JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV
ZA POSPEŠEVANJE PODJETNIŠTVA V OBČINI ZREČE ZA
LETO 2021
Občina Zreče je objavila Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje
razvoja podjetništva v Občini Zreče za leto 2021.
Predmet razpisa je:
A. Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in
B. B. Spodbujanje projektov inovacij.
A: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest
- samozaposlitev – sofinanciranje do 1.000 EUR
- zaposlitev novih delavcev za nedoločen čas, sofinanciranje do 1.000 EUR
- zaposlitev oseb z invalidnostjo za nedoločen čas, sofinanciranje do 1.100 EUR
Pogoji:
- novo zaposlena oseba mora biti državljan RS,
- zaposlitev mora biti sklenjena v letu 2021,
- prejemnik sredstev ima sedež dejavnosti v občini Zreče,
- pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje delovnih mest,
- prejemnik mora prispevati najmanj 25% sredstev iz lastnih virov,
- zaposlitev je potrebno ohraniti vsaj 2 leti po prejemu pomoči.
B. Spodbujanje projektov inovacij
- stroški za pridobitev patenta,
- stroški za pridobitev patenta za krajši čas
- stroški za zaščito blagovne znamke
- materialni stroški za izdelavo prototipa
- stroški dela osebja
- stroški zunanjih izvajalcev
- stroški instrumentov in druge specializirane opreme
DDV ni upravičen strošek. Skupna višina prejetih sredstev lahko znaša maksimalno 50%
upravičenih stroškov projekta.
Upravičenci so gospodarski subjekti (mikro in male družbe in s.p.) s sedežem v občini Zreče
ter fizične osebe s stalnim bivališčem v občni Zreče.
Rok za oddajo prijav na razpis je do 31.10.2021 oz. do porabe sredstev.
Celotno besedilo razpisa je objavljeno na oglasni deski na Občini Zreče in na spletni strani
Občine Zreče (www.zrece.eu).
Brezplačna razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani občine Zreče in v
tajništvu Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče.
Glede drugih razpisov in finančnih pomoči države se lahko obrnete na svetovalce SPOT
Svetovanje Savinjska, info-scsk@guest.arnes.si , 031 314 809.
SPOT svetovalka, Polona Klokočovnik

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija,
javna agencija

