s sedežem v občini Rače-Fram,
- prosilec mora imeti poravnane vse finančne obveznosti do zaposlenih, občine in države,
- če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali de minimis pomoči (javno financiranje), je potrebno
poskrbeti, da kumulacija teh pomoči ne bi presegla največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči,
- v primeru ugotovitve, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, je občina
upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku, skupaj s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi,
- sredstva de minimis ne smejo biti namenjena izvozu oziroma izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali
države članice, prav tako se ne smejo podeljevati pod pogojem, da se domačim proizvodom daje prednost pred
uvoženimi,
- sredstva de minimis niso namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni
cestni tovorni prevoz.
Do sredstev po tem razpisu niso upravičena podjetja, ki:
- so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
- so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje;
- nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine,
- nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev,
- delujejo v sektorjih ribištva in akvakulture, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, predelave in
trženja kmetijskih proizvodov;

b) na področju kmetijstva:

- fizične osebe, nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko dejavnostjo, imajo
stalno prebivališče, sedež kmetijskega gospodarstva in predvideno naložbo v občini Rače - Fram, imajo svojo
KMG - MID in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska
zemljišča, ki ležijo na območju občine Rače - Fram,
- kmetijska gospodarstva, dejavna na področju predelave in/ali trženja kmetijskih proizvodov, vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine,
- če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali de minimis pomoči (javno financiranje), je potrebno
poskrbeti, da kumulacija teh pomoči ne bi presegla največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči,
- v primeru ugotovitve, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, je občina
upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku, skupaj s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi,
- pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.

II. NAMEN RAZPISA
Občina Rače – Fram bo subvencionirala obrestno mero za kredite, najete za naslednje namene:
a) na področju malega gospodarstva za:
- nakup, graditev, prenovo ali adaptacijo prostorov, namenjenih poslovni dejavnosti,
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- nakup opreme - osnovnih sredstev,
- razširitev in posodobitev obstoječih proizvodnih in storitvenih kapacitet.
Prednostno se sredstva za subvencijo obrestne mere dodelijo za dejavnosti, ki zagotavljajo nova delovna mesta ali
samozaposlovanje, zagotavljajo boljšo oskrbo storitvenih dejavnosti, preskrbo prebivalstva in turistično ponudbo,
uvajajo sodobno tehnologijo oz. dopolnjujejo proizvodne in druge programe gospodarstva v občini;
b) na področju kmetijstva in v registrirani dopolnilni kmetijski dejavnosti za:
- graditev, prenovo, adaptacijo gospodarskih objektov kmetije,
- razširitev, posodobitev ter pridobivanje novih zmogljivosti v osnovni kmetijski dejavnosti,
- nakup nove kmetijske in nove gozdarske mehanizacije ter nove opreme,
- naložbe v dopolnilne kmetijske dejavnosti, v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov.

III. RAZPISANI ZNESEK

- za področje malega gospodarstva v višini 261.700 EUR,
- za področje kmetijstva v višini 130.800 EUR;
(minimalni znesek posameznega posojila je lahko 20.000 EUR, maksimalni znesek posojila je odvisen od
kreditne sposobnosti kreditojemalca. Za področje gospodarstva lahko znaša znesek posojila 80 % predračunske
vrednosti investicije. Za področje kmetijstva znaša najvišji znesek dodeljenega kredita 22.000 EUR na kmetijsko
gospodarstvo letno, znesek posojila praviloma ne sme presegati 80 % predračunske vrednosti investicije).

IV. KREDITNI POGOJI
Krediti se bodo dodeljevali pod naslednjimi pogoji:
- fiksna letna obrestna mera: 0,5 % ,
- rok vračila: 5 let,
- stroški odobritve: 0,35 % od zneska kredita, minimalno 200 EUR,
- stroški vodenja kredita: 0,1 %, min. 100 EUR in se zaračunajo enkrat na leto od stanja kredita.
- rok črpanja kreditov: 6 mesecev.
Višina oz. odstotek nadomestila je odvisen od bonitete družbe in višine kredita. Pogoji kreditiranja so enaki za
komitente in nekomitente banke. Namensko porabo kreditnih sredstev zagotavlja banka v skladu s pogodbo.

V. ROK ZA VLOŽITEV VLOG
Razpisno dokumentacijo in vloge lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine Rače-Fram, Grajski trg 14,
Rače. Vloga mora vsebovati višino zaprošenega kredita, lastni vložek in namen, za katerega bo kredit porabljen
ter potrebno dokumentacijo in pozitivni sklep banke, v skladu z navodili banke za pridobitev kredita.
Pri vlogi za dodelitev kredita za področje gospodarske dejavnosti morajo biti priložene pisne izjave prosilca
kredita:
- izjava o že prejetih sredstvih de minimis, ki jih je prosilec/podjetje prejel/o na podlagi te ali drugih uredb de
minimis v predhodnih dveh poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu,
- izjava, da ni nikakršnih povezav s podjetji, ki so že prejela sredstva de minimis,
- izjava o drugih že prejetih (ali zaprošenih) sredstvih za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim
zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti po drugih
predpisih.

Vloge z dokazili je potrebno poslati najkasneje do 27. 9. 2019, na Občino Rače-Fram, Grajski trg 14,
2327 Rače (na področje malega gospodarstva in kmetijstva) oz. do porabe sredstev.
Prejete vloge bosta predhodno obravnavala Odbor za gospodarstvo in Odbor za kmetijstvo, nato bo odločeno s
sklepom oz. z odločbo.
Kontaktna oseba banke:
Gregor Šuntner, tel. št. 02/234-45-17 oz. gsm 040 416 920, e-naslov: gregor.suntner@nlb.si ali vaš poslovni
skrbnik v NLB d.d.
Kontaktni osebi občine:
Dragica Drevenšek, tel. št.: 02/609-60-14 (gospodarstvo) in Tanja Kosi, tel. št.: 02/609-60-24 (kmetijstvo).
NLB d.d.

OBČINA RAČE - FRAM
Župan
Branko Ledinek
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