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Na podlagi 25. čfenaZakona o spodbuJanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, 
�t 20i1;-t in·.ftt:712) lr, 1.0 .. č!�na \.Jr�be- o izvajanjtJ ukrePoV endogene regionalne politike (llr.�dnr 
Ust RS .. št 1 SJ13 iri' 78/15)_ je Vlada Republike Slov�1je na �3. redni $eJ1 dn_e 23. 5; 2016 pod 
t0<1k,p 1.6$prejela nasl�gnji 

SKLEP: 

Vlada Rep\,lblik� Sloven.ije je sprejela Spremenjen program spodbujanja konkurenčnosti 
Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020

Prejmejo: 
mir,tistr�t\r.11 
vladne službe-

Mag. Darko Krašovec 
generalni sekretar 

J�vnr sklad Republike s•ovenije za regionalni razvoj in razvoJ podeželj� 
Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj: d. o„ Q., Ljul>ljanska cesta 26, 
8000 Novo mes.tQ 
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Spremenjen program spodbujanja konkurenčnosti Pok:Q!pja v obdobju 2011-2020 

UKREP 1: PROGRAM SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI POKOLPJA V OBDOBJU 2011-2020 

7.1 Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020 

Program spodbujanJa konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020 se bo· izvajal s temi 
sedmimi instrumenti: 

Instrument 1.1: Subvencije za spodbujanje ittveslicij 
Instrument 1.2: Ugodni razvojni krediti za investicije 
Instrument 1.3: Subvencije za zagon podjetij 
Instrument 1.4: Mikrokrediti 
lnstrument1 .5:Promocija problemskega območja z v1Svko brezposelnostjo, privabljanje tujih in 
domačih investitorjev ter izvajanje programa 

Regijsko specifična instrumenta: 
Instrument 1 8: Vzpostavitev mreie podjetniških inkubatorjev v Pokolpju 
Instrument 1.7: Ustvaf)anje novih delovnih mest v oKiriru institµc.ion�lfle mreže storitev za 
starostnike. 

Vrednost prograrr.a spodbujanja konkurenčno$tl Pol<olpja v obdobju 2011-2020 je 43 milijonov evrov 
Obseg subvencij je 20.000.000 evrov, dodajata pa se dva nova tnstrum�nta: 

ugodni razvojni krediti za investicije v višini 10. 800.000 evrov in 
mikrokrediti v višini 12.950.000 evrov. 

V strukturi virov je med subvencijami tudi 600.000 evrov sredliteV Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, ki so namenjena izvajanju Instrumenta 3 Subvencije za zagon podjetij. 

Za izvajar.je programa je odgovorno ministrstvo, ki bo posamezne naloge preneslo na svoje izvajal�ke 
instituc1Je, pristojno regionalno razvojro agencijo in območne razvojne institucije. 
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