
Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava (v nadaljevanju: sofinancer), 

Mlinska ulica 6/F, 9220 Lendava na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 

malih podjetij in turizma v obdobju načrtovanja 2017-2021 na območju občin, kjer živi 

avtohtona madžarska narodna skupnost (Népújság, letnik 61, 10. št., spremenjen in dopolnjen 

Népújság, 2. marec 2021, v nadaljevanju: pravilnik) objavlja naslednji  

 

Javni razpis 

za sofinanciranje razvoja podjetij in turističnih 

naložb v Prekmurju 

 

 

Številka razpisa: 2021 – LEN – G4A  

 

I. Predmet javnega razpisa  

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev regionalne pomoči za naložbe. 

Nepovratna sredstva so namenjena mikro, malim, srednjim in velikim podjetjem v Prekmurju.  

Osnovni pogoj za prejem regionalne pomoči za naložbe je, da se načrtovana naložba šteje za 

začetno naložbo, ki jo bo vlagatelj (če izpolnjuje pogoje tega razpisa in je na podlagi Uredbe 

Komisije (EU) št. 651/2014 (v nadaljevanju: Uredba) upravičen do regionalne pomoči za 

naložbe) uresničil na upravičenem območju1 in ima spodbujevalni učinek v skladu s 6. točko 1. 

poglavja Uredbe. 

 

V skladu s tem razpisom za začetno naložbo velja pridobitev opredmetenih ali neopredmetenih 

sredstev, katere rezultat je:  

- vzpostavitev nove poslovne enote 

- širitev zmogljivosti že obstoječe poslovne enote 

- diverzifikacija proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno 

proizvedeni v poslovni enoti, ali bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu 

obstoječe poslovne enote 

in s tem dosegli: 

- povečanje tehnološke opremljenosti in proizvodnih zmogljivosti oziroma boljše 

izkoriščanje obstoječih zmogljivosti ali 

- vzpostavitev novih in širitev, posodobitev obstoječih nastanitvenih zmogljivosti.  

 

 
1 Občine Lendava, Moravske Toplice, Šalovci, Dobrovnik in Hodoš  



Za razlago izrazov/pojmov, uporabljenih v tem javnem razpisu, se uporabljata Uredba Komisije 

(EU) št. 651/2014 ter Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu 

uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in 

investiranje (Uradni list RS, št. 93/14,  77/16, 14/18 in 168/20). 

 

 

II. Cilj razpisa 

 

a) Neposredni cilj je povečati poslovno učinkovitost in konkurenčnost, izboljšati 

tehnologijo, omogočiti boljši izkoristek obstoječih zmogljivosti, povečati proizvodne 

zmogljivosti in dodano vrednost ter izboljšati splošno uspešnost in trajnost 

sofinanciranih podjetij, zlasti z zmanjšanjem proizvodnih stroškov oziroma izboljšanjem 

in prerazporeditvijo proizvodnje.   

b) Z razvojem turizma omogočiti pomoč prebivalcem ciljnega območja s širjenjem 

turističnih možnosti in obsega storitev. Vzpostaviti nastanitvene zmogljivosti oziroma 

posodobiti obstoječe in dvigniti njihovo kakovost s pomočjo drugih turističnih storitev. 

Razvoj teh storitev je lahko kompenzacija za vremenske razmere oziroma lahko 

prispevajo k uravnoteženju sezonske turistične ponudbe na območju.  

Podcilji razpisa: 

• spodbujanje možnosti ostanka in povečanje blaginje na upravičenem območju  

• krepitev gospodarskih dejavnosti; 

• povečanje poslovne učinkovitosti gospodarskih akterjev; 

• vzdrževanje in povečanje zaposlenosti; 

• širitev turističnih kapacitet; 

• vzpostavitev nastanitvenih zmogljivosti, širitev in posodobitev obstoječih; 

• razvoj kakovosti obstoječih storitev na področju turizma. 

  

III. Finančni pogoji 

 

1. Splošni pogoji 

Projekt, ki ga je treba uresničiti, je sestavljen iz nepovratnih in lastnih sredstev, ki skupaj 

predstavljajo vse upravičene stroške projekta. Lastna sredstva so lahko tudi posojila, finančni 

lizing in članska posojila prijavitelja ter druge dokapitalizacije, v kolikor ni ovir za njihovo 

porabo za namene projekta.  

Minimalni znesek lastnih sredstev, ki jih mora zagotoviti prijavitelj je pri mikro in malih 

podjetjih najmanj 55 %, pri srednjih najmanj 65 % in pri velikih najmanj 75 %  upravičenih 

stroškov projekta. Lastna sredstva ne smejo vsebovati državne pomoči ali drugih državnih virov 

ter finančnih sredstev EU, ki jih centralno upravljajo institucije, agencije, skupna podjetja ali 

drugi organi EU, ki niso pod neposrednim ali posrednim nadzorom držav članic. 

O razpoložljivosti lastnih sredstev je pri prijavi potrebno podati le izjavo.   

Znesek povrnjenega DDV ni del upravičenih stroškov.   



Znesek pomoči se določi v HUF (forintih) po srednjem tečaju MNB, veljavnem na dan 21. junij 

2021. Dodatni stroški, nastali zaradi spremembe deviznega tečaja, bremenijo prijavitelja. 

2. Intenzivnost in znesek pomoči 

 

• najnižji znesek pomoči: 100.000 EUR, preračunano v HUF 

• najvišji znesek pomoči: 500.000 EUR, preračunano v HUF  

• največja intenzivnost pomoči skupnih upravičenih stroškov projekta ne sme preseči 

zneska pomoči, določenega v 3. členu Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 

2014-2021 (Uradni list RS št. 103/13 in 173/20): 

 

Velikost podjetja  Intenzivnost v %  

mikro, malo 45 

srednje 35 

veliko 25 

 

Opredelitev velikosti podjetij je navedeno v pravilniku.  

Znesek razpoložljivih sredstev: 460.000.000 HUF 

 

3. Kumulacija pomoči 

Na podlagi 10. člena Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu 

uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in 

investiranje (Uradni list RS št. 93/14, 77/16, 14/18 in 168/20) lahko na upravičenih območjih 

državno pomoč prejmejo podjetja, neodvisno od njihove velikosti.  

Predmet naložbe mora na upravičenem območju ostati vsaj pet let po končani naložbi. To pa ne 

pomeni, da v tem obdobju zastarele naprave ali opreme ni mogoče zamenjati za enakovredno 

novo opremo, pod pogojem, da se gospodarska dejavnost v predpisanem minimalnem obdobju 

ohrani na upravičenem območju.  Vsa delovna mesta, ustvarjena z naložbo, se morajo na 

upravičenem območju ohraniti vsaj pet let od začetnega dne delovnega razmerja.  

Za del enotnega naložbenega projekta se šteje vsaka začetna naložba, ki so jo začeli isti 

investitorji (na ravni povezanih podjetij) v obdobju treh let od datuma začetka del pri drugi 

sofinancirani naložbi, v isti regiji na ravni 3 standardne klasifikacije teritorialnih enot. V kolikor 

gre pri tem za velik naložbeni projekt, celotni znesek enotnega naložbenega projekta ne sme 

presegati zneska, določenega za velike naložbene projekte.  

 

IV. Pogoji upravičenosti  

 

a) Prijavitelj je pravna ali fizična oseba s sedežem, podružnico ali poslovno enoto na 

območju občin Lendava, Moravske Toplice, Šalovci, Dobrovnik in Hodoš (v 

nadaljevanju: upravičeno območje), ki opravlja gospodarsko dejavnost in je na dan 

oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 24 mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih 

družbah - ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 - UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - 



odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZpoSS in 158/20) ter so ustanovitelj in/ali vsaj 50 

% zaposlenih fizične osebe, ki obvladajo madžarski jezik, kar dokazujejo z naslednjim 

dokumentom (madžarsko državljanstvo, madžarska izkaznica, potrdilo, ki ga je izdala 

PMSNS).  

b) Prijavitelj mora imeti vsaj dve zaključeni (dokazilo je davčna napoved), celotni (v 

trajanju 365 dni) poslovni leti.  

c) Povprečno letno statistično število zaposlenih v zadnjem zaključenem celotnem 

poslovnem letu pred oddajo vloge je bilo najmanj 2 osebi, ali pa je prihodek prijavitelja 

presegel 100 tisoč evrov. Pri izpolnjevanju pogojev upravičenosti se lahko upoštevajo 

tudi podatki povezanih podjetij z vsaj 25 odstotnim deležem ali podjetij, ki so povezani 

preko zasebnih delničarjev2 (partner ali povezana podjetja). V tem primeru se bodo 

obravnavni poslovni podatki upoštevali skupno na podlagi prijaviteljevega letnega 

poročila in letnega poročila povezanih podjetij, odobrenih s strani skupščine, občnega 

zbora ali lastnikov.   

 

V. Razlogi za zavrnitev 

Prijavitelju se vloga zavrne,  

a) če ima ob oddaji vloge zapadli neporavnani javni dolg,  

b) če ob oddaji vloge zoper njega poteka izvršilni postopek, ki ga je sprožil davčni 

(Finančna uprava RS) urad, 

c) če ne ustreza naslednjim pogojem: 

ca) lastniška struktura in dejanski lastnik, opredeljen v skladu z Zakonom o 

preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS št. 68/16, 81/19, 

91/20 in 2/21 – popr.), sta jasno določljiva, 

cb) je pravna oseba, ki ima v podjetju neposredno ali posredno več kot 25 odstotni 

lastninski delež, oziroma vpliv ali pravico do glasovanja, in so izpolnjeni pogoji iz 

podtočke ca) 

d) če je izključen iz sheme pomoči, 

e) če ima do tretje osebe obveznost, ki bi lahko preprečila doseganje cilja sofinanciranega 

projekta,  

f) če je navedel lažne ali zavajajoče podatke, oziroma je podal podobno izjavo, ki lahko 

bistveno vpliva na vsebino odločitve o dodelitvi sredstev,  

g) če je v stečajnem postopku, postopku likvidacije, prisilne poravnave ali drugih, 

zakonsko določenih postopkov za njegovo ukinitev, odrejenih s pravnomočnim 

sklepom,   

h) če ni v skladu s pravili o državni pomoči, ki veljajo za ta razpis, zlasti, če se nanj 

nanašajo predpisi o izločitvi iz točk c) in d) 2. odstavka 1. člena oziroma 3. odstavka 

Uredbe,  

i) če gre za naložbe, namenjene vzdrževanju ravni – nadomestna naložba 

j) če računovodski izkazi za pretekli dve leti izkazujejo izgubo, ki presega kapital podjetja,  

 
2 Za razvrstitev malih in srednjih podjetij ter upoštevanje povezanih in partnerskih podjetij glej pravilnik. 
 



k) če potrjeno (s strani skupščine, občnega zbora oziroma lastnikov) letno poročilo za 

zadnje celotno, zaključeno poslovno leto pred oddajo vloge izkazuje zmanjšanje 

lastnega kapitala pod zakonsko predpisan minimalni znesek osnovnega kapitala, 

l) če je prejeta sredstva Evropske unije neupravičeno uporabil in je to bilo razvrščeno kot 

nepravilna poraba sredstev ter svoje obveznosti odplačila tega ni ali ni v celoti izpolnil,  

m) če ima ob oddaji vloge zapadle neporavnane bančne obveznosti več kot 90 dni, 

n) če ima ob oddaji vloge blokiran račun ali je bil račun v preteklem letu blokiran skupno 

več kot 30 dni oziroma neprekinjeno 10 delovnih dni,  

o) če je sodišče zoper njega, kot kazenski ukrep, odredilo omejitev dejavnosti;   

p) če je le-ta odločal ali sodeloval pri odločanju o dodelitvi pomoči oziroma je pri tem 

sodeloval kot ocenjevalec ali presojevalec na terenu,  

q) če je v času odločanja o dodelitvi pomoči član vlade, državni sekretar, državni sekretar 

za upravo, namestnik državnega sekretarja, župan, vodilni uradnik regionalne razvojne 

agencije, 

r) če je sorodnik, ki živi v istem gospodinjstvu kot oseba iz točk p) in q), 

s) če je gospodarska družba v lasti osebe iz točk od p) do q), razen delniške družbe, 

t) če je gospodarska družba, društvo ali sklad, ki je v vsaj 50 odstotni neposredni ali 

posredni lasti države, lokalne samouprave oziroma javnega organa, 

u) v sektorjih, ki jih pravilnik izključuje, 

v) če ni izpolnil vseh svojih obveznosti iz sklepa Evropske komisije o povračilu državne 

pomoči, naslovljenega na Madžarsko, 

w) če ne izpolnjuje zahtev o urejenih delovnih razmerjih, 

x) če je fizična oseba, ki vlagatelju nudi poroštvo ali drugo obliko zavarovanja, kot dolžnik, 

sodolžnik ali drug postopku druge oblike zavezanec v postopku izterjave dolga, 

y) če ne razpolaga z vsemi veljavnimi uradnimi dovoljenji, potrebnimi za izvajanje 

dejavnosti (izjema je gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe, ki je predmet vloge ter 

druga uradna dovoljenje, za izdajo katerih je osnovni pogoj sklenitev Pogodbe o 

sofinanciranju) ter če naložba ni v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, 

z) če se med terenskim nadzorom, opravljenim pred odločitvijo o dodelitvi sredstev, 

ugotovi, da dejavnost vlagatelja oziroma naložba, ki je predmet vloge, ne ustreza 

pogojem tega razpisa.     

 

VI. Upravičeni stroški 

Upravičeni stroški so stroški osnovnih (zemljišče, zgradba, obrat, stroji in oprema) in 

neopredmetenih sredstev, nastalih za namen naložbe, in sicer: 

a) Stroški načrtovanja in pridobitve dovoljenj (največ 5 %  skupnih upravičenih 

stroškov projekta – v to kategorijo se lahko prištevajo tudi stroški priprave vloge na 

razpis) 

b) Nakup nepremičnine (največ 50 % skupnih upravičenih stroškov projekta) 

Stroški nakupa nepremičnine, potrebne za namene naložbe, ki se nahaja na ciljnem 

območju, opredeljenem v točki VII.  

 



Lastnik nepremičnine mora biti neodvisen3 od kupca. V primeru nakupa nepremičnine 

je treba k vlogi priložiti:  

- izpisek iz zemljiške knjige, 

- cenitveno poročilo, ki ni starejše od 1 leta, in ga je pripravil neodvisen sodni cenilec. 

 

c) Razvoj infrastrukture 

• elektro in strojne inštalacije 

• izgradnja omrežja pitne in industrijske vode, sodobnega protipožarnega omrežja 

ter pripadajoča oprema in naprave, 

• plinovod, plinska postaja, toplovod za daljinsko ogrevanje ter pripadajoča 

oprema in naprave, potrebne za delovanje nove, v okviru projekta nabavljene 

opreme, povezane s proizvodnjo in/ali storitvami oziroma industrijskimi 

procesi,  

• nakup opreme za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov (npr. solarne celice, 

sončni kolektorji, male elektrarne), ki bodo zagotavljale energijo za 

infrastrukturo, potrebno za obratovanje nove opreme4, 

• ogrevalni in hladilni sistemi s pripadajočo opremo in napravami, ki delujejo na 

energijo iz obnovljivih virov ter oprema in pripadajoče naprave, ki delujejo z 

izkoriščanjem odpadne toplote naprav za pridobivanje električne energije, 

• omrežje za oskrbo z električno energijo (komunalni prispevek, prispevek za 

priključitev na električno omrežje) ter pripadajoča oprema in naprave, 

• odvajanje deževnice in odpadnih voda, čistilna naprava ter pripadajoča oprema, 

naprave in rezervoar za odpadne vode, 

• oprema za prezračevanje in osveževanje zraka,  

• dvigala, industrijski tiri 

• hladilnice, 

• razvoj druge infrastrukture, potrebne za izvedbo naložbe.  

 

d) Gradnja, širitev in posodobitev stavb in objektov 

Materialni stroški gradnje, širitve, preureditve in posodobitve nepremičnine, potrebne 

za naložbo ter plačilo izvajalcu del.  

 

Materialni stroški gradnje, širitve, preureditve in posodobitve nepremičnine, povezane 

z vzpostavitvijo novih ali posodobitvijo že obstoječih nastanitvenih zmogljivosti ter 

plačila izvajalcu za opravljeno delo. Razvoj komunalne infrastrukture (voda, 

kanalizacija, požarna voda, elektrika, plin, šibki tok, internet) znotraj meje parcele in 

obračun pripadajočih priključnin. 

 

 

e) Tehnološki razvoj 

Nabavna vrednost novih strojev, orodij in opreme za tehnološko posodobitev z 

minimalno neto vrednostjo 200.000 HUF, preračunanih v EUR. Nabavna vrednost 

 
 
4 Sofinancirajo se lahko samo v primeru, če primarni cilj projekta ni proizvodnja energije (večina stroškov s tem 
ni povezana) in je zmogljivost proizvodnje energije prilagojena potrebam obrata (na trgu prodajo največ 20 
odstotkov pridobljene energije). 



vsebuje nabavno ceno, lahko pa vključuje tudi z nabavo opreme povezane stroške 

prevoza, zagona in usposabljanja (orodja z vrednostjo, nižjo od neto 200.000 HUF, 

preračunanih v EUR, se sofinancira samo, če je del opreme, načrtovane za nakup). V 

primeru nabave dodatne opreme že obstoječega stroja ali naprave, je strošek nakupa 

upravičen le v primeru, če bo obstoječi stroj s tem primeren za proizvodnjo novih 

izdelkov ali če omogoči povečanje zmogljivosti. 

 

f) Nematerialne dobrine (največ 15 % skupnih upravičenih stroškov projekta) 

Stroški nabave licence in know-how za proizvodnjo, povezanih z nakupom nove 

opreme. Digitalizacija podjetja: namestitev informacijskega sistema za upravljanje in 

podporo integracije z namenom povečanja učinkovitosti.  

 

Prijavitelj lahko hkrati zaprosi za sofinanciranje več, zgoraj naštetih naložbenih 

elementov. 

 

Projekt je treba načrtovati v skladu s tržnimi cenami ter na realen in ekonomičen način, 

pri čemer se mora upoštevati načelo učinkovitega in uspešnega finančnega poslovanja 

ter skladnost z običajno tržno ceno.  

 

Država porekla opreme, kupljene v okviru projekta, mora biti država članica 

Evropskega gospodarskega prostora ali kandidatka za vstop v Evropsko unijo (Albanija, 

Republika Severna Makedonija, Črna gora, Srbija, Turčija). V kolikor določene opreme 

ali druge, podobne naprave, ki nadomešča navedeno opremo, iz teh držav ni mogoče 

pridobiti, lahko prijavitelj izjemoma načrtuje nabavo opreme iz drugih držav, pri čemer 

mora svoji vlogi priložiti natančen opis opreme in predstavitev tržnih razmer.  

 

Pomoč iz tega javnega razpisa se ne more uporabiti v naslednje namene:  

• za kritje stroškov, povezanih s pogodbami za lizing, 

• za nakup proizvodnih in prodajnih pravic ter pravice do plačila,  

• za kritje stroškov osnovnih in neopredmetenih sredstev za ohranjanje ravni, 

• za kritje stroškov, odhodkov, nastalih pred dnevom objave javnega razpisa,  

• za odplačilo dolgov, 

• za stroške carine, 

• za stroške davka na dodano vrednost (DDV) in drugih davkov, 

• za kritje obratovalnih in splošnih stroškov (režija), 

• za kritje stroškov zaposlenih, 

• za kritje stroškov zalog in obratnih sredstev, 

• za nakup katerega koli vozila, primernega za javni prevoz (tovorno ali osebno 

vozilo), 

• za nakup opreme, namenjene udobju, 

• naložba v fotovoltaiko5 

• za nakup fotoaparatov in mobilnih telefonov, 

 
5 Sofinancirajo se lahko samo v primeru, če primarni cilj projekta ni proizvodnja energije (večina stroškov s tem ni povezana) 

in je zmogljivost proizvodnje energije prilagojena potrebam obrata (na trgu prodajo največ 20 odstotkov pridobljene 

energije).  



• za nakup katere koli opreme, pri kateri obstaja možnost zasebne uporabe. 

 

Prijavitelj ali izvajalec mora opremo, pridobljeno v okviru projekta, z običajnimi garancijskimi 

in jamstvenimi pogoji, kupiti po običajni tržni ceni od dobavitelja, ki velja za trgovca ali 

proizvajalca, ki se ukvarja s prodajo zadevne opreme. Če bodo v primeru osnovnega sredstva 

upravičeni stroški nastali na podlagi pogodbe, sklenjene med prijaviteljem in podjetjem, 

povezanim s prijaviteljem ali na podlagi cene, ki je višja od običajne tržne cene, bo sofinancer 

le-te znižal in upošteval običajno tržno ceno. 

 

Vloga bo zavrnjena, če izvajanje projekta predstavlja znatno okoljsko ali socialno tveganje ali 

če vloga ni v skladu s cilji javnega razpisa oziroma dejavnostmi, upravičenimi do 

sofinanciranja. Znatno tveganje lahko med drugim predstavlja:  

- če obstaja povezanost med prijaviteljem in lastniki, vodstvom, sedežem, poslovno 

enoto ali izpostavo ponudnikov/dobaviteljev, 

- če lokacija izvedbe ni primerna za opravljanje dejavnosti, navedene v vlogi, 

- če niti vsa kupljena oprema skupaj ni primerna za izvajanje dejavnosti, upravičene 

do sofinanciranja.  

 

VII. Lokacija izvajanja projekta 

Projekt se mora uresničiti na upravičenem območju.  

 

Velikost, razvrstitev in druge fizične značilnosti lokacije za uresničitev projekta morajo biti 

primerni za izvajanje dejavnosti, navedene v vlogi. Lokacija mora biti primerna za izvedbo 

projekta. Lokacija se šteje za primerno, če se na njej lahko izvaja dejavnost, ki je predmet 

projekta ter je za izvajanje projekta zagotovljena ali se lahko zagotovi ustrezna infrastruktura.  

Kupljena oprema in neopredmetena sredstva se morajo vknjižiti na nepremičnino, ki velja za 

lokacijo izvedbe. Projekt, v okviru katerega bi se naložba ali razvoj izvajala na (ob oddaji vloge 

lastni, zakupljeni ali najeti) nepremičnini, ki je na dan predložitve vloge predmet pravdnega 

postopka, do pomoči ni upravičen. 

Če nepremičnina, vključena v projekt, ni v izključni lasti prijavitelja oziroma z nakupom ne 

postane njegova izključna lastnina, je potrebna notarsko overjena izjava lastnika ali zasebni 

dokument s polno dokazno vrednostjo, ki dokazuje, da vsak lastnik nepremičnine soglaša z 

izvedbo projekta, navedenega v vlogi, da bo nepremičnina na voljo za obratovanje v obveznem 

obdobju za ohranitev naložbe in v tem obdobju ne bo zaviral potrebnega infrastrukturnega 

razvoja.  
 

 

 

 



VIII. Obdobje izvajanja  

Izvedba projekta se lahko začne šele po objavi javnega razpisa, dne 22.7.2021. Med 

upravičene stroške se lahko vštejejo stroški, za katere se lahko dokaže, da so nastali po objavi 

razpisa in so v skladu z vsemi razpisnimi pogoji. Datum začetka izvajanja projekta:  

a) v primeru gradbenih del datum prvega vpisa v gradbeni dnevnik ali datum prvega 

nepreklicnega dogovora o gradbenih delih, 

b) v primeru nakupa osnovnih in neopredmetenih sredstev 

• datum prvega, pravno zavezujočega naročila s strani podjetja, 

• brez naročila iz predhodne podtočke – datum sklenitve pravno zavezujoče 

pogodbe, ki se nanaša na omenjeno naročilo, 

c) v primeru načrtovanja in priprave projekta datum objave javnega razpisa, 

d) v primeru skupnega izvajanja več točk od a) do c), najzgodnejši datum, s tem, da se za 

začetek naložbe ne šteje niti datum nakupa zemljišča, v kolikor ta ne predstavlja 

upravičenih stroškov naložbe, niti nastanka stroškov pripravljalnih del. 

Rok za izvedbo projekta: 30. december 2022.     

Za zaključek projekta se šteje, če je le ta fizično in finančno zaključen. Projekt je fizično 

zaključen, če so bile vse dejavnosti, sofinancirane v sklopu projekta, izvedene v skladu s 

pogodbo o sofinanciranju. Datum fizičnega zaključka projekta je dan, ko se fizično zaključi 

zadnja sofinancirana dejavnost. Vse računovodske listine, ki se nanašajo na projekt, in so 

nastale v obdobju izvajanja projekta, morajo biti poravnane do roka za izvedbo projekta. 

 

IX. Glavni pogoji za izvedbo razpisa   

Upravičenec pomoči je izbran prijavitelj. 

Pogoj za sklenitev pogodbe o sofinanciranju je, da prijavitelj razpolaga z vsemi dovoljenji in 

identifikatorji, potrebnimi za delovanje, lastnimi sredstvi ter z vsemi potrebnimi načrti in 

dovoljenji za začetek naložbe. V kolikor pogodba o sofinanciranju zaradi napake prijavitelja ni 

sklenjena v 90 dneh od prevzema sklepa o dodelitvi pomoči, ima sofinancer pravico do ponovne 

presoje omenjenega sklepa.  

Upravičenec je predmet sofinanciranja dolžan nameniti razvoju svojega poslovanja, in sicer v 

skladu z njegovo vlogo na razpis in sklenjeno pogodbo o sofinanciranju. 

Upravičenec bo lahko zahtevek za izplačilo izstavil enkrat mesečno, in sicer do konca 

predhodnega meseca, na katerega se zahtevek nanaša. Zahtevek za izplačilo je treba izstaviti 

tako, da znesek, naveden v zahtevku, znaša 25 % zneska pomoči ter da je sofinancerju za ta 

znesek zagotovljeno jamstvo. 

Upravičenec mora najkasneje ob oddaji zahtevka za izplačilo sofinancerju predložiti strokovno 

in finančno poročilo, v katerem predloži obračun predhodno prejetih zneskov oziroma do takrat 

porabljenih lastnih sredstev.  

Pogoj za izplačilo zneska pomoči iz posameznih zahtevkov je, da je skupna vrednost 

porabljenih lastnih sredstev, navedenih v vmesnih poročilih, ki so predložena hkrati ali pred  



zahtevkom za izplačilo ter odobrena s strani sofinancerja, enaka ali presega skupno vrednost 

pomoči, ki se izplača na podlagi zahtevka in predhodno izplačanih pomoči.  

V primeru pred-financiranja zahtevek za izplačilo ne more zajemati več kot 75 % celotnega 

zneska pomoči pri poplačilu dobavitelja in 50% pri pred-financiranju končnega upravičenca. 

Zakonitost in obstoj naložbe/nabave, navedene v zahtevku za izplačilo, mora upravičenec 

dokazati z dokumenti (pogodbe z dobavitelji, ponudbe). V primeru pred-financiranja je možno 

poplačilo dobaviteljev ali pred-financiranje končnega upravičenca.  

Najmanj 25 % pomoči bo sofinancer v okviru naknadnega financiranja izplačal po 

dobaviteljevi realizaciji. Če je upravičenec dobavitelja medtem že izplačal, bo pomoč 

izplačana na račun upravičenca. V kolikor upravičenec dobavitelja še ni izplačal, bo znesek 

nakazan na račun dobavitelja.  

Upravičenec mora obračun prejetih sredstev izvesti v skladu s pogodbo o sofinanciranju. 

Upravičenec je sofinancerju ali njegovi pooblaščeni osebi dolžan zagotoviti nadzor nad 

namensko porabo sredstev.  

Upravičenec mora med izvajanjem projekta spoštovati obveznosti glede informiranja in 

obveščanja javnosti, opredeljene v pogodbi o sofinanciranju, ter informacije o projektu in 

sofinanciranju zagotoviti na način in z vsebino, kot je to določeno v omenjeni pogodbi. 

V kolikor se ugotovi, da upravičenec prejetih sredstev ne uporablja namensko oziroma ne 

izpolnjuje svojih obveznosti, bo sofinancer od pogodbe o sofinanciranju odstopil. V tem 

primeru mora upravičenec v skladu s pogodbo vrniti vsa prejeta sredstva, vključno z zamudnimi 

obresti.  

 

X. Zavezujoče obveznosti 

 

a) Upravičenec, ki je prejemnik pomoči, se mora zavezati, da bo v 2 letih po izteku roka 

za izvedbo projekta, na ciljnem območju na vsakih 30 milijonov HUF nepovratnih 

sredstev na novo zaposlil 1 osebo (za nedoločen čas, s polnim delovnim časom), katere 

plača mora dosegati vsaj 75 % povprečnega osebnega dohodka, značilnega za območje 

izvajanja in panogo projekta. Zaposlijo se lahko osebe, ki imajo stalno prebivališče v 

eni od držav članic EGP, kar mora upravičenec med izvajanjem projekta tudi dokazati. 

Če obveznosti glede zaposlovanja ni mogoče izpolniti, mora vlagatelj opraviti naloge 

na področju integracije. V smislu te obveznosti mora upravičenec skleniti nove pogodbe 

z dobavitelji, katerih skupna vrednost bo do konca obdobja ohranitve naložbe presegla 

znesek pomoči. Upravičenec se zavezuje, da bo nakupe opravil v skladu z veljavnimi 

tržnimi pogoji. Prijavitelj mora vsebino integracije podrobneje razčleniti v vlogi. Možni 

vsebinski elementi načrta integracije: strokovno svetovanje, razvoj, prenos, spremljanje 

in nadzor proizvodne tehnologije, opredelitev kvalitativnih in kvantitativnih kriterijev, 

organizacija prodaje, organizacijski razvoj itd. Vlagatelj je strokovno svetovanje in 

druge storitve omogočiti po tržni ceni. V kolikor zaradi posebnosti panoge, tehnologije 

ali zaposlitvenih razmer, značilnih za območje naložbe, zgoraj naštetih obveznosti ni 

mogoče izpolniti, mora vlagatelj v svoji vlogi, skupaj z opisom okoliščin, zaprositi za 

individualno obravnavo.  



 

Obveznosti do zaposlovanja in integracije se lahko kombinirajo.  

 

Če pride do izvajanja nalog na področju integracije, se mora vlagatelj zavezati, da bo v primeru 

objave razpisa za sofinanciranje dobaviteljev, do razpoložljivih okvirov predelovalne/prodajne 

zmogljivosti, s ponudnikom, ki izpolnjuje zahteve iz razpisa, sklenil dobaviteljsko pogodbo v 

skladu z zahtevami, ki veljajo v primeru izvajanja nalog na področju integracije. Pogodbe z 

dobavitelji se morajo skleniti po tipičnih tržnih cenah in pod tipičnimi tržnimi pogoji.  

Vlagatelj v skladu s točko I.b) se ob zgoraj naštetih pogojih zaveže, da bo svoje nastanitvene 

zmogljivosti registriral v sistem ocenjevanja nastanitev, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji 

in na Madžarskem, in bo registracijo ohranil do konca obdobja ohranitve naložbe.  

 

 

XI. Obdobje ohranitve naložbe  

Rezultate projekta je treba ohraniti 5 let po zaključku izvajanja projekta. Upravičenec 

mora zagotoviti, da bo obveznosti v skladu z oddano razpisno vlogo izpolnjeval do konca 

obdobja ohranitve naložbe.  

Število zaposlenih v sklopu sofinanciranja je treba ohraniti do konca predpisanega obdobja. 

Upravičenec se zavezuje, da bo v primeru neizpolnjevanja obveznosti glede števila zaposlenih 

oziroma povečanja prometa dobaviteljev sorazmerni delež pomoči vrnil. Obveznost vračila 

sredstev se določi na podlagi kazalnikov projekta ter sorazmerno med deležem dejanske 

učinkovitosti in neizpolnjenih obveznosti.  

Vlagatelj je v obdobju izvajanja in ohranitve projekta dolžan vsako leto posredovati podatke o 

rezultatih projekta.  

Ime kazalnika Merska enota Vir kazalnika 

Letno povprečno število 

zaposlenih pri vlagatelju na 

obstoječih in na novo 

ustvarjenih delovnih mestih  

Oseba Interna evidenca zaposlenih 

in Izjava o delovnem mestu, 

povezanem s projektom, 

podpisana pod kazensko 

odgovornostjo. 

Promet na podlagi integracije 

(v kolikor je relevantno) 

HUF Neto protivrednost 

novih/spremenjenih pogodb. 

Dokazila: pogodba z 

dobaviteljem, potrdilo o 

izvedbi, bančni izpisek in 

račun.  

Število sob za komercialno 

nastanitev, ustvarjenih s 

finančno pomočjo in neto 

letni prihodki, povezani s 

sofinancirano dejavnostjo (v 

kolikor je relevantno) 

Kos 

HUF 

V celotnem obdobju 

ohranitve naložbe: Izjava 

upravičenca na podlagi 

izvedbenega načrta. 

 

 

 



Število turističnih nočitev (v 

kolikor je relevantno) 

Kos V celotnem obdobju 

ohranitve naložbe: poročilo 

upravičenca – na podlagi 

knjige gostov in poročila, 

oddanega statističnemu 

uradu 

 

Preverjanje izvajanja zgoraj navedenih kazalnikov se opravi med pregledom predloženih 

strokovnih poročil in poročil o ohranjanju naložbe.  

 

Celotni znesek pomoči je treba vrniti v primeru, če se v roku petih let od konca projekta zgodi 

kateri od sledečih primerov:  

a) sofinancirana dejavnost se ukine ali preseli izven upravičenega območja;  

b) spremeni se lastništvo katerega od infrastrukturnih elementov, zaradi česar določeno 

podjetje ali javna organizacija pridobi neupravičeno korist; v obdobju ohranitve naložbe 

je zamenjava lastnika nepremičnine možna le z odobritvijo sofinancerja; 

c) v naravi, ciljih ali pogojih izvajanja pride do bistvenih sprememb, ki lahko ogrozijo 

prvotne cilje.  

Obdobje obvezne ohranitve naložbe ne predstavlja ovire za zamenjavo osnovnih sredstev, ki so 

v tem obdobju zaradi hitrih tehnoloških sprememb zastarele ali pokvarile, če je v tem obdobju 

zagotovljena ohranitev gospodarske dejavnosti v zadevni regiji. Investitor v obdobju ohranitve 

naložbe za zamenjavo zastarelih ali pokvarjenih, že sofinanciranih osnovnih sredstev ne more 

prejeti nobene državne pomoči. Nova oprema mora razpolagati z enako funkcijo in enako ali 

večjo zmogljivostjo, kot jo je imelo zamenjano osnovno sredstvo, datum izdelave pa ne sme 

biti pred datumom izdelave zamenjanega osnovnega sredstva.  

Do odobritve končnega poročila o ohranitvi projekta se lahko premoženje, ustvarjeno v sklopu 

sofinanciranega projekta, odtuji, da v najem oziroma obremeni samo s predhodnim soglasjem 

sofinancerja ter prevzemom ali prenosom obveznosti na področju zaposlovanja, storitev in 

drugih področjih.  

 

XII. Zavarovanja za izpolnitev obveznosti 

V kolikor celotni znesek pomoči ni izplačan v okviru naknadnega financiranja, mora 

vlagatelj/investitor sofinancerju zagotoviti zavarovanje z vrednostjo kritja, ki je vsaj tolikšen, 

kot znaša celotni znesek zahtevanega pred-financiranja.   

Vlagatelj je zavarovanje za celotni znesek izplačane pomoči dolžan zagotoviti v celotnem 

obdobju izvedbe projekta oziroma obdobju ohranitve naložbe. V obdobju ohranitve naložbe je 

lahko del zavarovanja tudi predmet projekta, na primer v obliki zastavne pravice na 

nepremičnino ali premičnino. 

Zavarovanje za izpolnitev obveznosti so lahko: 

a) hipoteka na nepremičnini brez bremena, 

b) neposestna zastavna pravica,   



c) bančna garancija s poroštvom. 

Zavarovanja za izpolnitev obveznosti se lahko kombinirajo. 

V vseh primerih je treba za nepremičnino, kjer se projekt izvaja ter za sredstva, ki so predmet 

projekta, zagotoviti zastavno pravico v dobro sofinancerja, in sicer za celotni znesek pomoči.  

Zavarovanje je treba predložiti hkrati s prvim zahtevkom za izplačilo (pri tem se šteje 

tudi predujem). Izplačilo zneska pomoči – vključno s predujmom – se odobri samo s 

predložitvijo potrebnega zavarovanja. Vrednost zavarovanja mora kriti vsaj skupni, v zahtevku 

za izplačilo naveden ter predhodno že izplačan znesek, kar pomeni, da ob prvi priložnosti ni 

potrebno predložiti zavarovanja za celotni znesek pomoči.  Upravičenec mora obstoj 

zavarovanja, povečanega v skladu z zahtevanim zneskom, potrditi najkasneje hkrati s 

predložitvijo zahtevka za izplačilo.  

 

Zavarovanje mora biti na voljo do konca obveznosti do ohranitve naložbe.  Sofinancer bo 

upravičencu omogočil zamenjavo zavarovanja, če bo izvršljivost novega oziroma vrednost, ki 

jo pokriva, v skladu s pogoji za zavarovanja.  

V primeru zavarovanja s trajanjem, krajšim od garancijskega obdobja, mora upravičenec le-to 

45 koledarskih dni pred datumom poteka podaljšati ali ga nadomestiti. V nasprotnem primeru 

bodo izplačila zavrnjena, sofinancer pa lahko odstopi od pogodbe o sofinanciranju. V primeru 

možnosti za zmanjšanja ali ukinitve zavarovanja bo sofinancer nemudoma poskrbel za 

izstavitev ustrezne izjave.  

 

XIII. Rok in način oddaje vloge, dopolnitev vloge 

Za oddajo vloge mora vlagatelj izpolniti elektronski prijavni obrazec, podpisati tiskano 

različico izpolnjenega obrazca, pripadajoče izjave in obvezne priloge ter vse skupaj skenirati in 

naložiti v spletno aplikacijo razpisa. Sofinancer si pridržuje pravico zahtevati tudi drugo 

potrebno dokumentacijo. 

Vloga mora biti pripravljena v madžarskem jeziku. 

Uradno podpisane, originalne izvode obrazca za prijavo in izjav ter vseh prilog je treba 

najkasneje do 13. ure naslednjega delovnega dne po preteku roka za elektronsko oddajo tudi 

osebno predložiti na naslov: 

Zavod za regionalni razvoj Lendava – Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet 

Lendva 

Mlinca ulica 6/f 

9220 Lendava - Lendva  

Rok za elektronsko oddajo vloge: 9. september 2021, do 20.00 ure. 

 



Vloge, oddane po predpisanem roku, ne bodo upoštevane. Po oddaji vsebinskih elementov 

vloge ni mogoče spreminjati.  

V kolikor se med ocenjevanjem ugotovi, da vlogi niso priložene določene priloge ali 

informacije, se dokument lahko dopolni, sofinancer pa ima tudi možnost, da zaprosi za dodatna 

pojasnila. Poziv za dopolnitev in razjasnitev vloge bo sofinancer poslal v elektronskem dopisu 

(e-mail). Vlagatelj mora zaprošeno dopolnitev ali pojasnila poslati po elektronski poti v 8 

koledarskih dneh od datuma pošiljanja poziva. V kolikor pomanjkljivosti ne bodo ustrezno 

odpravljene, vlagatelj ne bo posredoval zahtevanih pojasnil ali bo zahtevano oddal po preteku 

roka, se bo vloga ocenila glede na prvotno vsebino.  

 

Brez dopolnitve bodo zavrnjene vse tiste vloge, pri katerih ni priložen podpisan obrazec ali je 

na podlagi predloženih dokumentov mogoče ugotoviti, da pogojem iz razpisa ne bi ustrezale 

niti z dopolnitvami.  

 

XIV. Potrebna dokumentacija  

Vso dokumentacijo je treba skenirati in naložiti v spletno aplikacijo sofinancerja ter jih v pisni 

obliki v skladu z XIII. točko predložiti tudi osebno na sedežu sofinancerja. Vlagatelj bo prejel 

potrdilo o prejemu oddane vloge.  

a) Z računalnikom izpolnjeni in uradno podpisani obrazec in izjave, ki jih je sofinancer 

objavil na svoji spletni strani v spletni prijavi v razpis;  

b) Poimenski seznam zaposlenih, potrjen s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje; 

c) Potrdilo o nekaznovanosti vlagatelja ali njegovega uradnega zastopnika (Potrdilo iz 

kazenske evidence); 

d) Overjen podpis vlagatelja ali njegovega uradnega zastopnika s strani notarja ali upravne 

enote;  

e) Kopija slovenske osebne izkaznice vlagatelja ali njegovega uradnega zastopnika; 

f) Dokazilo o lastništvu za lokacijo, kjer se bo projekt izvajal, v primeru nakupa 

nepremičnine izpisek iz zemljiške knjige in cenitveno poročilo, ki ga je pripravil 

neodvisni sodni cenilec;  

g) Izvirni predračun, ki vsebuje specifikacijo opreme/naložbe, ki je predmet vloge ter  dve 

dodatni ponudbi, ki se morata nanašati na opremo, tehnično primerno za cilje projekta 

in s specifikacijo, vsebinsko primerljivo, enako ali podobno z izbrano ponudbo. 

Ponudba vključuje: natančen tip, poreklo, tehnične specifikacije in ceno opreme in 

materiala, ki ga vlagatelj namerava kupiti ter rok veljavnosti ponudbe. V primeru 

ponudb, ki niso pripravljene v madžarskem jeziku, je treba priložiti tudi natančen prevod 

v madžarski jezik, ki ga vlagatelj podpiše in s tem potrdi, da je prevod enak izvirniku v 

slovenskem jeziku (Specifikacija opreme mora vsebovati osnovne značilnosti sredstev). 

Predračun mora vsebovati ceno na enoto, neto ceno, znesek DDV in bruto ceno. 

Posamezne stroškovne postavke morajo doseči znesek v EUR, ki ustreza neto 200.000 

HUF.  

h) Soglasje solastnikov – če vloga vsebuje naložbo v infrastrukturo in nepremičnino: 

Priloga je potrebna in obvezna, če nepremičnina, ki se uporablja za izvedbo projekta ni 

v (izključni) lasti vlagatelja ali z nakupom ne postane njegova (izključna) last. Priložiti 



je treba izjavo solastnikov, da soglašajo z izvedbo projekta in obratovanja tudi v obdobju 

ohranitve naložbe po končani izvedbi; 

i) Sporazum o uporabi nedeljive skupne lastnine – če vloga vsebuje naložbo v 

infrastrukturo in nepremičnino: 

V kolikor bi se naj projekt izvajal na nepremičnini, ki je nedeljiva skupna last, je treba 

priložiti, med solastniki sklenjen, notarsko overjen sporazum o uporabi ali zasebni 

dokument s polno dokazno vrednostjo ter pripadajočo skico skupne rabe; 

j) Soglasje najemodajalca in najemna pogodba, v drugih primerih uporabe nepremičnine 

soglasje osebe, ki jo daje v uporabo ali sporazum o uporabi, zajet v zasebni dokument s 

polno dokazno vrednostjo – če vloga vsebuje naložbo v infrastrukturo:  

Če nepremičnina, ki se uporablja za izvedbo projekta ni v lasti vlagatelja, je treba 

priložiti najemno pogodbo, notarsko overjen sporazum o uporabi ali nanašajoč se 

zasebni dokument s polno dokazno vrednostjo ter izjavo najemodajalca oz. osebe, ki 

nepremičnino daje v uporabo, da soglaša z izvedbo projekta in vlagatelju dovoljuje 

obratovanje tudi v obdobju ohranitve. Najemna pogodba, notarsko overjen sporazum o 

uporabi ali zasebni dokument s polno dokazno vrednostjo morajo zagotavljati izključno 

pravico do obratovanja sofinancirane naložbe vsaj do konca obveznega obdobja 

ohranitve projekta, ter vsebovati tudi najemnino; 

k) Dokument o registraciji podjetja oziroma potrdilo o vpisu v poslovni register za 

samostojne podjetnike ter obratovalno dovoljenje za obrtnike (ne sme biti starejše od 30 

dni);  

l) Potrdilo o davčni številki; 

m) Potrdilo pristojnega davčnega urada, da vlagatelj nima javnega dolga (potrdilo ne sme 

biti starejše od 30 dni); 

n) V kolikor je za namensko uporabo opreme ali naložbe potrebna nepremičnina, 

dokumenti o lastništvu/uporabni pravici (lastniški list, najemna pogodba); 

o) Potrdilo banke, kjer ima vlagatelj odprt račun, da bančni račun vlagatelja v obdobju 

enega leta pred vložitvijo prijave na razpis ni bil blokiran več kot 10 delovnih dni;   

p) Izkaz poslovnega izida za zadnji dve leti z bilanco stanja; 

q) Patenti, blagovne znamke (če obstajajo in so povezane z uresničitvijo poslovne zamisli); 

r) Dokument, ki potrjuje, da vlagatelj obvlada madžarski jezik (madžarsko državljanstvo, 

madžarska izkaznica, potrdilo, ki ga izda PMSNS); 

s) Izjava vlagatelja, da iz drugih razpisnih virov za isto naložbo ne bo (ni) prejel nobenih 

sredstev, če pa je upravičenec za iste upravičene stroške že prejel drugo državno pomoč 

oziroma je zanje zaprosil, znesek pomoči ne sme presegati dovoljeno intenziteto 

državnih pomoči;  

t) Gradbeno dovoljenje (če je na voljo) ali izjavo o tem, zakaj ne potrebuje gradbenega 

dovoljenja – če vloga vsebuje naložbo v infrastrukturo in nepremičnino:  

V kolikor izvedba projekta vsebuje naložbo v infrastrukturo in/ali nepremičnino, pri 

kateri je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja, obstoj pravnomočnega 

gradbenega dovoljenja ni pogoj za oddajo vloge. Pravnomočno in veljavno gradbeno 

dovoljenje je treba priložiti tudi zahtevku za izplačilo, ki vsebuje postavko, povezano z 

gradbenimi deli. Če za naložbo v infrastrukturo in/ali nepremičnino gradbeno 

dovoljenje ni potrebno, mora vlagatelj o tem priložiti ustrezno izjavo.  

u) Poslovni načrt 

v) Gradbena projektna dokumentacija – če vloga vsebuje naložbo v infrastrukturo in 

nepremičnino: Če vloga vsebuje naložbo v infrastrukturo in/ali nepremičnino, je 



potrebno priložiti gradbeno projektno dokumentacijo, ki vsebuje načrte ter arhitekturni 

in tehnični opis;  

w) Finančni načrt 

x) Če vlagatelj ni izbral najbolj racionalne ponudbe, mora to utemeljiti.  

Sofinancer si pridržuje pravico, da za sklenitev pogodbe od vlagatelja zahteva dodatne 

dokumente. Če vlagatelj dokumentov v predpisanem roku ne predloži, izgubi pravico do 

pomoči. Veljavne bodo samo tiste prijave, ki bodo prispele v roku in bodo vsebovale vse 

predpisane priloge.  

 

XV. Ocenjevanje vlog 

Ocenjevanje prispelih vlog je sestavljeno iz formalnega pregleda in ocene upravičenosti ter 

primernosti vsebine. Ocenjevanje vključuje tudi preverjanje celovitosti ponujenih zavarovanj 

in njihovo razpoložljivost za sofinancerja.  

Vzporedno z ocenjevanjem se lahko opravi tudi terenski nadzor in razgovor. Namen razgovora 

je zagotoviti, da vloga, zlasti obseg ponujenih zavarovanj oziroma obveznosti, ki jih je vlagatelj 

sprejel glede zaposlovanja in integracije, ustrezajo zahtevam sofinancerja.  

 

Vloge bodo razvrščene z dodeljevanjem naslednjih točk: 

 

1. Predstavitev vlagatelja, 

primernost izvedbe 

projekta  

Vlagatelj (v primeru vključitve povezanega ali partnerskega 

podjetja, povezano ali partnersko podjetje) je podal 

podrobno predstavitev dosedanjih dejavnosti, zato je 

primeren za izvedbo projekta  

0-15 

2. Skladnost vloge s cilji 

Strategije pomurskega 

gospodarskega razvoja  

Projekt bistveno prispeva k uspešni realizaciji strategije, 

zlasti: 

-spodbujanje čezmejnih gospodarskih odnosov; 

-spodbujanje možnosti ostanka prebivalcev na upravičenem 

območju in povečanje njihove blaginje; 

-krepitev gospodarske dejavnosti; 

-povečanje zaposlenosti; 

-povečanje poslovne učinkovitosti gospodarskih subjektov. 

 

0-15 

3. Izvedljivost in trajnost 

naložbe 

S predlagano strukturo financiranja je projekt donosen. 

Izdelek, ki je posledica načrtovanega povečanja 

zmogljivosti in širitve ponudbe izdelkov/storitev, se na trgu 

lahko proda, trg je trajnosten. Vlagatelj trenutne tržne 

razmere in pričakovane spremembe upošteva ustrezno.  

Kot rezultat vzpostavitev novih ali širitev in posodobitev že 

obstoječih nastanitvenih zmogljivosti je mogoče zagotoviti 

ocenjeno zasedenost in učinkovitost, objekt je na tržni 

osnovi trajnosten. 

Število novih storitev, ki so v ponudbi v novih  nastanitvah 

ter število razpoložljivih ponudb turističnih paketov in 

zagotovljenih programov. 

Strokovne izkušnje vlagatelja na področju, za katero se je 

prijavil.  

0-25 

4. Na voljo so vsi dokumenti, potrebni za začetek izvajanja, 

vlagatelj razpolaga z vsemi potrebnimi dovoljenji in 

0-10 



Pripravljenost naložbe, 

finančna in strokovna 

izdelanost 

pogodbami, za začetek naložbe so podani tudi fizični 

pogoji. 

Predvideni stroški zajemajo vse pričakovane stroške. Vsi 

stroški so upravičeni, pretiranih postavk ni.  

0-10 

5. Izdelanost in obseg 

integracije 

 

 

 

Povečanje števila 

zaposlenih 

Izdelanost načrta integracije. Število vključenih 

dobaviteljev, obseg in časovna razporeditev integracije, 

zaposlitveni in socialni vplivi, pogoji načrtovanih 

integracijskih pogodb (če vlagatelj ni prevzel obveznosti do 

integracije, ker njegova zaposlitvena obveznost zajema 

celotni znesek pomoči, bo za ta vidik samodejno prejel 

najvišje število točk). 

Skupni stroški plač in prispevkov delodajalca za zaposlitve, 

ustvarjene v sklopu projekta, so v celotnem obdobju 

ohranitve naložbe sorazmerni z vrednostjo projekta (bolj 

kot je naložba delovno intenzivna, višje je število točk). 

0-15 

6. Inovacija Uvedba novega izdelka in nove proizvodne metode, odprtje 

novega trga, nabava novega vira surovin ali polizdelkov, 

reorganizacija panoge, nova storitev, dvig kakovosti 

nastanitev in dodatna širitev ponudbe.  

0-10 

 

Organ upravljanja programa (Irányító Testület) je upravičen predlagati znižanje zneska pomoči. 

Pogoj za strokovno upravičenost do dodelitve pomoči je, da vloga pri strokovnem ocenjevanju 

doseže več kot 50 točk.  

Vloga se zavrne, če  

- projekt pri strokovnem ocenjevanju ne doseže minimalnega števila točk, 

potrebnega za dodelitev pomoči,  

- izvajanje projekta predstavlja znatno finančno, pravno, tehnično, okoljsko ali 

družbeno tveganje,  

- je trajnost rezultatov projekta vprašljiva,  

- če projekt ni v skladu s cilji razpisa oziroma upravičenimi dejavnostmi.  

 

Znatno tveganje lahko med drugim predstavlja:  

- če obstaja povezanost med prijaviteljem in lastniki, vodstvom, sedežem, 

poslovno enoto ali izpostavo ponudnikov/dobaviteljev,  

- če lokacija izvedbe projekta ni primerna za opravljanje dejavnosti, navedene v 

vlogi,  

- če niti vsa kupljena oprema skupaj ni primerna za izvajanje dejavnosti, 

upravičene do sofinanciranja.  

 

Vlagatelj bo o odločitvi obveščen po elektronski pošti.  

XVI. Vložitev ugovora 

Vlagatelj lahko ugovor zoper odločitev (sklep) vloži v 8 dneh od prejema sklepa. Ugovor je 

treba nasloviti na Svet Zavoda za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava in poslati na 

elektronski naslov info@profutura.si. Sklep Sveta Zavoda za regionalni razvoj madžarske 

narodnosti Lendava je dokončen, pred pristojnim sodiščem pa se lahko v skladu s slovensko 

zakonodajo in v predpisanem roku sproži upravni postopek.  

V zahtevku je treba navesti razloge – določba iz kršenega zakona ali razpisa -, zaradi katerih 

vlagatelj zahteva revizijo odločbe. Brez utemeljitve in natančnega sklicevanja bo ugovor 

mailto:info@profutura.si


zavrnjen brez vsebinske preučitve. Pri obravnavi ugovora se bodo raziskale samo zadeve, ki so 

v ugovoru navedene kot sporne.  

Zahtevek bo obravnavan v 30 dneh od prejema. Rok za obravnavo se lahko podaljša samo 

enkrat za največ 30 dni. Odločba je dokončna, ponovni ugovor ni možen.  

 

XVII. Druge informacije 

V primeru neskladja med javnim razpisom in pogodbo o sofinanciranju, se upoštevajo določbe 

pogodbe o sofinanciranju. Vsi pogoji, potrebni za pripravo vloge, so zajeti v razpisu, strokovnih 

prilogah, prijavnem obrazcu in prilogah k vlogi.  

Sofinancer si pridržuje pravico do sprememb v razpisu in prijavnem obrazcu. 

Vloga se shrani v arhivu sofinancerja. Sofinancer lahko podatke, ki jih vlagatelj vpiše na 

prijavni obrazec, med razpisnim postopkom uporabi v skladu s podpisano izjavo vlagatelja.  

Vlagatelj lahko v okviru javnega razpisa vloži samo eno prijavo na razpis. Na vse objavljene 

razpise sofinancerja se lahko vlagatelj v enem koledarskem letu prijavi samo enkrat.  

 

XVIII.  Kontakt 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v pisarni sofinancerja. 

Dosegljivosti sofinancerja:  

Zavod za regionalni razvoj Lendava – Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet 

Lendva 

Mlinska ulica 6/f 

9220 Lendava – Lendva 

Telefon: +386 02/620 07 85 

E-mail: info@profutura.si 

www.profutura.si 
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