PROGRAM
SPODBUJANJA RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA IN
PODJETNIŠTVA V OBČINI LENDAVA V LETU 2015

Skrbnik programa:
Danijela LEVAČIČ

I. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PROGRAMA SO V NASLEDNJIH DOKUMENTIH:
•
•
•

Pravilnik za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in
podjetništva v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 48/2012 in 25/13)
Razvojni koncept Občine Lendava za obdobje 2015 - 2025
Proračun Občine Lendava za leto 2015

II. SPLOŠNE SPODBUDE ZA GOSPODARSTVO IN PODJETNIŠTVO
1.1 Pravilnik za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in
podjetništva
a) Subvencije za nova delovna mesta (7. člen pravilnika)
Način: razpis
Upravičenci: gospodarski subjekti, društva in fizične osebe za zaposlovanje
občanov občine Lendava
Višina razpoložljivih sredstev: do 30.000 EUR (sofinanciranje – spodbude)
b) Spodbude za začetek ali širitev poslovne dejavnosti
Način: poziv in poslovni načrt
Upravičenci: mali gospodarski subjekti, start up podjetja, s.p.-ji in društva iz
območja občine Lendava
Višina razpoložljivih sredstev: 50.000 EUR (enkratne spodbude)
1.2 Spodbujanje razvoja podjetništva na DSŠ Lendava
Način: poziv in projektna naloga
Upravičenci: DSŠ Lendava v sodelovanju s podjetji
Višina razpoložljivih sredstev: do 10.000 EUR (sofinanciranje – spodbude)
1.3 Strateški program Obrtno podjetniške zbornice Lendava
Način: strateški program in pogodba o financiranju
Upravičenci: Obrtna podjetniška zbornica Lendava
Višina razpoložljivih sredstev: do 10.000 EUR (sofinanciranje izvedbe
programa)

1.4 Izboljšanje zaposlitvenih možnosti mladih v občin Lendava
Način: poziv in projektne naloge
Upravičenci: j.z. Svet mladih Lendava v sodelovanju z Zavodom za
zaposlovanje in podjetji
Višina razpoložljivih sredstev: do 15.000 EUR (sofinanciranje)
1.5 Identifikacija stavbnih zemljišč, primernih za vlaganja
Način: program Občine Lendava
Upravičenci: Občinska uprava v sodelovanju z zunanjimi izvajalci
Višina razpoložljivih sredstev: do 10.000 EUR (pokrivanje stroškov)
1.6 Spodbude za izdelavo seminarskih in diplomskih nalog z gospodarsko
vsebino in izvedljivostjo na območju občine Lendava (razvoj podjetniških idej
in podpora gospodarskemu razvoju)
Način: javni poziv, predlog teme in priporočilo izobraževalne ustanove
Upravičenci: študentje višješolskih,
podiplomskih študijskih programov

visokošolskih,

univerzitetnih

in

Višina razpoložljivih sredstev: do 15.000 EUR za spodbude in 5.000 EUR za
strokovno koordinacijo programa (j.z. Svet mladih Lendava)
1.7 Projekt analize stanja izboljšanja informatizacije na območju občine in
izboljšanje dostopnosti do novih tehnologij
Način: projektna skupina
Upravičenci: projekt občine
Višina razpoložljivih sredstev: do 15.000 EUR
1.8 Organizacija strokovne konference na tematiko spodbujanja turizma in
gospodarskega razvoja
Način: projektna skupina
Upravičenci: projekt občine
Višina razpoložljivih sredstev: do 10.000 EUR

III. OBRAZLOŽITEV PREDLAGANEGA PROGRAMA
točka 1.1. a)
Subvencije za zaposlovanje se v prejšnjih letih niso pokazale kot učinkovit
instrument. Kljub temu jih je treba ohraniti in poenostaviti, tako da se dodeli
spodbuda tistim delodajalcem, ki zaposlijo občana občine Lendava. Razlika
od prejšnjih let je ta, da se ne financira odpiranje delovnih mest ampak
zaposlitev našega občana. Ocenjujemo, da je spodbuda lahko 1.000 EUR za
enega zaposlenega, kar pomeni 30 delovnih mest.
točka 1.1.b)
Spodbude za začetek in širitev poslovne dejavnosti so neke vrste nadomestilo
subvencijam za delovna mesta, ki se niso pokazale za učinkovite. Pri teh
spodbudah gre za večje zneske (do 5.000 EUR za posameznega
upravičenca) z namenom, da se pomaga pri razvoju poslovne zamisli, ki bo
prinesla delovna mesta. Spodbuda mora biti vezana na preverjeno poslovno
zamisel in vsaj eno zaposlitev.
točka 1.2.
Na Dvojezični srednji šoli Lendava prihaja do razvoja strokovnih izobraževalnih
programov (mehatronik, kemik, programi NPK), ki so priložnost za razvoj
podjetniške miselnosti in spretnosti. Šola je v letu 2014 nabavila 3d printerje in
se želi usposobiti za trženje storitev. Za ta projekt potrebuje dodatno opremo
in finančne spodbude za angažiranje dijakov, tako da bodo ustvarjali tudi
prihodke na trgu.
točka 1.3.
Obrtna zbornica je pripravile strateški program razvoja podjetništva in obrti.
Občina Lendava je sklenila pogodbo za sofinanciranje uresničitve tega
programa v višini 7.800 EUR. V letu 2015 je smiselno finančno podpreti
omenjeni program in sistematičen pristop.
točka 1.4 in 1.6.
Položaj mladih na trgu dela je eden od največjih problemov v občini, državi in
celotni Evropski uniji. Javni zavod Svet mladih Lendav ima poslanstvo, da
skreira programe, ki bodo pripomogli k reševanju teh problemov. Na tem

področju je nujno sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje RS in podjetji, ki
zaposlujejo v lokalnem okolju.
Javni zavod Svet mladih Lendava bo tudi koordinator programa
sofinanciranja seminarskih, diplomskih in podiplomskih nalog, ki so lahko
koristne za razvoj podjetniške iniciative in zaposlovanje lokalnega
prebivalstva.
Sofinanciranje aktivnosti in programov pod točko 1.4. in 1.6. je namenjeno
neposredno izboljšanju položaja mladih.
točka 1.5.
Identifikacija in promocija stavbnih zemljišč je stalna aktivnost občinske
uprave. Uspešna predstavitev potencialnim vlagateljem je povezana z
dodatnimi stroški poslovanja, ki se bodo financirali iz tega programa.
točka 1.7.
Informacijska
infrastruktura
je
pomemben
dejavnik
spodbujanja
gospodarskega razvoja. Naredili bomo celovit pregled stanja na tem
področju, načrt konkretnih aktivnosti in manjša vlaganja.
točka 1.8.
Strokovne konference so postale stalnica pred prireditvijo Bogračfest.
Pomembne so za poglobljeno obravnavo določene teme in navezovanje
stikov s pomembnimi partnerji.
OPOMBA:
Občina izvaja številne aktivnosti za spodbujanje gospodarskega razvoja, ki so
vezane na iskanje novih podjetniških vlaganj (komunalno opremljena
zemljišča) in izboljšanje pogojev za razvoj obstoječih podjetij. Posebna
pozornost je namenjena spodbujanju razvoja turizma in s tem povezanih
storitvenih dejavnosti, kar je pomembna gospodarska priložnost na območju
občine Lendava.
Program je ocenjen na 170.000 EUR in se bo glede na odziv upravičencev
uskladil z razpoložljivo proračunsko postavko za leto 2015.

IV. IZVEDBA PROGRAMA
V primeru doseganja večje učinkovitosti posameznih programov, se lahko
sredstva med programi prerazporedijo.
Program je pripravljen na podlagi Razvojnega koncepta Občine Lendava za
obdobje 2015 - 2025 in proračuna občine za leto 2015. Potrdi ga župan po
pridobitvi mnenja Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. Program se
objavi na spletni strani občine.
Številka: 4190-0004/2015
Datum: 29.5.2015
mag. Anton BALAŽEK
Župan – Polgármester

