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Celoviti projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno
podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogo čanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in
spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«
Projekt je delno financiran s strani Evropske unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in delno s strani Republike Slovenije.

Na podlagi Odločitve o podpori št. 3-1/1/MGRT/0 za operacijo: »Podjetno nad izzive Podravje – PONI
Podravje«, ki je bila izdana na podlagi 2. alineje prvega odstavka 25. člena in četrtega odstavka 26. člena
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020
za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in
67/18) s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa
upravljanja ter Pogodbe št. C2130-21-340001 o sofinanciranju operacije »Podjetno nad izzive Podravje – PONI
Podravje z dne 3. 2. 2021 sklenjene med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Regionalno
razvojno agencijo za Podravje - Maribor, Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor v sodelovanju z
Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj in Razvojno agencijo Slovenske gorice, d.o.o. objavlja

SPREMEMBO
JAVNEGA POZIVA ZA VKLJUČITEV V PROJEKT PODJETNO NAD IZZIVE – PONI PODRAVJE
(4. skupina)

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor je dne 14. 9. 2021 v sodelovanju z Znanstvenoraziskovalnim središčem Bistra Ptuj in Razvojno agencijo Slovenske gorice, d.o.o. objavila Javni poziv za
vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje (4. skupina). Zaradi podaljšanja roka za oddajo vlog,
objavlja dne 15. 10. 2021 spremembe Javnega poziva kot sledi.

Spremeni se prvi odstavek poglavja 7. Način prijave, odpiranje vlog, obveščanje o izboru, tako da se glasi:
»Prijavni obrazec s priloženim življenjepisom in fotokopijo dokazila o izobrazbi (ter v primeru prijavljenega
začasnega bivališča s posredovanim potrdilom o prijavi začasnega bivališča) kandidati pošljejo priporočeno po
pošti na naslov: Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor, Pobreška c. 20, 2000 Maribor, do 25. 10.
2021 (velja poštni žig tega dne).«

Spremeni se 2. odstavek poglavja 8. Dodatne informacije, tako da se glasi:
»Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak dan do 22. 10.
2021 med 9.00 in 15.00, na telefonski številki 02 333 13 00 oz. elektronski pošti poni@rra-podravje.si.

V poglavju 8. Dodatne informacije se doda 4. odstavek, ki se glasi:
»Potencialni prijavitelji bodo dodatne informacije o vsebini in poteku projekta lahko dobili tudi na drugi spletni
predstavitvi, ki bo namenjena vsem zainteresiranim prijaviteljem. Predstavitev bo v četrtek, 21. 10. 2021 ob
10. uri. Udeležba na predstavitvi je možna samo na podlagi pisne prijave na elektronskem naslovu poni@rrapodravje.si.
Celoviti projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno
podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogo čanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in
spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«
Projekt je delno financiran s strani Evropske unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in delno s strani Republike Slovenije.

Ostala določila javnega poziva ostanejo nespremenjena.
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