OBČINA GORNJA RADGONA

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA

LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 18 DNE 1.5.2006
Popravek Pravilnika o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Gornja Radgona

POPRAVEK
V Pravilniku o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Gornja Radgona, objavljenem v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni
časopis Prepih, št. 17 z dne 01.04.2006 se zaradi napake pri objavi izvede naslednji popravek:
V prvem stavku 2. odstavka 2. člena se črtajo: beseda »župan« in ločili oklepaj in zaklepaj.
V drugem stavku 2. odstavka 2. člena se za besedo »ustreznosti« doda pika, preostalo besedilo pa se črta.
V tretjem odstavku 2. člena se za besedo »lahko« doda besedilo »le-te«.
Številka: 007-1/2006
Datum: 21.04.2006
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

1.5.2006

OBJAVE

Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme za Pomurje in razpoložljivih sredstev
namenjenih pospeševanju razvoja malega gospodarstva v posameznih občinah v
Pomurju, objavlja RRA Mura d.o.o., Murska Sobota, Garancijska shema za Pomurje,
v sodelovanju z Novo Ljubljansko banko d.d., Podružnica Pomurje; Raiffeisen Krekovo
banko d.d. Maribor, PE Murska Sobota; SKB Banko d.d. Ljubljana, PE Murska Sobota;
Banko Koper d.d., PE Murska Sobota; Novo KBM d.d., Podružnica Pomurje-LLT; Abanka
Vipa d.d. Ekspozitura Murska Sobota; Hypo Alpe-Adria bank d.d.

4.
5.
6.

Upravičenec - prijavitelj ne sme biti v stečajnem postopku ali v postopku prisilne
poravnave.
Upravičenec - prijavitelj mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj
30% lastnih sredstev.
Investicija se mora izvajati na območju Pomurja.

3.1. Prednostni kriteriji za dodeljevanje sredstev
Prednost pri dodeljevanju kreditov bodo imeli prosilci, katerih projekti poleg pogojev, ki
razpis za dolgoročne kredite ter garancije namenjene pospeševanju razvoja
jih zahteva izbrana poslovna banka upravičenca oz. prijavitelja, izpolnjujejo še večino
podjetništva v POMURJU za leto 2006
od naslednjih kriterijev:
·
izvedba projekta pomembno vpliva na razvoj območja,
Predmet razpisa
·
dejavnosti, ki zagotavljajo uvajanje sodobnih tehnoloških in ekološko neoporečnih
Predmet tega razpisa je kreditiranje pospeševanja razvoja malega gospodarstva v
procesov,
Pomurju
·
dejavnosti, ki so izvozno usmerjene in ki nadomeščajo uvoz,
v višini 250.000.000,00 SIT, za kreditiranje investicijskih projektov;
·
razširitev poslovanja zasebnikov, ki opravljajo propulzivne storitvene dejavnosti,
·
zagotavlja trajna in kvalitetna delovna mesta,
Za kredite bo lahko RRA Mura »Garancijska shema za Pomurje« dodeljevala garancije ·
zaposluje nezaposlene z območja na katerem se izvaja investicija,
v višini 50-80%, vendar garancija ne more presegati 26,000.000,00 SIT.
·
dobra boniteta,
·
ob enakem izpolnjevanju kriterijev razpisa bodo imeli prednost tisti prosilci, katerim
Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
krediti še niso bili dodeljeni.
Kredit in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
·
nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanja projektne dokumentacije
3.2. Krediti
za gradnjo poslovnih prostorov
·
prosilec lahko vloži vlogo za investicijski kredit v višini od najmanj 1.000.000,00
·
nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov
SIT do največ 32.500.000,00 SIT.
·
nakup opreme-osnovnih sredstev
·
nominalna letna obrestna mera za kredite po tem razpisu je različna, glede na
poslovno banko: NLB d.d. – 6 mes. Euribor + 1,0 %; Raiffeisen Krekova banka
Splošni pogoji za prijavo na razpis
d.d. – 3 mes EURIBOR + 1,0 %; SKB d.d. – 6 mes.EURIBOR + 0,75 %; NKB
Na razpis se lahko prijavijo:
Maribor d.d. – 6 mes. EURIBOR + 0,7 %; Banka Koper d.d. – 1 mes. EURIBOR
1. Gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki spadajo glede na velikost podjetja
+ 0,85 %; Abanka Vipa d.d. – 6 mes. EURIBOR + 1,0 %; Hypo Banka d.d. – 3
med mala in srednje velika podjetja (do 100 zaposlenih, čisti prihodki do 6,8 mrd SIT,
mes. LIBOR + 1,95 %
vrednost aktive do 3,4 mrd SIT)
·
doba vračanja kredita je do največ 10 let
2. Fizične in pravne osebe, ki so v postopku registracije
·
prosilec zavaruje kredit v skladu s pogoji banke, kreditodajalke.
3. Sedež upravičenca - prijavitelja oz. lokacija poslovne enote mora biti na območju
Pomurja
3.3. Do sredstev po tem razpisu niso upravičena:
·
podjetja s področja kmetijstva, ribištva in jeklarstva,

