
                  

 

 

Javni razpis za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti – 
ANS 2016 

(Ur. l. RS, št. 79 z dne 9. 12. 2016, 81 z dne 16. 12. 2016, 11 z dne 3. 3. 2017 in 29 z dne 9. 6. 2017) 

Predmet razpisa 

 

ugodna posojila in/ali nepovratna sredstva za financiranje projektov na področju: 

- primarne pridelave v kmetijstvu ter kmetijske predelave in trženja (namena A1 in A2), 

- podjetništva brez obratnih sredstev / z obratnimi sredstvi (namena B1 in B2),   

ter nepovratnih sredstev za razvojno dokumentacijo in razvojne projekte razvojnih inštitucij (namen 
C – sredstva so v celoti že porabljena) 

Razpisana 
sredstva  

ugodna posojilna sredstva in/ali nepovratna sredstva za namene A1, A2, B1 in B2 

madžarsko narodno manjšino: 
- 1.400.000,00 EUR posojil 

italijansko narodno manjšino: 
- 600.000,00 EUR posojil 
-   20.000,00 EUR nepovratnih 

sredstev 
 

Območje 
narodnostno mešana območja v občinah: Dobrovnik, Hodoš, Moravske Toplice, Lendava, Šalovci 
ter 
Ankaran,  Izola, Koper in Piran 

Višina 
sofinanciranja 

- do 100% upravičenih stroškov projekta (brez DDV) oz. do najvišjega dovoljenega odstotka 
državnih pomoči, kar znaša  do 50 % državne pomoči (v primeru namenov A1 in A2); 

- največ do 75% upravičenih stroškov projekta (brez DDV oz. z DDV, v kolikor dopušča javni 
razpis) ter do najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči (v primeru namena B1); 

- do 100% upravičenih stroškov projekta (brez DDV  oz. z DDV, v kolikor dopušča javni razpis) 
in do najvišjega skupnega zneska po pravilu de minimis (v primeru namena B2)  

Upravičenci 

po namenih A1, A2, B1 in B2 so: velika (le pri namenu B1), srednje velika, mala in mikro podjetja 

(v nadaljevanju: vlagatelji), in sicer: 
- v primeru namenov A1 in A2 kmetijska gospodarstva; 

- v primeru namenov B1 in B2 gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, 
samozaposlene osebe oz. fizične osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost s področja 
zdravstva ali socialne varnosti, v skladu z zakonom); zadruge 

Nameni  
dodeljevanj oz. 
upravičeni stroški                                        

za namena A1 in A2: 

gradnja, nakup ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu, ki ne 
presega 10 % skupnih upravičenih stroškov; nakup nove ali rabljene mehanizacije oz. strojev in 
opreme (rabljena mehanizacija oz. stroji in/ali oprema morajo biti proizvedeni od 1. 1. 2012 dalje) 
Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis. 
za namena B1 in B2: 

- nakup nepremičnin (objekti s pridajajočimi zemljišči ter poslovni prostori); gradbeno-
obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov; nakup strojev in 
opreme, in sicer pri velikih podjetjih pri namenu B1 izključno nova, pri MSP pa lahko tudi 
rabljena, vendar proizvedena od 1. 1. 2012 dalje; nakup nematerialnih naložb (do največ 20 
% upravičenih stroškov projekta); 

- stroški svetovanj MSP-jem, in sicer največ do 10 % upravičenih stroškov projekta 
(upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev MSP-jem, kot so svetovanje, pomoč in 
usposabljanje za izmenjavo znanja in izkušenj ter izboljšanje sodelovanja MSP, ki jih 
zagotovijo zunanji svetovalci) -  samo za namen B1 

- obratna sredstva, in sicer ne glede na velikost podjetja, do  največ 20 % upravičenih 
stroškov projekta (nakup materiala, blaga, storitve, plače) -  samo za namen B2 

Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis. 
 

Posojilni pogoji 

- obrestna mera: 3-mesečni Euribor + 0,60% letno (v primeru, da je 3-mesečni Euribor 
negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00%.); 

- skupna doba vračanja: do 15 let (v vključenim moratorijem do 3 let) 

Preostala roka 
prijav  

18. 9. 2017 in 16. 10. 2017  

Podrobneje na povezavi:  http://www.regionalnisklad.si/avtohtoni-narodni-skupnosti  
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