
 

 

 

Rogaška Slatina, 29.06.2018 

SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU »PODPORA MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM 
PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE SNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 

NA OBMEJNEM PROBLEMSKEM OBMOČJU« 

Spoštovani! 

Kot eno vodilnih slovenskih svetovalnih podjetij za podporo podjetnikom ponujamo ponudnikom turističnih 
kapacitet v Vaši turistični destinaciji maksimalno strokovno podporo pri prijavi na javni razpis MGRT s področja 
turizma, po katerem je mogoče pridobiti nepovratna sredstva za naložbe na področju povečanja snovne in 
energetske učinkovitosti na obmejnih problemskih območjih. 
 
Prijavitelji so lahko MSP-ji, ki:  

• imajo na upravičenem območju vsaj 12 mesecev sedež, podružnico ali poslovno enoto;  

• imajo registrirano eno od dejavnosti: 55.100,  55.201, 55.204; 

• razpolagajo s turističnimi kapacitetam (evidentiranimi v AJPES) in imajo najmanj 8 stalnih ležišč.  
 
Upravičeni stroški: Obnova objektov, stroški informiranja in komuniciranja ter stroški storitev zunanjih izvajalcev.  

 

Višina sofinanciranja: Vzhodna Slovenija: 75%, Zahodna Slovenija: 70%  

Minimalna načrtovana vrednost operacije je 50.000 EUR z vključenim DDV-jem. Enotnemu podjetju pa se lahko dodeli 

sofinanciranje do največ 200.000 EUR – shema »De minimis«.   

 

Rok za predložitev vlog je 10.08.2018. 

Več o nas in samem razpisu najdete na:  http://www.aza-plus.si/razpisi/ 

AZA-plus d.o.o. je izkušeno svetovalno podjetje, ki že od leta 1995 svojim več kot 250 podjetjem uspešno svetuje na 
področju računovodskih, davčnih in ostalih finančnih rešitev. Ponašamo se s celo vrsto uspešno prijavljenih in s 
pomočjo EU sredstev financiranih projektov ter 100% uspešnostjo pri prijavah na primerljive razpise.  
 
Nudimo: Celovito vodenje prijave na javni razpis, ki zajema: svetovanje in pomoč pri pripravi vse zahtevane 
dokumentacije ter zahtevkov po odobritvi projekta. Poleg omenjenega lahko zagotovimo tudi strokovnjaka za 
izdelavo Energetske izkaznice stavbe ali Elaborata gradbene fizike. 

 
Za vse podrobnejše informacije smo vam z veseljem na voljo preko elektronske pošte razpisi@aza-plus.si ali na 

telefonski številki 030 397 286 (Petra), 041 640 366 (Andrej). 

Kontaktirajte nas in si zagotovite maksimalno strokovno podporo pri prijavi investicijskega projekta!   

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo, 

  

Borut Šprajc, direktor 
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