OBVESTILO
Obveščamo vas, da je bil danes 28.5.2021 v Uradnem listu RS št. 86/2021 objavljen Javni razpis
za dodeljevanje finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije COVID-19 v Občini Ravne
na Koroškem v letu 2021.
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev oziroma pomoči za naslednja ukrepa:
1. Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov na območju Občine Ravne na
Koroškem in
2. Subvencioniranje fiksnih stroškov podjetij (elektrika, ogrevanje, komunalne
storitve),
ki so zaradi epidemije bila prisiljena zapreti ali omejiti dejavnost;
Upravičenci do pomoči po tem razpisu so samostojni podjetniki posamezniki in mikro
podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah, ki imajo sedež, poslovno enoto ali
podružnico v Občini Ravne na Koroškem, ter jim je bilo z Odlokom o začasni prepovedi
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji prepovedano
ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom in tako onemogočeno poslovanje, ter:
- ki lahko dokažejo vsaj 30% izpad prometa, kot posledica razglašenih izrednih razmer
zaradi epidemije COVID-19
- niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
- ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah,
- niso insolventni,
- nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
- katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji.
Višina razpisanih sredstev: 30.000,00 EUR
Obdobje upravičenosti subvencioniranja: Od 12. 03. 2020 do 30. 05. 2021
Sofinancira se do 100 % dejansko nastalih stroškov vendar ne več kot 1.000 €. V kolikor
upravičenec podaja vlogo za subvencioniranje stroškov za oba ukrepa skupna višina ne
more presegati 1.000 €.

Rok za oddajo vlog (obrazcev in prilog) na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot
5, 2390 Ravne na Koroškem, je do 30. junija 2021 (velja poštni žig 30. junij 2021) priporočeno
po pošti ali v sprejemno pisarno Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem, najkasneje do 30. junija 2021, do 15. ure.
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