PREJEMNIKI SREDSTEV
po Javnem razpisu za spodbujanje začetnih investicij in investicij v
razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter
spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine ŠempeterVrtojba v letu 2020

Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in
delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij,
spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest.
Predmet javnega razpisa je:
- spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,
- spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij,
- spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba.
Datum objave:
Rok za prijavo:
Številka razpisa:
Višina sredstev:

08. 05. 2020
16. 06. 2020 do 12. ure
302-1/2020-1
60.000 €

Člani komisije za izvedbo postopka Javnega razpisa
Sklep o imenovanju komisije 30312-1/2019-1
mag. Peter Ptičak – tajnik Občine Šempeter - Vrtojba, predsednik komisije,
Nina Fiorelli Derman – višja svetovalka za projekte, Občina Šempeter - Vrtojba, članica,
Marjan Vodopivec – predstavnik Območno obrtno-podjetniške zbornice, član,
Aleksander Čerče - član občinskega sveta, član,
Ana Kosič Mirnik – predstavnica GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, članica
Pravna in finančna podlaga:
▪ Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 (Uradni list RS, št. 7/19, 58/19 in
10/20),
▪ Odlok o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v
Občini Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS št. 67/11, 107/13, 21/14 in 97/14,
▪ Uredba de minimis - Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 (Uradni list EU L 352/1).
Na Javni razpis se je v letu 2020 prijavilo 16 prosilcev, vse prispele vloge so bile pravočasne. Dve vlogi sta
bili po pozivu k dopolnitvi pravočasno dopolnjeni. Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu
upravičencu, je omejena glede na ukrep in se določi na podlagi določb iz odloka in razpisa, rezultatov
ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
Komisija za izvedbo postopka Javnega razpisa je vloge ocenila in točkovala na podlagi v razpisu določenih
meril po posameznih ukrepih.
Nepovratna sredstva za te namene so bila zagotovljena na proračunski postavki 041422 – Spodbujanje
razvoja podjetništva in zaposlovanja.

V letu 2020 so bila finančna sredstva dodeljena naslednjim upravičencem:

Prejemniki pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 v letu
2020
podjetje

znesek dodeljene pomoči (EUR)

MIZARSTVO FERFOLJA SIMON S.P.

4.583,61

VODOPIVEC TRGOVINA D.O.O.

2.787,41

FRIZERSKI STUDIO MARTI, Klaut Martina s.p.

10.988,49

ATELJE BESED, MATEJA PELIKAN S.P.

354,15

DATAPOINT D.O.O.

554,24

LEDLUKS D.O.O.

635,76

LEDLUKS D.O.O.

20.327,64

LEDLUKS D.O.O.

2.736,82

MANIMO D.O.O.

8.085,14

MANIMO D.O.O.

2.296,72

NOUS Jakob Čufer s.p.

1.822,96

DM SOLUTION D.O.O.

118,18

DM SOLUTION D.O.O.

1.110,71

ALIAS PLUS, PROJEKTNO VODENJE IN
SVETOVANJE D.O.O.

248,95

GLASMIK STEKLO IN STEKLARSKA
OPREMA D.O.O.

1.305,39

TSZ, VALTER ZORN S.P.

651,87

FOKUS PLAMEN D.O.O.

649,54

Skupaj

59.257,58

Pripravila:
Nina Fiorelli Derman
višja svetovalka za projekte

