Na podlagi 7. člena Pravilnika o pospeševanju zaposlovanja in samozaposlovanja v Občini
Naklo (UVG št. 17/05) Občina Naklo objavlja
Javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Naklo
za leto 2011
1.
Namen sofinanciranja : dodelitev sredstev za pospeševanje zaposlovanja in
samozaposlovanja po pravilu »de minimis« in sicer za :
- samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje prijavljena kot
brezposelna;
- zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje prijavljena kot
brezposelna.
2.
Skupen znesek sredstev namenjenih za sofinanciranje zaposlovanja in samozaposlovanja:
2.700,00 €.
3.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji:
- delodajalci – fizične ali pravne osebe z do 20 zaposlenimi, ki so v obdobju od
01.11.2010 do 01.11.2011 zaposlili brezposelno osebo iz 1. točke;
- brezposelne osebe, ki so se samozaposlile v obdobju od 01.11.2010 do 01.11.2011.
Do sredstev niso upravičeni prijavitelji iz sektorja kmetijstva, ribištva in transporta.
4.
Višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni upravičenec: do 500,00 €.
5.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- novo zaposlena oseba oz. samozaposlena oseba mora imeti stalno prebivališče na
območju Občine Naklo;
- novo zaposlena oseba oz. samozaposlena oseba mora pred dnem zaposlitve biti
najmanj 90 dni prijavljena na Zavodu za zaposlovanje;
- gospodarski subjekt – delodajalec mora imeti sedež in dejavnost na območju Občine
Naklo.
6.
Dokazila, ki morajo biti priložena k vlogi:
- potrdilo Zavoda za zaposlovanje o prijavi osebe na Zavodu za zaposlovanje (za osebo,
ki se zaposluje oz. samozaposleno osebo);
- dokazilo o zaposlitvi (obrazec M 1).
Potrdilo o stalnem prebivališču ter izpis iz Poslovnega registra Slovenije pridobi organ iz
uradnih evidenc.

7.
Popolne vloge sprejema tajništvo Občine Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo do 01.11.2011.
8.
Popolne vloge obravnava Odbor za gospodarstvo najkasneje do 31.12.2011.
9.
Dodatne informacije pri Bojani Umnik, tel. 04/277-11-02 ali e-mail: bojana.umnik@obcinanaklo.si
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