Aktualni odprti razpisi
Status

Razpisovalec

OPOMBA Organ upravljanja

Ministrstvo
za
gospodarski
razvoj in
tehnologijo

Posredniško telo

Agent

Naslov javnega razpisa

UL RS
Številka

Datum

URL RS 14.10.2016
JAVNI RAZPIS
64/16
ZA IZBOR
OPERACIJ
»PODPORA
STRATEŠKIM
RAZVOJNO
INOVACIJSKIM
PARTNERSTVOM
(SRIP) NA
PRIORITETNIH
PODROČJIH
PAMETNE
SPECIALIZACIJE
«

Status

Rok za oddajo

Upravičenci

odprti

Datum odpiranja vlog Upravičeni prejemniki sredstev
na tretjo fazo javnega javnega razpisa, ki so
razpisa je 13. 1. 2020. upravljavci inovacijskega
grozda, so skladno s 3. členom
Zakona o podpornem okolju za
podjetništvo1 (ZPOP-1, Uradni
list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13
in 17/15) pravne ali fizične
osebe, ki se ukvarjajo z
gospodarsko dejavnostjo, ne
glede na njihovo pravno obliko,
s sedežem v Republiki Sloveniji.
Upravičeno je tudi podjetje, s
sedežem v katerikoli drugi
državi članici Evropske unije, ki
ima najkasneje ob plačilu
pomoči poslovni naslov
podružnice v Republiki
Sloveniji, kar bo dokazoval z
vpisom v davčni register
skladno z Zakonom o finančni
upravi

odprti

odprto do porabe
sredstev oziroma
najkasneje do 31. 7.
2019

do objave obvestila o
zaprtju javnega
povabila zaradi
razdelitve
razpoložljivih
sredstev (za
posamezno
koledarsko leto ali za
posamezno
kohezijsko regijo
znotraj koledarskega

Predmet sofinanciranja

Opombe

Spodbujanje naložb podjetij v
raziskave in inovacije ter
vzpostavljanje povezav in sinergij
med podjetji, centri za raziskave in
razvoj ter visokošolskim
izobraževalnim sektorjem, zlasti s
spodbujanjem naložb na področju
razvoja izdelkov in storitev, prenosa
tehnologij, socialnih in ekoloških
inovacij, aplikacij javnih storitev,
spodbujanjem povpraševanja,
mreženja, grozdov in odprtih
inovacij prek pametne specializacije
ter podpiranjem tehnoloških in
uporabnih raziskav, pilotnih linij,
ukrepov za zgodnje ovrednotenje
izdelkov, naprednih proizvodnih
zmogljivosti in prve proizvodnje
zlasti na področju ključnih
spodbujevalnih tehnologij ter
razširjanje tehnologij za splošno
rabo.

10.490.783,75 EUR,
Dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom so na voljo po
elektronskem naslovu
srip.mgrt@gov.si. Odgovore na
pogosta vprašanja bo ministrstvo
objavilo na omenjenih spletnih
straneh

je pravna ali fizična oseba (v
nadaljevanju poslovni subjekt),
vsaj 12 mesecev vpisana v
Poslovni register Slovenije in
izpolnjuje pogoje iz povabila

Subvencija od 5.000 do 7.000 EUR.
Za najmanj 12-mesečno zaposlitev
brezposelnih, ki so dopolnili 30 let
ali več, ustrezajo ciljnim skupinam
programa in vam jih predlagamo za
vključitev.

50.935.681,00 EUR,
Delodajalci lahko dobijo
dodatne informacije:
a) v Kontaktnem centru Zavoda
na telefonski številki 080 20 55
ali elektronskem naslovu:
kontaktni.center@ess.gov.si;
b) pisno prek elektronskega
naslova: Zaposlime@ess.gov.si.
Odgovori bodo na spletni strani
Zavoda objavljeni najkasneje v
petih dneh od prejetja vprašanja;
c) pri strokovnih delavcih,
pristojnih za program na
območnih službah Zavoda.

je pravna ali fizična oseba (v
nadaljevanju poslovni subjekt),
vsaj 12 mesecev vpisana v
Poslovni register Slovenije in
izpolnjuje pogoje iz povabila
Upravičeni strošek izvedbe
projekta je subvencija za
zaposlitev brezposelne osebe iz
ciljne skupine.
Višina subvencije za zaposlitev,
do katere je upravičen

Predmet javnega povabila je zbiranje
ponudb delodajalcev za izvedbo
projekta v okviru programa Trajno
zaposlovanje mladih, ki obsega
vključevanje mladih brezposelnih
oseb iz ciljne skupine v
subvencionirane zaposlitve1 za
nedoločen čas

Za izvajanje programa/operacije
Trajno zaposlovanje mladih je za
obdobje od leta 2017 do leta
2021 namenjenih okvirno
27.733.520,00 EUR

https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016064.pdf#!/r2016064-pdf
3.8.2017

ZRSZ
ZAPOSLI.ME
2017/2019

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2017-2019
2.6.2017

ZRSZ
TRAJNO
ZAPOSLOVANJE
MLADIH
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Status

Razpisovalec

OPOMBA Organ upravljanja

Posredniško telo

Agent

Naslov javnega razpisa

UL RS
Številka

Datum

Status

Rok za oddajo

leta ali za javno
povabilo v celoti)
oziroma najdlje do
31. 7. 2019

Upravičenci

Predmet sofinanciranja

Opombe

delodajalec, je odvisna od
obsega delovnega časa
zaposlene brezposelne osebe,
kot izhaja iz 1. poglavja
»Predmet javnega povabila«, in
znaša:
osebe za nedoločen čas s polnim
delovnim časom 40 ur na teden
oziroma
j25 v primeru
zaposlitve osebe za nedoločen
čas s krajšim delovnim časom.

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1128

Ministrstvo
za kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

30.3.2018

ODPR
TI

UKREP I:
FINANČNA
POMOČ ZA
NADOMESTILO
ŠKODE ZARADI
POŽARA ALI
STRELE NA
KMETIJSKEM
GOSPODARSTVU
V LETU 2018

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1395
ODPR
13. 9. 2018
OBČINSKI
OBČINA
TI
RAZPISI
ORMOŽ
(PLAKETA
OBČINE
ORMOŽ,
KSAVRA
MEŠKA,
ŠPORTNIKOM
ZA IZJEMNE
DOSEŽKE,
PODROČJE
VARSTVA PRED
NARAVNIMI IN
DRUGIMI
NESREČAMI)

ROK ZAKLJUČKA
BO OBJAVLJEN NA
SPLETNI STRANI

Rok za oddajo je
odvisen od vrste
razpisa

Vlagatelj
je
nosilec
kmetijskega gospodarstva v
skladu s 3. točko 3. člena
Zakona o kmetijstvu, ki vlaga
vlogo v skladu s tem javnim
razpisom.
Upravičenec do sredstev je
kmetijsko gospodarstvo, ki
izpolnjuje
pogoje
za
pridobitev pomoči po tem
javnem razpisu.

Predmet javnega razpisa je
finančna pomoč za blažitev
poslabšanja
ekonomskega
položaja kmetijskih gospodarstev
zaradi nepredvidljivega škodnega
dogodka
na
kmetijskem
gospodarstvu.

Upravičenci so navedeni Predmet razpisov je podelitev
v vsakem razpisu posebej. plakete Občine Ormož,
nagrade Ksavra Meška,
nagrade športnikom za
izjemne dosežke in nagrada
za področje varstva pred
naravnimi in drugimi
nesrečami za leto 2018.

Višina nepovratnih sredstev:
15.000,00 €
INFO točka na Agenciji
Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj
podeželja (v nadaljnjem
besedilu: Agencija), Dunajska
160, 1000 Ljubljana, tel.
01/580 7792, od ponedeljka
do četrtka od 7.30 do 15.00
ure in ob petkih od 7.30 do
14.00 ure. Vprašanja se lahko
posredujejo tudi po
elektronski pošti na naslov
aktrp@gov.si.

Nagrade za posamezno
nagrado so objavljene v
razpisu.

INFO: Občina Ormož, ga.
Mateja Zemljak,
mateja.zemljak@ormoz.si

https://www.ormoz.si/objava/152735
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Status

Razpisovalec

OPOMBA Organ upravljanja

Zavod za
zaposlovanje
RS

Posredniško telo

Agent

Naslov javnega razpisa

JAVNI RAZPIS ZA
SOFINANCIRANJ
E INDIVIDUALNIH
NASTOPOV
PODJETIJ NA
MEDNARODNIH
SEJMIH V TUJINI
V LETIH 20192022

UL RS
Številka

Datum

Status

Rok za oddajo

16. 11. 2018

ZAPR
TI

Roki za oddajo
vlog so:
15. 5. 2019,
5. 9. 2019,
6. 1. 2020,
15. 5. 2020,
4. 9. 2020,
5. 1. 2021,
14. 5. 2021,
3. 9. 2021,
5. 1 .2022 in
16. 5. 2022.

Upravičenci

Upravičenci so
določeni v razpisu.

Predmet sofinanciranja

Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje predstavitve
izdelkov ali storitev MSP-jev
na mednarodnih sejmih v
tujini v letih 2019-2022
zaradi okrepitve mednarodne
konkurenčnosti MSP.

Opombe

Višina razpisanih
nepovratnih sredstev
znaša 6.400.000,00 €
INFO: agencija Spirit

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-11-16-Javni-razpis-za-sofinanciranje-individualnih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-letih-2019-2022

Slovenski
regionalni
razvojni
sklad

..

JAVNI RAZPIS ZA
DODELJEVANJE
UGODNIH
POSOJIL
OBČINAM –
C1 2018

28. 12. 2018

ZAPRTI

Vlagatelj
Na razpis se lahko
vlogo odda
prijavijo slovenske
preko
občine.
odprtega
razpisnega
roka, in sicer
od 1. 4. 2019
do 30. 9. 2019
oziroma do
porabe
sredstev.
Vlogo ni
možno oddati
pred oziroma
po razpisanem
roku.

Namen
razpisa
je
dodeljevanje ugodnih posojil
občinam
na
območju
Republike Slovenije. Cilj je
izboljšanje
lokalne
in
regionalne infrastrukture. Cilj
dosežemo z naslednjimi
ukrepi:
–
izboljšanje
cestne

Višina razpisanih sredstev
znaša 6.000.000,00 eurov.
INFO: Zainteresirani

lahko informacije pridobijo
v času uradnih ur v
Sektorju za izvajanje
spodbud, na tel. 01/83619-53 ali pošljejo pisno
vprašanje na elektronski
infrastrukture,
naslov:
– izboljšanje komunalne in info@regionalnisklad.si
okoljske
infrastrukture,
– izboljšanje socialne in športno
Več informacij je na
turistične
infrastrukture,
spletnem
– izboljšanje gospodarskega
naslovu: www.regionalnisk
razvoja
in
lad.si/razpisi/aktualni– izgradnja ali posodobitev
razpisi
informacijske
komunikacijske
tehnologije.

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1165
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Ministrstvo
za kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

11. JAVNI RAZPIS
ZA PODUKREP
4.1 - PODPORA
ZA NALOŽBE V
KMETIJSKA
GOSPODARSTVA
ZA LETO 2019,
NAMENJENE
PRILAGODITVI
KMETIJSKIH
GOSPODARSTEV
NA PODNEBNE
SPREMEMBE

01. 02. 2019

ZAPRTI

29.5.2019

Predmet javnega razpisa so
Upravičenec do
kmetijskih
podpore je določen v 6. naložbe
gospodarstev
iz
prvega
členu Uredbe.
odstavka 5. člena Uredbe, ki
so podrobneje opredeljene v
1. točki 2. poglavja tega
javnega razpisa.

Višina razpisanih sredstev
6.600.000 €.

INFO točka Agencije
Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj
podeželja (v nadaljnjem
besedilu: agencija)
Dunajska 160, 1000
Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92
Fax.: 01 478 92 06
E-mail: aktrp(at)gov.si
INFO točke Kmetijsko
gozdarske zbornice
Slovenije, Gospodarske
zbornice Slovenije in
Čebelarske zveze
Slovenije (Priloga 13
razpisne dokumentacije)

..

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1456

Ministrstvo
za kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

5. JAVNI RAZPIS
ZA PODUKREP
4.2 - PODPORA
ZA NALOŽBE V
PREDELAVO,
TRŽENJE
OZIROMA
RAZVOJ
KMETIJSKIH
PROIZVODOV ZA
LETO 2019

01. 02. 2019

ZAPRTI

29.5.2019

Upravičenec do
podpore je določen v
30. členu Uredbe.

Predmet javnega razpisa je
podpora za naložbe v Višina razpisanih sredstev
15.000.000 €.
predelavo, trženje oziroma
razvoj kmetijskih proizvodov.
INFO točka Agencije
Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj
podeželja (v nadaljnjem
besedilu: agencija)
Dunajska 160, 1000
Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92
Fax.: 01 478 92 06
E-mail: aktrp(at)gov.si
INFO točke Kmetijsko
gozdarske zbornice
Slovenije, Gospodarske
zbornice Slovenije in
Čebelarske zveze
Slovenije (Priloga 13
razpisne dokumentacije)

..

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1455
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OBČINA
ORMOŽ

..

31. 01. 2019

ODPRTI

31. 12. 2019

Upravičenci do
sredstev so: delodajalci - mala in
mikro podjetja ter
podjetniki posamezniki,
ki so v obdobju
določenim z razpisom
zaposlili brezposelno
osebo iz 9. člena
Pravilnika o
dodeljevanju
proračunskih sredstev
za pospeševanje
razvoja malega
gospodarstva v občini
Ormož (Uradni vestnik
Občine Ormož, št.
14/2016 in št. 4/2018),
- brezposelne osebe, ki
v obdobju določenim z
razpisom uresničujejo
samozaposlitev

Sredstva za pospeševanje
zaposlovanja se dodeljujejo
kot nepovratna finančna
pomoč (subvencija) za: samozaposlitev osebe, ki je
bila na Zavodu RS za
zaposlovanje prijavljena kot
brezposelna oseba ali iskalec
zaposlitve; - zaposlitev za
določen čas osebe, ki je bila
na
Zavodu
RS
za
zaposlovanje prijavljena kot
brezposelna oseba ali iskalec
zaposlitve; - zaposlitev za
določen čas osebe, ki ima
status presežnega delavca; zaposlitev za določen čas
osebe, ki ji je to prva
zaposlitev (za čas opravljanja
pripravništva).

Za
sredstva
za
pospeševanje
poklicnega
izobraževanja
lahko
zaprosijo delodajalci mala in mikro podjetja
ter
podjetniki
posamezniki, ki so v
obdobju določenim z
razpisom sklenili učno
pogodbo za sklenitev
vajeniškega razmerja.

Sredstva za pospeševanje
poklicnega izobraževanja se Višina razpisanih sredstev
dodeljujejo kot nepovratna znaša 2.000,00 EUR.
finančna pomoč (subvencija)
za bruto nagrade vajencev za INFO:
šolsko leto 2019/2020.

Višina razpisanih sredstev
znaša 22.540,00 EUR.
INFO:
ga. mag. Karmen
Štumberger, 02 741 53 04

https://www.ormoz.si/objava/173746

OBČINA
ORMOŽ

..

JAVNI RAZPIS ZA
PRIDOBITEV
SREDSTEV ZA
POSPEŠEVANJE
ZAPOSLOVANJA
ZA LETO 2019

JAVNI RAZPIS ZA
PRIDOBITEV
SREDSTEV ZA
POSPEŠEVANJE
POKLICNEGA
IZOBRAŽEVANJA
ZA LETO 2019

31. 01. 2019

ODPRTI

31. 12. 2019

ga. mag. Karmen
Štumberger, 02 741 53 04

https://www.ormoz.si/objava/173743
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OBČINA
ORMOŽ

..

31. 01. 2019

JAVNI RAZPIS ZA
DODELITEV
NEPOVRATNIH
FINANČNIH
SREDSTEV ZA
NAKUP IN
VGRADNJO MALIH
KOMUNALNIH
ČISTILNIH NAPRAV
V OBČINI ORMOŽ
ZA LETO 2019

31. 01. 2019

ODPRTI

02. 10. 2019

Upravičenci
do
sredstev so:
mala podjetja, ki imajo
v zadnjem poslovnem
letu manj kot 50
zaposlenih ter njihov
letni
promet
in/ali
bilančna
vsota
ne
presegata 10 milijonov
EUR,
mikro podjetja, ki imajo
v zadnjem poslovnem
letu manj kot 10
zaposlenih in njihov
letni
promet
in/ali
bilančna
vsota
ne
presegata 2 milijona
EUR ter
samostojni
podjetniki
posamezniki,
ki so se udeležili sejma
ali razstave doma ali v
tujini.

Namen ukrepa Promocija
lastnih izdelkov in storitev
podjetja
je
spodbuditi
sodelovanje podjetnikov in
obrtnikov na sejmih in
razstavah v Sloveniji in v
tujini
z
namenom
predstavitve izdelkov in
storitev,
promoviranja
turističnih danosti občine ter
sklenitve novih poslov.

Upravičenci dodelitve
subvencij so fizične
osebe, ki so lastniki
stanovanjskih stavb na
območju
občine
Ormož. Upravičenci so
tudi društva s sedežem
v občini Ormož, ki jim
je z odločbo ali na
podlagi
zakona
podeljen
status
društva, ki deluje v
javnem interesu, in ki
so
lastniki
ali
upravljavci objekta, ki
služi
izvajanju
dejavnosti društva.

Predmet javnega razpisa je
dodelitev
nepovratnih
finančnih sredstev za nakup
in
vgradnjo
malih
komunalnih čistilnih naprav v
občini Ormož za leto 2019.

Višina razpisanih sredstev
znaša 10.000,00 EUR.
INFO:
ga. mag. Karmen
Štumberger; 02 741 53 04

https://www.ormoz.si/objava/173741

OBČINA
ORMOŽ

..

JAVNI RAZPIS ZA
DODELITEV
SREDSTEV ZA
PROMOCIJO
LASTNIH
IZDELKOV IN
STORITEV
PODJETJA V
OBČINI ORMOŽ

ODPRTI

30. 09. 2019

Upravičeni
stroški
so
stroški dobave, vgradnje
in
montaže
MKČN
oziroma
hišnega
črpališča.
DDV
ni
upravičen strošek. Višina
sredstev, namenjenih za
sofinanciranje
malih
čistilnih naprav za leto
2019 znaša 45.000,00
EUR.
INFO:
g. Roman Rozman

https://www.ormoz.si/objava/173747
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OBČINA
ORMOŽ

..

31. 01. 2019

3. J A V N I
POZIV
ZA EKSRP
- ZA IZBOR
OPERACIJ IZ
NASLOVA
PODUKREPA
»PODPORA ZA
IZVAJANJE
OPERACIJ« V
OKVIRU
STRATEGIJE
LOKALNEGA
RAZVOJA, KI GA
VODI SKUPNOST

29. 03. 2019

ODPRTI

31. 05. 2019

Pomoč se lahko dodeli
samo upravičencem, ki
so opredeljeni v okviru
posameznega ukrepa.

Predmet javnega razpisa je
dodelitev
nepovratnih
finančnih sredstev za ukrepe
ohranjanja in spodbujanja
razvoja
kmetijstva
in
podeželja v občini Ormož za
leto 2019, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju
državnih
pomoči
v
kmetijstvu, skladno z Uredbo
komisije (EU) št. 702/2014 in
Uredbo komisije (EU) št.
1407/2013.

Sredstva v višini 49.300
EUR so zagotovljena v
proračunu Občine Ormož
za leto 2019.
INFO:
g. Miran Klinc

https://www.ormoz.si/objava/173738

JAVNA
RAZVOJNA
AGENCIJA
OBČINE
ORMOŽ
–
LAS UE
ORMOŽ

..

JAVNI RAZPIS ZA
DODELITEV
POMOČI ZA
OHRANJANJE IN
SPODBUJANJE
RAZVOJA
KMETIJSTVA IN
PODEŽELJA V
OBČINI ORMOŽ V
LETU 2019

ZAPRTI

29. 05. 2019
DO 12.OO
URE

Upravičenci
so Namen javnega poziva je
navedeni v javnem izbor operaciji (projektov),
katerih rezultati prispevajo k
pozivu.
uresničevanju
Strategije

Okvirna
višina
razpoložljivih nepovratnih
sredstev za sofinanciranje
znaša do 290.335,52 €.
Delež
sofinanciranja
lokalnega
razvoja
na
upravičenih stroškov za
območjih
občin
Ormož, operacije sofinancirane iz
Središče on Dravi in Sveti EKSRP znaša do 85 %.

Tomaž v obdobju 2016 do
2020
ter
sofinanciranje INFO:
- po elektronsko pošti:
njihovih stroškov.
info@las-ue-ormoz.si
-na sedežu vodilnega
partnerja (Vrazova ul. 9,
Ormož).
-po telefonu: 02 741 53 52
v ponedeljek, torek in
četrtek med 7. in 15. uro,
v sredo med 7. in 17. uro
in v petek med 7. in 12.
uro.
-zadnja vprašanja bodo
možna do 28. 5. 2019.

http://www.las-ue-ormoz.si/3-javni-poziv-las-ue-ormoz-eksrp/
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Ministrstvo
za kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

..

15. 03. 2019

ODPRTI

31. 05. 2019

Upravičenci so lastniki
gozdov, ki so navedeni
v 11.členu Uredbe, ki
ureja žledolom in v
11.členu Uredbe, ki
ureja vetrolom.

Predmet javnega razpisa je
podpora za dela za odpravo
škode in obnovo gozdov
zaradi žledoloma med 30.
januarjem in 10. februarjem
2014 in zaradi vetroloma med
11. In 13. decembrom 2017.

Sredstva
v
razpisu
znašajo 2.000.000,00 €.

Upravičenci
so Predmet javnega razpisa je
navedeni v 19.členu podpora za naložbe v
Uredbe,
ki
ureja gradnjo, rekonstrukcijo in
žledolom in v 19.členu pripravo
gozdnih
vlak,
Uredbe,
ki
ureja potrebnih za izvedbo sanacije
vetrolom.
gozdov, poškodovanih zaradi
žledoloma in vetroloma.

Sredstva
v
razpisu
znašajo 1.410.000,00 €.

INFO:
INFO
točka
Agencije
Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160,
1000
Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92, Fax.:
01 478 92 06, Email: aktrp(at)gov.si;
INFO točke Zavoda za
gozdove
Slovenije
INFO točke Kmetijsko
gozdarske
zbornice
Slovenije

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1467

Ministrstvo
za kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

..

2. JAVNI RAZPIS
ZA AKTIVNOST
DELA ZA
ODPRAVO ŠKODE
IN OBNOVO
GOZDA IZ PRP
2014-2020

2. JAVNI RAZPIS
ZA OPERACIJO
UREDITEV
GOZDNIH VLAK,
POTREBNIH ZA
IZVEDBO
SANACIJE
GOZDOV IZ PRP
2014-2020

15. 03. 2019

ODPRTI

31. 05. 2019

INFO:
INFO
točka
Agencije
Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160,
1000
Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92, Fax.:
01 478 92 06, Email: aktrp(at)gov.si;
INFO točke Zavoda za
gozdove
Slovenije
INFO točke Kmetijsko
gozdarske
zbornice
Slovenije

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1466
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Ministrstvo
za kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

..

RACIONALIZACIJA
SEZONSKE
SELITVE PANJEV V
LETU 2019

22. 03. 2019

31. 06. 2019

Upravičenci so osebe,
ki opravljajo čebelarsko
dejavnost na ozemlju
Republike Slovenije ter
izpolnjujejo pogoje za
dodelitev
sredstev,
opredeljenih
v
4.
poglavju objavljenega
razpisa.

v
razpisu
Predmet javnega razpisa je Sredstva
dodelitev
nepovratnih znašajo 30.000,00 €.
sredstev za sezonsko selitev
INFO:
panjev v letu 2019.

Upravičenci so osebe,
ki opravljajo čebelarsko
dejavnost na ozemlju
Republike Slovenije ter
izpolnjujejo pogoje za
dodelitev
sredstev,
opredeljenih
v
4.
poglavju objavljenega
razpisa.

v
razpisu
Predmet javnega razpisa je Sredstva
dodelitev
nepovratnih znašajo 30.000,00 €.
sredstev za sezonsko selitev
INFO:
panjev v letu 2019.

INFO
točka
Agencije
Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160,
1000
Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92, Fax.:
01 478 92 06, Email: aktrp(at)gov.si;
INFO točke Zavoda za
gozdove
Slovenije
INFO točke Kmetijsko
gozdarske
zbornice
Slovenije

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1471
22. 03. 2019

..

ODPRTI

ODPRTI

31. 06. 2019

INFO
točka
Agencije
Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160,
1000
Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92, Fax.:
01 478 92 06, Email: aktrp(at)gov.si;
INFO točke Zavoda za
gozdove
Slovenije
INFO točke Kmetijsko
gozdarske
zbornice
Slovenije

http://
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