AD 6 Razdelilnik po ukrepih za dodatna sredstva proraduna Obiine Bovec PP494l
(Finanine intervencije za malo gospodarsfvo in turizem)
malega
Obdina Bovec je v proradunu za leto 2016 zagotovila sredstva za spodbujanje
pravilniku
gospodarstva iniurizma v visini 20.000 EUR. Sredstva se dodeljujejo po obdinskem
javni
ia to podrodje po pravilu de minimis . Za ukrepe 2.1-2.5r Er 3.22 velja pravilo prijav na
je,
da se
url oitul" ukrepe pa pravilo prijav na javni razpis. Razlika med praviloma
poziv-,
javni poziv, v skiadu i g. et"no- pravilnika, ne sme dopolnjevati in se jih v primeru
ulog nu"u
nep-opottto sti iavrZe,vloge na javni rczpis pa je mod dopolnjevati v roku 8 dni'

prvirok zapredloLitevvlogje bil31.8.2016do 12.00injeveljal zavlogenajavnapozivapo
ukrepih Z.|-Z.S z visino-iazpolagajodih sredstev 10.500 EUR ter ukrepu 3.2 z vi5ino
23 na ukrepe
razpilagajodih sredstev 5000 pun. Na oba pozivaje dospelo 24 vlog, od tega

vloga na ukrep 3.2. Po vlogah na ukrepe 2.1-2.5 je dospeio vrednostno za
261.55I,g7 EURprikazanih stroSkov, po vlogi naukrep 3.2pa35.000 EURprikazartihstroskov
vloge
(brez DDV), skupaj 296.551,97 EUR. V postopku odpiranja se je ugotovilo, da nekatere
iz
podatkov
pridobitev
moZna
ni
ne ustrezajo ttitirii.* ali pa ,o ,r"popolne v taki meri, da
javnih evidenc:
- ena vloga je presegala predpisano vrednost 10.000 EUR z DDV, ki je predpisana za
ukrepe 2.1-2.5 in ni s po.drodja trxizma,
- ena vlogaje bila narobe oznadena,vendar za vsebino vloge dejanski rok 5e ni potekel
(avni razpis z rokom do 28.10'2016)'
- ena vloga je bila narobe oznadenain tudi vsebinsko kombinirana med ukrepa 2.2 rn3.2,
ti pa se izkljudujeta po visini vloge (ukrepi 2.1-2.5 so omejeni z viSino do i0.000 EUR
z DDV, ukrep 3'2 panad 10.000 EUR z DDV),
- ena vloga je bila narobe oznadena,ker je oznaditev veljala zauk'repe2.l-2'5, dejansko
pa se je vsebina vloge nana5ala na ukrep 3'2,
- ena vloga je bila vsebinsko sporna zaradi neresnidnih navedb o vi5ini Ze dodeljenih
2.1'-Z.51er

f

subvencij'

projekcija vlog
Glede na vsebino vlog (de bi se vlagatelji pravilno prijavili na ukrepe) bi bila
za
po ukrepih vrednostno drugadna, na ukrepe 2.1-2.5 je bilo dejansko prijavljenih naloLb
gl.237,gg EUR, na ukrep 3-2 pa205.313,98 EUR'

pri obravnavi so se dopu5dale pomanjkljivosti, kot je bila neoznaditev enotnega podjetja, ki je
se se5teva drZavno
sorazmerno nov termin in se uiorablja pri kumulaciji drZavne pomodi, kjer
na to opozoriem za
pomod pri povezanih podjetjih. V tem primeru so bili vlagatelji v odlodbi
kjer Obdina Bovec
naprej, utog pu ," turidiiega ni zavra(a\o. Prav tako se ni zavradalo vlog,
irjuino dosttpnih evidenc lahko sama pridobi dokumente (bilanca uspeha in bilanca stanja)'
po izloditvi nepopolnih in neustreznih vlog je bila vrednost upravidenih stro5kov vlog po
upravidenost
ukrepih 2.1-2.5'5;.02g,15 EUR (pri demer se je tudi v popolnih vlogah ugotavljala
so
prikLanih stro5kov), po ukrepu"3.2 pa 35.000,00 EUR. V okviru teh upravidenih stroskov
pridobivanjem projektne
2,1 Nakup, urejanje in opremljanje zemljiSd za poslovne namene vkljudno s
dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov
2.2 Nakup, graditev, adaptacija poslovnih prostorov
2.3 Nakup opreme - osnovnih sredstev
tehnidno znanje)
2.4 Stroski nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-how, nepatentirano
2.5 svetovalne storiWe, nujno potrebne za izvedbo zgoraj navedenih investicij
7
inirzenje turistidne infrastrukture/programov ter s turizmom povezane
1

3.2Izgradnja/izdelava

proizvodnje in obrti

bila v okviru prvega odpiranja porabljena vsa namenska proradunska sredstva po t'eh ukrepih,
za2.l-2.5je bilo moZno dodeliti 17,7787641o% vrednosti upravidenih stro5kov (najvi5ji deleZ
o%
vrednosti upravidenih stro5kov (najvi5ji deleL
po pravilnikuje 30%) ,zavkrep3.2paI4,2857
po pravilniku je20%).
Ker gre v letu 2016,v primerjavi s preteklimi leti, za veliko novih vlagateljev ter bistveno vedji
obseg vlaganj kot v preteklih letih, sva dlana komisije za obravnavo vlog po ukrepih 2.I-2.5 tet
3.2 Cecilija Avsenik in Darko eobec predlagala zagotovitev dodatnega proradunskega denarja
za sofinanciranje vlog po teh ukrepih. S tem bi lahko obravnavali vloge, dospele na te ukrepe
po 31.8.2016 (avni poziv zaenkrat 5e ni zaprt), pa tudi omogodili ponovno kandidaturo
vlagateljem, ki so pri oddaji svojih vlog napravili take napake, da vlog ni bilo mogode
obravnavati kot popolne in pravilne.

V predlog rebalansa je umesdenih dodatnih 6000 EUR, zakatere
potrditi razdelilnik po ukrepih.

pa

je treba, v primeru sprejetja,

Predlaga se razdelilnik dodatnih sredstev za sofinanciranje ukrepov 2.1-2.5 in3,2, in sicer
tako, da bo za ukrepe 2.1-2.5 na voljo dodatnih 2000 EUR' 4000 EUR pa bo na voljo za
sofinanciranje naloZb po ukrepu 3.2.

Obvestilo o dodatnih sredstvih se objavi na obiinski spletni strani ter KATV na naiin, kot
so bili objavljeni javpi pozivi in razpisi za malo gospodarstvo in turizem, pri iemer se
zadnji rok 28.10.2016 zavloZitev vlog podaljXa na 15.11.2016. Vse vloge, prispele od 1.9.15.11.2016 na ta dva javna poziva se obravnava na enem odpiranju vlog enotno.
V prihodnje bi bilo smiselno razmisliti o poenotenju postopka obravnave vlog tako, da bo
moZno dopolnjevati tudi vloge na javni poziv.

Predlog sklepa:

1,

Odbor za gospodarstvo in GJS:

podal pozitivno
Odbor za gospodarsfvo in GJS je na svoji korespondenini seji dne
mnenje k predlogu razdelitve dodatnih sredstev za sofinanciranje ukrepov 2.1'2.5 in3.2'
- 3.2pa dodatnih
in sicer tako, da se za ukrepe 2.1-2.5 nameni dodatnih 2000 EUR' za ukrep
4000 EUR obiinskih subvencijskih sredstev, pri iemer naj se obvestilo o dodatnih
sredstvih objavi na obiinski spletni strani ter KATV na naiin, kot so bili objavljeni javni
pozivi in razpisi za malo gospodarstvo in turizem, pri iemer se zadnji rok 28.10.2016 za
vloZitev vlog podalj5a na 15.11.2016, v tem sklopu pa se obravnava vse prejete vlogena ta
poziva, dospele od 1.9.-15. 11.2016.

2.

Obiinski svet Obiine Bovec:

redni seji seznanil s predlogom razdelitve
Obiinski svet Obiine Bovec se je na svoji
dodatnih proraiunskih sredstev za podroije- malega gospodarstva in turizma v vi5ini 6000
EUR, ki ie dodeljujejo po obiinskem pravilniku za malo gospodarstvo in turizem po
pravilu de minimis, in potrjuje predlog razdelitve tako, da se za ukrepe 2.1-2.5 nameni
dodatnih 2000 EUR, za ukrep 3.2 pz dodatnih 4000 EUR subvencijskih sredstev. Rok za
predloZitev vlog na javna poziva po teh ukrepih se z 28.10.2016 podalj5a na 15.11.2016 do
iZ.OO, pri iemer se skupaj obravnava vse prejete vloge na ta poziva, dospele od 1.9.2016
do 15.11.2016.

za
4000 EUR subvencijskih sredstev' Rok
dodatnih 2000 EUR, za ukrep 3.2 padodatnih
do
se z-28'10'2016 podalj5a na 15'11'2016
predloZitev vlog na javna poziva po tJ-.,x,epih
1'9'2016
od
tr. p."Jtte vloge na ta poziva' dospele
12.00, pri iemer se skupaj ob.atnaou
do 15.11.20L6.

Razdelilnik ob potrditvi predloga:
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