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Na podlagi Uredbe (EU) 51.1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 0 skupnih dolocbah 0 Evropskem
skladu za regionalni razvo] Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeielja
in Evropskem skladu za pomorstvo in ribtstvo ter 0 razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 51.1083/2006 (Ur. I. 51.347 z dne 20.12.2013,
str. 320), Uredbe (EU) 51.1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 0 Evropskem skladu za regionalni
razvoj in 0 posebnih dolocbah glede cilja "naloibe za rast in delovna mesta" ter 0 razveljavitvi Uredbe (ES) 51.1080/2006 (Ur. I. 51.
347 z dne 20.12.2013, str. 289), Uredbe Komisije (EU) 51.1407/2013 z dne 18. decembra 2013 0 uporabi clenov 107 in 108 Pogodbe
o delovanju Evropske unije pri pornoci de minimis (Uradni list L 352/1, 24/12/2013), Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 z dne 11. decembra 2014, Zakona 0 javnih financah (Ur. I. RS, 51.11/11 - uradno
precisceno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP in 96/15 - ZIPRS1617), Proracuna Republike Siovenije za leto 2017
(DP2017) (Ur.1. RS, 51.96/15), Zakona 0 izvr5evanju proracunov Republike Siovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, 51.96/15
in 46/16), Zakona 0 spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Ur. I. RS, 51.107/2006-UP81, 11/2011,
57/2012, 17/2015), Uredbe 0 izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sioveniji v
programskem obdobju 2014 - 2020 za cilj "nalozbe za rast in delovna mesta" (Uradni list RS, 51.29/15 in 36/16), Odloka 0
izvedbenem nacnu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014 - 2020 (Uradni
list RS, 51.50/15, 58/15, 76/15, 1/16, 35/16 in 55/16); Odloka 0 spremembah Odloka 0 izvedbenem nacrfu Operativnega programa
za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 z dne 12.5.2016 (Ur. I. RS, 51.35/2016); Pravilnika 0
postopkih za izvr5evanje proracuna Republike Siovenije (Ur. I. RS, 51. 50/2007, 114/2007 - ZIPRS0809, 61/2008, 99/2009-
ZIPRS1011, 3/2013), Programa spodbujanja internacionalizacije 2015-2020, Programa izvajanja fnancnih spodbud Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020, ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 22.4.2015, Sheme
de minimis z nazivom »Program izvajanja financnih spodbud MGRT - de minimis« (51.priglasitve M001-2399245-2015/1),Program
dela SPIRIT, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 20. redni seji dne 9.2.2016 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo podalo soglasje dne 23.2.2016, Sporazuma 0 nacinu izvajanja nalog izvajalskega organa med SPIRIT Siovenija in
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 9,5.2016 in Pogodbe SPIRIT-2017/828 0 izvajanju in financiranju javnega
razpisa za aktivne udelezbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017 z dne 8.8.2016, izdajam

SKLEP 0 SPREMEMBI
SKLEPA 0 zacetku postopka javnega razpisa za sofinanciranje aktivne udelezbe podjetij na mednarodnih poslovnih

dogodkih tujini v letu 2017, st. 303-11-0/2016/3, z dne 24.8.2016

Sklep 0 zacelku postopka javnega razpisa za sofinanciranje aktivne udeleibe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih tujini v
letu 2017, 51.303-11-0/2016/3, z dne 24.8.2016, se spremeni v tocki 3. Komisija, tako da:
- se clan komisije dr. Sasa Kneievic iz komisije izloci,
- se clan komisije Draien Jerernic iz komisije izloci in zamenja s clanico komisije, mag. Majo Znidar5ic.

Tocka 3 sklepa se po novem glasi:

3. »Komisija:

/menujem komisijo v nas/ednji sestavi:
predsednikl-ca: Mateja Jarc
clanici:
o Tina Lukan
o mag. Maja Znidarsic

Komisija izvede postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev in je odgovorna za:
izvedbo postopka javnega razpisa,
pripravo in potrditev razpisne dokumentacije,
pravilni postopek odpiranja v/og ter vodenje zapisnika,
ugotavljanje formalne popo/nosti v/og in preverjanje izpolnjevanja pogojev,
izvedbo dopolnjevanja v/og,
strokovni preg/ed ocenjevanje in sprejem koncne ocene vlog.
obravnavo morebitnih pritoib na prvi stopnji.
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Komisija mora pred odlocitvijo 0 objavi javnega razpisa v zapisniku oceniti, ali je vsebina razpisne dokumentacije pripravljena tako,
da je moino pricakovati ueoeien javni razpis.«

Sprememba ucinkuje z datumom izdaje sklepa.

Vsa ostala dolocila 0 zacetku postopka javnega razpisa za sofinanciranje aktivne udelezbe podjetij na mednarodnih poslovnih
dogodkih tujini v letu 2017, st. 303-11-0/2016/3, z dne 24.8.2016, ostanejo nespremenjena.

mag. Gorazd Mihelic
direktor

Jl-e_
Vrociti:

vodji javnega razpisa,
clanom komisije (po e-posn),
arhiv
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