Na podlagi 13. lena Statuta Ob ine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95), Pravilnika
Ob ine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za podro je malega gospodarstva (Uradni
list RS, št. 79/03) ter Odloka o prora unu Ob ine Cerkno za leto 2006 (Uradni list RS,
št. 62/06), objavlja Ob ina Cerkno v sodelovanju z banko DEŽELNA BANKA
SLOVENIJE d.d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana
JAVNI RAZPIS
za kreditiranje projektov malega gospodarstva v ob ini Cerkno na podlagi
subvencioniranja obrestne mere v asu od 15.9.2006 do 31.12.2006 oz. do
porabe sredstev
1. PREDMET RAZPISA
Oblika vzpodbujanja malega gospodarstva, ki je predmet razpisa, je
subvencioniranje realne obrestne mere za kredite, najete pri banki DEŽELNA
BANKA SLOVENIJE d.d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana, s ciljem posodobitve in
širitve dejavnosti ter odpiranja novih dejavnosti na obmo ju ob ine Cerkno.
Višina sredstev, namenjena kreditiranju na podlagi subvencioniranja obrestne mere,
je odvisna od strukture najetih kreditov. Minimalna višina kreditne mase znaša
71.892.000,00 SIT, oz. 300.000,00 EUR.
Subvencioniranje obrestne mere se dodeli za naslednje namene:
- nakup, urejanje in opremljanje zemljiš za poslovne namene,
- nakup, graditev, adaptacija poslovnih prostorov,
- nakup opreme,
- posodobitev obstoje ih proizvodnih in storitvenih kapacitet,
- uvajanje novih proizvodnih in storitvenih programov ter
- izboljšanje konkuren ne sposobnosti enot malega gospodarstva.
2. MERILA IN POGOJI
a. Splošni in posebni pogoji za prijavitelje
Do vzpodbud iz te uredbe so upravi eni:
- gospodarske družbe, ki se po 55. lenu Zakona o gospodarskih družbah
štejejo za mikro in majhno družbo,
- fizi ne osebe, ki imajo status podjetnika,
- fizi ne in pravne osebe, ki so v postopku pridobivanja predpisanih dovoljenj,
- sedež upravi enca ali lokacija poslovnega prostora oz. kraj investicije mora biti
na obmo ju ob ine Cerkno,
- upravi enec ne sme biti v ste ajnem postopku ali postopku prisilne poravnave.
Fizi ne osebe morajo biti državljani Republike Slovenije.
-

b. Pogoji, pod katerimi se dodeljujejo sredstva
odpla ilna doba: do 5 let;

-

-

obrestna mera: 6 mese ni Euribor +1,15 letno (linearen obra un);
odpla ilo glavnice: možnost moratorija do 6 mesecev, nato vra ilo glavnice v
mese nih, kvartalnih, ali polletnih obrokih, z zapadlostjo zadnji dan v obdobju;
stroški kredita: obdelava zahtevka 0,40% od zneska odobrenega kredita in
0,15% za stroške vodenja, ki se obra unajo enkratno ob najetju kredita pri
banki ter stroški zavarovanja kredita.
zavarovanje kredita: (bianco menice z meni nimi izjavami s pooblastilom in
naro ilom ter nalogi za nakazilo, vpis zastavne pravice na nepremi nine ali
premi nine v vrednosti najmanj 2 kratnika odobrenega zneska kredita, z
vinkulacijo zavarovalne police premoženjskega zavarovanja v korist banke
zastavljenega premoženja;
komitentstvo pri izbrani banki NI pogoj,
najvišji oziroma najnižji znesek kredita: prosilec lahko pridobi do 50%
predra unske vrednosti investicije ob pogoju, da ima pokrito finan no
konstrukcijo, delež lastnih sredstev mora znašati najmanj v višini 30%. Najvišji
možni odobreni znesek kredita je 10 mio SIT.

c. Prednostni kriteriji za dodelitev vzpodbud
- zagotavljanje novih delovnih mest
- vlaganje na demografsko ogroženih obmo jih ob ine
- vlaganje v deficitarne dejavnosti
- vlaganje v dejavnosti, ki so energetsko var ne in ne onesnažujejo okolja
Subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki izpolnjujejo tudi naslednje
pogoje:
- pri enakovrednem izpolnjevanju kriterijev imajo prednost investicije, ki
zagotavljajo ve jo število delovnih mest in nato investicije, ki predstavljajo
tehnološko zahtevne programe.
3. VSEBINA VLOGE in priložena dokumentacija
- za vse prosilce (podjetnike in družbe):
-

izpolnjen obrazec,
krajši investicijski program ali poslovni na rt v primeru širitve dejavnosti oz. po presoji banke
dokazila glede na vrsto investicije:
pri nakupu poslovnih prostorov ali zemljiš uradno cenitev in kupoprodajno
pogodbo,
pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje ali odlo bo o
priglasitvi gradbenih del in predra un investicije,
pri nakupu opreme in osnovnih sredstev predra un ali ra un.

- za podjetnike:
-

fotokopija dokazila o registraciji dejavnosti,
potrdilo o statusu podjetnika s teko im datumom,
dovoljenje za opravljanje dejavnosti v skladu z zakoni (obrtno,..)
potrdilo o pla anih davkih in prispevkih (izda DURS),
fotokopija bilance stanja za preteklo leto,
fotokopija bilance uspeha za preteklo leto,
fotokopija dav ne napovedi za preteklo leto,
fotokopija zadnje odmere davka na dohodek (dobi ek) iz dejavnosti,
fotokopijo potrdila o pla anih dav nih obveznostih (ne starejše od 30 dni)
teko i podatki o poslovanju podjetja (obrazec),
izpis prometa iz poslovnih knjig za teko e leto (izpis terjatev in obveznosti na teko i datum ter
prihodkov in odhodkov za teko e leto iz poslovnih knjig).

o

Za prosilce, ki niso komitenti banke:
fotokopija prometa (po mesecih) po trans. ra unu za preteklo leto,
izpis prometa po trans. ra unu. po mesecih za teko e leto,
potrdilo banke, kje ima prosilec trans. ra unu o splošni zadolženosti, oziroma
o pla ilni sposobnosti.

- za gospodarske družbe:
-

izpis iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev),
obvestilo Ajpes-a o dejavnosti in mati ni številki,
zaklju ni ra un za preteklo poslovno leto,
teko i podatki o poslovanju podjetja (obrazec),
fotokopija kartona deponiranih podpisov pri banki pri kateri ima kreditojemalec odprt ra un.

Za kredit lahko zaprosijo tudi prosilci, ki so v postopku registracije. Dokumentaciji
priložijo potrdilo o vlogi za opravljanje dolo ene dejavnosti pri pristojnem organu.
4. ROK ZA PRIJAVO in OSTALE DOLO BE
Prosilci pošljite ali osebno prinesete vloge na naslov: Ob ina Cerkno, Bevkova 9,
5282 Cerkno.
Rok za prijavo se za ne z objavo razpisa in traja do 31.12.2006 oziroma do porabe
namenskih sredstev. Ob ina bo v sredstvih javnega obveš anja objavila datum, ko
bodo namenska sredstva porabljena.
Vloge prispele po porabi sredstev bodo zavržene.
Obrazce in dodatne informacije interesenti dobijo na Idrijsko-Cerkljanski razvojni
agenciji, Mestni trg 1, Idrija, tel. 37 20 180.
Vloge bosta obravnavala Odbor za razvoj, malo gospodarstvo, turizem in promocijo
pri Ob ini Cerkno in banka.
Župan s sklepom pisno obvesti prosilce v roku 8-ih dni od obravnave vlog.
Župan Ob ine Cerkno
Jurij Kav i

