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JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SPODBUD ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA IN 
GOSPODARSTVA V OBČINI TRŽIČ ZA LETO 2022 (v nadaljevanju: Javni razpis)

V P R A Š A N J A   I  N   O D G O V O R I

1. Vprašanje:

Spoštovani, glede Javnega razpisa za dodelitev spodbud za razvoj podjetništva in gospodarstva 
v občini Tržič za leto 2022 imam dve vprašanji: 

1. Katere že izvedene investicije so še lahko predmet tega j. razpisa - datumsko, od kdaj do kdaj?
2. Ali so lahko stroji oziroma oprema, ki jih podjetnik odplačuje z leasing pogodbo, tudi lahko 
predmet razpisa?

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav,

Odgovor:

1. Že izvedene investicije morajo biti skladne z obdobjem upravičenih stroškov. Obdobje 
upravičenih stroškov je od vključno 1.10.2021 (izdan račun o opravljeni storitvi/dobavi, 
pri čemer se avansna plačila ne upoštevajo), do vključno 31.10.2022 (plačan račun), 
kar pomeni, da se na zahtevku za povračilo stroškov po pogodbi o sofinanciranju 
upoštevajo stroški za katere so bili računi izdani od vključno 1.10.2021 in bodo 
plačani najkasneje do vključno 31.10.2022.

2. Stroški nakupa predmeta sofinanciranja prek lizinga niso upravičeni do sofinanciranja. V 
kolikor pa ste predmet že kupili dopuščamo možnost, da predmet sofinanciranja prijavite, 
vendar morate zagotoviti, da je do oddaje zahtevka za izplačilo lizing v celoti poplačan in 
bo predmet nakupa v vaši lasti. Stroški financiranja lizinga (obresti, stroški odobritve, itd.) 
v nobenem primeru niso upravičeni do sofinanicranja. Iz dokazil mora biti jasno razvidna 
vrednost nakupa predmeta in stroški financiranja prek lizinga (jasno ločeni). 

Obvestilo: Občina Tržič je dolžna prikriti osebne podatke v skladu z zakonom, ki ureja varovanje 
osebnih podatkov. Prav tako bodo prikriti morebitni občutljivi poslovni podatki, ki ne vplivajo na 
razumevanje vprašanja.

Objaviti:
- na spletni strani Občine Tržič.

Vložiti:
- v zadevo.

mailto:obcina@trzic.si
http://www.trzic.si/
http://www.visit-trzic.si/

		2022-07-14T12:10:13+0000
	Rekelj Katja višja svetovalka za gospodarski razvoj
	Confirmation




