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

Predmet sofinanciranja

Opombe

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

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

ODPR
TI

ROK ZAKLJUČKA
BO OBJAVLJEN NA
SPLETNI STRANI

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

Višina nepovratnih sredstev:
15.000,00 €

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

Ministrstvo
za kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

30.3.2018

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

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.

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.

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1395
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Status

Razpisovalec

OPOMBA Organ upravljanja

Posredniško telo

OBČINA
ORMOŽ

Agent

Naslov javnega razpisa

OBČINSKI
RAZPISI
(PLAKETA
OBČINE
ORMOŽ,
KSAVRA
MEŠKA,
ŠPORTNIKOM
ZA IZJEMNE
DOSEŽKE,
PODROČJE
VARSTVA PRED
NARAVNIMI IN
DRUGIMI
NESREČAMI)

UL RS
Številka

Datum

13. 9. 2018

Status

Rok za oddajo

ODPR
TI

Rok za oddajo je
odvisen od vrste
razpisa

Upravičenci

Predmet sofinanciranja

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.

Opombe

Nagrade za posamezno
nagrado so objavljene v
razpisu.

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

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

Zavod za
zaposlovanje
RS

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

16. 11. 2018

ZAPR
TI

Roki za oddajo
vlog so:
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 so
določeni v razpisu.

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.

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
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Status

Razpisovalec

OPOMBA Organ upravljanja

Posredniško telo

Slovenski
regionalni
razvojni
sklad

..

Naslov javnega razpisa

JAVNI RAZPIS ZA
DODELJEVANJE
UGODNIH
POSOJIL
OBČINAM –
C1 2018

UL RS
Številka

Datum

Status

28. 12. 2018

ZAPRTI

Rok za oddajo

Upravičenci

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.

Predmet sofinanciranja

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

Opombe

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

OBČINA
ORMOŽ

..

Agent

JAVNI RAZPIS ZA
PRIDOBITEV
SREDSTEV ZA
POSPEŠEVANJE
ZAPOSLOVANJA
ZA LETO 2019

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).

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

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

Razpisovalec

OPOMBA Organ upravljanja

Posredniško telo

OBČINA
ORMOŽ

..

Naslov javnega razpisa

UL RS
Številka

Datum

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

31. 01. 2019

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

31. 01. 2019

Status
ODPRTI

Rok za oddajo

31. 12. 2019

Upravičenci

Predmet sofinanciranja

Opombe

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.

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.

ga. mag. Karmen
Štumberger, 02 741 53 04

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

OBČINA
ORMOŽ

..

Agent

ODPRTI

02. 10. 2019

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

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

Razpisovalec

OPOMBA Organ upravljanja

Posredniško telo

OBČINA
ORMOŽ

..

Naslov javnega razpisa

UL RS
Številka

Datum

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

31. 01. 2019

FINANČNA POMOČ
OB SMRTI,
INVALIDNOSTI ALI
NEZMOŽNOSTI ZA
DELO V LETU 2019

31. 05. 2019

Status
ODPRTI

Rok za oddajo

30. 09. 2019

Upravičenci

Predmet sofinanciranja

Opombe

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.

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.

Upravičenec
do
sredstev je kmetijsko
gospodarstvo,
ki
izpolnjuje pogoje iz 4.
poglavja tega javnega
razpisa.

Predmet javnega razpisa je
finančna pomoč za blažitev
poslabšanja
ekonomskega
položaja
kmetijskih
gospodarstev,
ki
so
organizirana kot kmetije,
zaradi škodnega dogodka, ki
prizadene nosilca ali člana
kmetije.

INFO:
g. Roman Rozman

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

Ministrstvo
za kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

..

Agent

ODPRTI

VSE DO
ZAPRTJA
JAVNEGA
RAZPISA, KI
SE OBJAVI NA
SPLETNI
STRANI
MINISTRSTVA.

Sredstva
v
razpisu
znašajo 100.000,00 €.
INFO:
Informacije v zvezi z
javnim
razpisom
je
mogoče
dobiti
na
ARSKTRP (tel. 01 580 77
92), od ponedeljka do
četrtka od 8:00 do 15:00
in v petek od 8:00 do
14:00. Vprašanja se lahko
posredujejo
tudi
po
elektronski
pošti
na
naslov aktrp(at)gov.si

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1485
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Status

Razpisovalec

OPOMBA Organ upravljanja

Posredniško telo

Ministrstvo
za kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

..

Agent

Naslov javnega razpisa

FINANČNA POMOČ
ZA NADOMESTILO
ŠKODE ZARADI
POŽARA ALI
STRELE NA
KMETIJSKEM
GOSPODARSTVU V
LETU 2019

UL RS
Številka

Datum
31. 05. 2019

Status
ODPRTI

Upravičenci

Predmet sofinanciranja

Opombe

VSE DO
ZAPRTJA
JAVNEGA
RAZPISA, KI
SE OBJAVI NA
SPLETNI
STRANI
MINISTRSTVA.

Upravičenec
do
sredstev je kmetijsko
gospodarstvo,
ki
izpolnjuje pogoje iz 4.
poglavja tega javnega
razpisa.

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

Sredstva
v
razpisu
znašajo 15.000,00 €.

15. 11. 2019

Na razpis se lahko
prijavijo:
-pravne
osebe
s
stalnim prebivališčem
oziroma sedežem v
občini;
- pravne
osebe
s
stalnim prebivališčem
oziroma sedežem v
drugi
občini,
če
prireditev ali dejavnost
organizirajo
na
območju občine;
- pravne osebe s
stalnim prebivališčem
oziroma sedežem v
drugi občini, če je
njihova prireditev ali
dejavnost,
ki
je
organizirana
izven
občine, pomembna za
občino.

Predmet javnega razpisa je Višina sredstev javnega
sofinanciranje prireditev in razpisa znaša 10.500,00
pokroviteljstev
v
občini EUR.
Ormož za leto 2019.
Upravičeni stroški se
glede
na
mnenje
Iz javnega razpisa bodo
ocenjevalne
komisije
financirane manjše in večje
razdelijo
glede
na
prireditve, dogodki, projekti velikost
in
pomen
ali druge dejavnosti v
prireditve od 100,00 –
organizaciji društev, zvez
450,00 €
društev, združenj, nevladnih
organizacij in drugih
info:
organizacij, ki se ukvarjajo z ga. Mateja Serec
nepridobitnimi dejavnostmi
na različnih področjih.

Rok za oddajo

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1484

OBČINA
ORMOŽ

JAVNI RAZPIS ZA
SOFINANCIRANJE
PRIREDITEV IN
POKROVITELJSTE
V V OBČINI ORMOŽ
V LETU 2019

24. 05. 2019

ODPRTI

-

..

INFO:
Informacije v zvezi z
javnim
razpisom
je
mogoče
dobiti
na
ARSKTRP (tel. 01 580 77
92), od ponedeljka do
četrtka od 8:00 do 15:00
in v petek od 8:00 do
14:00. Vprašanja se lahko
posredujejo
tudi
po
elektronski
pošti
na
naslov aktrp(at)gov.si

https://www.ormoz.si/objava/194317
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Status

Razpisovalec

OPOMBA Organ upravljanja

MREŽNI
PODJETNI
ŠKI
INKUBATO
R ORMOŽ

..

Agent

Naslov javnega razpisa

UL RS
Številka

JAVNI POZIV ZA
IZDELAVO
SEZNAMA
PONUDNIKOV
POSLOVNIH
PROSTOROV V
MESTU ORMOŽ,
KATERE SO
LASTNIKI
PRIPRAVLJENI
DATI V NAJEM

Datum
08. 03. 2019

Status
ODPRTI

Rok za oddajo

31. 12. 2019

-

Upravičenci

Predmet sofinanciranja

Opombe

Na poziv se lahko Namen javnega poziva je
odzovejo
lastniki izdelati seznam praznih
nepremičnin v mestu poslovnih prostorov v mestu
Ormož.
Ormož, katere so lastniki
pripravljeni dati v najem,
zainteresiranim za izvajanje
poslovne dejavnosti.

INFO:

Na poziv se lahko Namen javnega poziva je
odzovejo
lastniki izdelati seznam praznih
nepremičnin v Središču poslovnih prostorov v
ob Dravi.
Središču ob Dravi, katere so
lastniki pripravljeni dati v
najem, zainteresiranim za
izvajanje poslovne
dejavnosti.

INFO:

Mrežni
podjetniški
inkubator Ormož d.o.o.,
Vrazova ulica 9, 2270
Ormož, Tel: 040/ 353 528
(ga. Polona Kukovec
Lakota),
Elektronska
pošta: info@mpi-ormoz.si

https://mpi-ormoz.si/mpi/javni-poziv-ponudnikom-poslovnih-prostorov-v-ormozu/

MREŽNI
PODJETNI
ŠKI
INKUBATO
R ORMOŽ

..

Posredniško telo

JAVNI POZIV ZA
IZDELAVO
SEZNAMA
PONUDNIKOV
POSLOVNIH
PROSTOROV V
SREDIŠČU OB
DRAVI, KATERE
SO LASTNIKI
PRIPRAVLJENI
DATI V NAJEM

28. 03. 2019

ODPRTI

31. 12. 2019

-

Mrežni
podjetniški
inkubator Ormož d.o.o.,
Vrazova ulica 9, 2270
Ormož, Tel: 040/ 353 528
(ga. Polona Kukovec
Lakota),
Elektronska
pošta: info@mpi-ormoz.si

https://mpi-ormoz.si/mpi/javni-poziv-sredisce-ob-dravi/
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Status

Razpisovalec

OPOMBA Organ upravljanja

Posredniško telo

USTANOVA
DR.
ANTONA
TRSTENJAK
A

..

Naslov javnega razpisa

UL RS
Številka

Datum

RAZPIS ŠTIPENDIJ
IN
SOFINANCIRANJA
PROJEKTOV ZA
LETO 2019 USTANOVA DR.
ANTONA
TRSTENJAKA

17. 06. 2019

JAVNI RAZPIS ZA
RAZVOJNA
POSOJILA NA
PROBLEMSKIH IN
OBMEJNIH
PROBLEMSKIH
OBMOČJIH.

7. 06. 2019

Status
ODPRTI

Rok za oddajo

Rok za
prijavo:
- štipendije
najkasneje
do
10.11.2019

Upravičenci

Predmet sofinanciranja

Opombe

Za
sofinanciranje
doktorskega študija in
projektov
se
lahko
prijavijo vse fizične osebe
in organizacije oz. lokalne
skupnosti iz območja
Slovenskih goric, Prlekije
in
Haloz
(področje
nekdanjih upravnih enot
Ptuj,
Lenart,
Gornja
Radgona, Ljutomer in
Ormož). Kandidati oz.
organizacije so lahko tudi
iz drugih krajev, če
osnovni cilj študija ali
projekta opazno prispeva
k
razvoju
zgoraj
omenjenega področja.

Štipendije so namenjene za
sofinanciranje:
o podiplomskega študija
(doktorski študij)
o projektov (znanost,
gospodarstvo, kultura,
šport)
Izključno bodo finančno
pomoč dobil kandidati oz.
izvajalci projektov, ki imajo
dejansko
aplikativno
koristnost
za
razvoj
Slovenskih goric, Prlekije in
Haloz. Prednost pri dodelitvi
sredstev bodo imeli kandidati
iz lokanih skupnosti, ki so
poravnale članarino za tekoče
leto.

INFO:
UAT – Ustanova dr.
Antona Trstenjaka; mag.
Samo Lubej

Za
sofinanciranje
doktorskega študija in
projektov
se
lahko
prijavijo vse fizične osebe
in organizacije oz. lokalne
skupnosti iz območja
Slovenskih goric, Prlekije
in
Haloz
(področje
nekdanjih upravnih enot
Ptuj,
Lenart,
Gornja
Radgona, Ljutomer in
Ormož). Kandidati oz.
organizacije so lahko tudi
iz drugih krajev, če
osnovni cilj študija ali
projekta opazno prispeva
k
razvoju
zgoraj
omenjenega področja.

Spodbujanje začetnih
podjetniških investicij na
problemskih območjih in
obmejnih problemskih
območjih, ki ustvarjajo
pozitivne učinke na področju
konkurenčnosti ter delovnih
mest.

Višina
razpisanih
sredstev: 11.529,735 €

Več razpisov za štipendije
najdete
na
www.trtsenjak.net

https://www.ormoz.si/objava/199109

SLOVENSKI
REGIONAL
NI
RAZVOJNI
SKLAD

..

Agent

ODPRTI

Rok za
sprejem
ponudb:
15. 10. 2019 in
29. 11. 2019.

INFO:
Zainteresirani
lahko
informacije pridobijo v času
uradnih ur v Sektorju za
izvajanje spodbud, na tel.
01/836-19-53 ali pošljejo
pisno
vprašanje
na
elektronski
naslov: info(at)regionalniskla
d.si

http://www.mgrt.gov.si/si/razpisi/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1190
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Status

Razpisovalec

OPOMBA Organ upravljanja

SLOVENSKI
REGIONAL
NI
RAZVOJNI
SKLAD

..

Posredniško telo

Agent

Naslov javnega razpisa

JAVNI RAZPIS ZA
RAZVOJNA
POSOJILA NA
PROBLEMSKIH IN
OBMEJNIH
PROBLEMSKIH
OBMOČJIH.

UL RS
Številka

Datum
7. 06. 2019

Status
ODPRTI

Rok za oddajo

Rok za
sprejem
ponudb:
15. 10. 2019 in
29. 11. 2019.

Upravičenci

Predmet sofinanciranja

Opombe

Za
sofinanciranje
doktorskega študija in
projektov
se
lahko
prijavijo vse fizične osebe
in organizacije oz. lokalne
skupnosti iz območja
Slovenskih goric, Prlekije
in
Haloz
(področje
nekdanjih upravnih enot
Ptuj,
Lenart,
Gornja
Radgona, Ljutomer in
Ormož). Kandidati oz.
organizacije so lahko tudi
iz drugih krajev, če
osnovni cilj študija ali
projekta opazno prispeva
k
razvoju
zgoraj
omenjenega področja.

Spodbujanje začetnih
podjetniških investicij na
problemskih območjih in
obmejnih problemskih
območjih, ki ustvarjajo
pozitivne učinke na področju
konkurenčnosti ter delovnih
mest.

Višina
razpisanih
sredstev: 11.529,735 €
INFO:
Zainteresirani
lahko
informacije pridobijo v času
uradnih ur v Sektorju za
izvajanje spodbud, na tel.
01/836-19-53 ali pošljejo
pisno
vprašanje
na
elektronski
naslov: info(at)regionalniskla
d.si

http://www.mgrt.gov.si/si/razpisi/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1190
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