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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2022 (Uradne objave Glasila Občine
Komenda št. 01/22) in 27. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 01/16) Občina
Komenda objavlja
JAVNI RAZPIS
za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v občini Komenda v letu 2022

I.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe pospeševanja
razvoja malega gospodarstva v občini Komenda, ki se dodeljujejo po pravilih de minimis pomoči,
skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
II.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva v višini 14.900 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Komenda za leto 2022.
Ukrepi:
1. Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva
2. Pospeševanje zaposlovanja
3. Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva
4. Pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah

Višina sredstev
1.400 EUR
3.500 EUR
2.000 EUR
8.000 EUR

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa
ter skladno s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
občini Komenda (v nadaljevanju pravilnik).
III. UPRAVIČENCI – POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV
1. Pomoč za razvoj lahko pridobijo samostojni podjetniki, mikro, majhna in srednje velika enotna
podjetja, socialna podjetja in ostala podjetja s socialno vsebino, ki sicer nimajo statusa
socialnega podjetja, vendar se njihova dejavnost nanaša na izvajanje raznih socialnih storitev
(to so storitve, ki so izrinjene iz trga dela, so pa koristne za lokalno okolje in družbeno dobrobit,
kot npr. humanitarne dejavnosti, projekti oskrbe na domu za starejše in odvisne odrasle osebe,
projekti usposabljanja in zaposlovanja invalidov, projekti zagotavljanja dnevnega varstva,
projekti vzgoje in varstva otrok ipd…). Ta podjetja morajo dokazovati, da imajo v relevantnih
ustanovitvenih dokumentih (kot npr. akt o ustanovitvi, družbena pogodba itd.) določilo o
nedelitvi dobička:
- s sedežem in krajem investicije na območju občine Komenda,
- ki imajo sedež izven občine Komenda in investirajo na območju občine Komenda.
2. Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
- ribištva in akvakulture,
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti,
- predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih
primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so
kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
3. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države
ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
4. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
5. Do finančnih spodbud niso upravičeni subjekti, ki nimajo poravnanih davkov in prispevkov in
drugih zapadlih obveznosti do Občine Komenda.
6. Skupni znesek pomoči dodeljen enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 € v obdobju
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se
pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali unije, pri čemer v primeru podjetij, ki delujejo v
komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 €.
7. Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo
komercialni cestni tovorni prevoz.
8. Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo zvezi z istimi upravičenimi stroški
ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo
presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
9. Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko
kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do
zgornje meje, določene v Uredbi 360/2012.
10. Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira
s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje
meje (200.000 € oz. 100.000 €).
11. Prejemnik mora k vlogi predložiti:
- pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno
podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem
proračunskem letu;
- pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in
zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de
minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
- seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de
minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
12. Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
- da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
1407/2013,
- o odobrenem znesku de minimis pomoči.
IV. UKREPI
UKREP 1: Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva
(1) Pomoč se dodeli za sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja, ki zagotavlja čim
bolj celovito pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja, uporabnega pri sedanjem oziroma
bodočem delu podjetnikov, pri razvoju podjetniških idej in uresničevanju le-teh.
(2) Pomoč za izobraževanje in usposabljanje se lahko dodeli v višini do 50 % upravičenih stroškov.
(3) Upravičeni stroški so stroški plačila kotizacije za izobraževanje oziroma usposabljanje nastali v
obdobju od zadnjega razpisa do zaključka odprtega razpisa (od 24. 3. 2022 do 19. 9. 2022).
(4) Neupravičeni stroški so: potni stroški, stroški dnevnic, stroški prenočevanja in prehrane.
(5) Za vsakega udeleženca je potrebno predložiti svojo vlogo. Prijavitelj lahko na javni razpis v
okviru tega ukrepa predloži največ pet (5) vlog.

(6) Vlogi je potrebno priložiti:
- izjavo vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev,
- izjavo vlagatelja o varstvu osebnih podatkov,
- izjavo vlagatelja glede enotnega podjetja,
- izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh in o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh
- izjavo, da za namen razpisa dovoljuje Občini Komenda pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc;
- izpis iz sodnega/poslovnega registra (AJPES);
- dokumentacija iz katere je razvidna višina upravičenih stroškov:
a) računi in dokazila o plačilu računov,
b) kopija potrdila o udeležbi na opravljenem izobraževanju/usposabljanju,
c) dokazilo o zaposlenosti udeleženca izobraževanja/usposabljanja v podjetju (kopija
M1 obrazca)
- dokazilo o plačani upravni taksi;
UKREP 2: Pospeševanje zaposlovanja
(1) Pomoč za pospeševanje zaposlovanja se dodeli za:
- odpiranje novih delovnih mest,
- pospeševanje samozaposlovanja,
- zaposlovanje mladih.
(2) Pomoč se dodeli za zaposlitev osebe, ki še ni bila zaposlena oziroma je ostala brez zaposlitve
ter izpolnjuje naslednje pogoje:
- je državljan Republike Slovenije,
- je prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje najmanj tri mesece pred dnem
zaposlitve (razen za prvo zaposlitev),
- ima stalno bivališče v Občini Komenda,
- sedež dejavnosti mora biti v Občini Komenda,
- da je zaposlitev sklenjena v obdobju od zadnjega razpisa do zaključka odprtega razpisa (od
24. 3. 2022 do 19. 9. 2022).
(3) Pomoč brezposelni osebi za samozaposlitev znaša 20 točk. Pomoč delodajalcu za zaposlitev
osebe na novo delovno mesto, ki je bila na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
prijavljena kot brezposelna oseba znaša 15 točk. Pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe na
novo delovno mesto, ki ji je to prva zaposlitev, znaša 15 točk.
(4) Vrednost točke za leto 2022 znaša 50 €.
(5) V primeru, da višina zaprošenih sredstev presega zagotovljen obseg pomoči za zaposlovanje,
se višina odobrenih pomoči oziroma vrednost točke sorazmerno zniža.
(6) Upravičeni stroški za dodelitev pomoči za zaposlovanje so stroški povezani z odprtjem
delovnega mesta.
(7) Novo odprta delovna mesta in samozaposlitve morajo obstajati vsaj dve leti po prejeti pomoči
za ta namen.
(8) Vlogi je potrebno priložiti:
- izjavo vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev,
- izjavo vlagatelja o varstvu osebnih podatkov,
- izjavo vlagatelja glede enotnega podjetja,
- izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh in o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh,
- izjavo vlagatelja, da za namen razpisa dovoljuje Občini Komenda pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc,
- potrdilo o vključitvi v sistem pokojninskega, invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja (eprijava),

-

potrdilo, da je bila brezposelna oseba prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS (razen v
primeru prve zaposlitve; v primeru prve zaposlitve je potrebno le-to navesti v obrazložitvi),
dokazilo o plačani upravni taksi


-

če je vlagatelj samozaposlenec
izpis iz sodnega/poslovnega registra Slovenije (AJPES)


-

če je vlagatelj delodajalec
izpis iz sodnega/poslovnega registra Slovenije (AJPES)
računovodske izkaze podjetja za pretekli dve leti
pogodbo o zaposlitvi

-

UKREP 3: Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva
(1) Upravičenci do pomoči so nepridobitne pravne osebe, ki so pridobile status socialnega podjetja
v skladu s predpisi, ki urejajo področje socialnega podjetništva ter imajo sedež ali lokacijo
poslovne enote na območju občine Komenda.
(2) Predmet sofinanciranja so:
- materialni upravičeni stroški za izvedbo pilotnega projekta s področja socialnega
podjetništva,
- stroški opredmetenih osnovnih sredstev, potrebnih za dejavnost podjetja (nakup strojev in
opreme, nakup zemljišč, stroški nakupa, oziroma najema objekta,
- stroški razvoja novih produktov in storitev.
(3) Pomoč se lahko dodeli v višini do 50 % upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so stroški
nastali v obdobju od zadnjega razpisa do zaključka odprtega razpisa (od 24. 3. 2022 do 19. 9.
2022).
(4) Vlogi je potrebno priložiti:
- izjavo vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev,
- izjavo vlagatelja o varstvu osebnih podatkov,
- izjavo vlagatelja glede enotnega podjetja,
- izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh in o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh
- izjavo vlagatelja, da za namen razpisa dovoljuje Občini Komenda pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc,
- izpis iz sodnega/poslovnega registra (AJPES);
- dokumentacija iz katere je razvidna višina upravičenih stroškov (predračuni, oz. računi in
dokazila o plačilu računov),
- dokazilo o plačani upravni taksi
UKREP 4: Pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah
(1) Pomoč se lahko dodeli podjetju, ki se udeleži sejma ali razstave.
(2) Podjetju, ki se sejma ali razstave udeleži prvič, se lahko pomoč dodeli v višini do 50 %
upravičenih stroškov. Za vse nadaljnje udeležbe na sejmih in razstavah se podjetju lahko pomoč
dodeli v višini do 30 % upravičenih stroškov.
(3) Udeležba na sejmu ali razstavi mora biti izvedena v obdobju od 19. 9. 2020 do zaključka odprtega
razpisa (do 19. 9. 2022).
(4) Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja razstavnega prostora.
(5) Vlogi je potrebno priložiti:
- izjavo vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev,
- izjavo vlagatelja glede enotnega podjetja,
- izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh in o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh

-

izjavo vlagatelja, da za namen razpisa dovoljuje Občini Komenda pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc,
izpis iz sodnega/poslovnega registra (AJPES);
dokumentacija iz katere je razvidna višina upravičenih stroškov (predračuni, oz. računi in
dokazila o plačilu računov), za vsak sejem ali razstavo posebej,
dokazilo o plačani upravni taksi.

V. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa in prijavne obrazce, je vlagateljem na
voljo od dneva objave javnega razpisa v tajništvu Občine Komenda ter na spletni strani Občine
Komenda (http://www.komenda.si).
Informacije v zvezi z javnim razpisom: Špela Urh, tel. 01/72-47-406 ali po e-pošti:
spela.urh@komenda.si.
VI. NAČIN IN KRAJ ODDAJE VLOG
Pisne vloge (prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami) oddajo vlagatelji v zaprtih ovojnicah na
naslov Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda.
Na vlogi mora biti naslov vlagatelja in ustrezen pripis:
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS MALO GOSPODARSTVO 2022 - IZOBRAŽEVANJE«
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS MALO GOSPODARSTVO 2022 - ZAPOSLOVANJE«
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS MALO GOSPODARSTVO 2022 – SOCIALNO PODJETNIŠTVO«
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS MALO GOSPODARSTVO 2022 – SEJMI IN RAZSTAVE«
Zaprte ovojnice z vsemi navedbami lahko vlagatelji oddajo tudi v tajništvu Občine Komenda.
Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene vloge. Kot pravočasne štejejo vloge,
ki bodo prispele do navedenega datuma in ure.
Pri oddaji vlog je potrebno plačati upravno takso v višini 4,50 EUR.
Upravno takso se lahko plača:
- z gotovino v tajništvu Občine Komenda
- plačilo na transakcijski račun: UPRAVNE TAKSE IZ UPRAVNIH DEJANJ-OBČ: 011005640309182, sklic 11 76635-7111002, koda namena: OTHR (dokazilo o plačilu takse
na transakcijski račun, vlagatelj priloži k vlogi)
VII. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
Rok za oddajo vlog prične teči z dnem objave na spletni strani Občine Komenda (19.8.2022)
in se zaključi 19.9.2022 ob 15:00 uri (datum in ura prispetja oz. vročitve vloge na sedež
Občine Komenda).
VIII. OBRAVNAVANJE VLOG
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane ukrepe bo obravnavala komisija, ki jo
imenuje župan. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku treh delovnih dni od
odpiranja vlog pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev je pet delovnih dni. Vloge, ki jih
vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavržejo, neustrezno dopolnjene pa zavrnejo. Upravičencem
bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev v roku 30 dni od zaključka javnega razpisa.

IX. NADZOR IN SANKCIJE
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva,
pridobljenih po tem pravilniku oz. javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska
strokovna služba, pristojna za področje malega gospodarstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo
pooblasti župan.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva
v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
- da pomoč za razvoj ni bila namenjena za upravičene stroške,
- da delovno mesto ni trajalo dve leti.
X. OSTALA DOLOČILA
(1) Občina Komenda si pridržuje pravico, da v primeru izrednih dogodkov (npr. blokada
občinskega proračuna) razpis razveljavi.
Številka: 430-0004/2022-13
Datum: 19.8.2022
Stanislav Poglajen,
ŽUPAN

