Občina Dobrna
Objava javnega razpisa: Glasilo Občine Dobrna, št. 81 in na spletni strani Občine
Dobrna, https://www.dobrna.si
Prijava na javni razpis najkasneje do 30. 9. 2019 do 15.00 ure, na naslov Občine
Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Za čas prejema se šteje, ko je vloga v tajništvu
Občine Dobrna.

c) Odpiranje novih delovnih mest:

VLOGA
ZA ODPRTJE NOVEGA DELOVNEGA MESTA ZA NEDOLOČEN ČAS ALI V
OBLIKI SAMOZAPOSLITVE
Krijejo se upravičeni stroški dela plače zaposlenega, če ima takšna zaposlitev
posledico povečanja števila delovnih mest pri prosilcu, in sicer do maksimalne
višine 800,00 EUR. Zaposlitev osebe je sklenjena od vključno 29. 9. 2018 do 31.
12. 2018 ali v koledarskem letu 2019.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki se na javni razpis prijavljajo
prvič.

1. PROSILEC (podatki enako kot v registraciji
1.1.

Podjetje ali samostojni podjetnik

1.2.

Naslov (ulica, kraj, poštna številka)

1.3.
Telefon
Fax
Mobitel
e-naslov
1.4.

Ime lastnika (v primeru večjega števila lastnikov
navedite samo tiste z največjim deležem)

Obrazec »c) Odpiranje novih delovnih mest 2019«

1

1.5.

Zakoniti zastopnik

1.6.

1.8.

Matična številka podjetja ali
obratovalnice
Šifra prevladujoče dejavnosti z navedbo
le te
Davčna številka

1.9.

Številka transakcijskega računa

1.10.

Naslov banke pri kateri je odprt
transakcijski račun preko katerega
subjekt posluje

1.11.

Oblika pravne organiziranosti

1.7.

a) delniška družba (d.d.)
b) družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)
c) samostojni podjetnik ( s. p.)
d) drugo:_______________________________
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Opomba: List št. 3 se izpolni se za vsako zaposlitev posebej!
Za odprtje posameznega delovnega mesta lahko prijavitelj zaprosi le enkrat.

UVELJAVLJAMO DOTACIJO ZA ZAPOSLITEV OSEBE:

ime in priimek

__________________________________________________
datum rojstva, EMŠO

__________________________________________________
naslov bivališča, občina bivališča, državljanstvo

_________________________________________________
Oseba za katero uveljavljamo dotacijo je zaposlena na delovnem
mestu ______________________________________ s pogodbo za nedoločen čas
z dne _________________od _____________________ dalje.

Kraj in datum ________________________
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1. Izjava
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da podjetje ni v
težavah.
Kraj in datum________________________

Žig in podpis

2. Izjava
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da predstavlja
razpisana pomoč spodbudo za novo delovno mesto.
Kraj in datum ______________________

Žig in podpis

3. Izjava
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da za ta namen:
a) še nismo prejeli državne pomoči
b) smo prejeli državno pomoč v višini _________EUR.
Kraj in datum ________________________

Žig in podpis

4. Izjava
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da smo oz. bomo
vložili ____________________EUR lastnih sredstev za novo delovno
mesto.
Kraj in datum ________________________

Žig in podpis

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki se na javni razpis
prijavljajo prvič.

Obrazec »c) Odpiranje novih delovnih mest 2019«

4

5. Izjava
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da se na javni
razpis za ukrep Odpiranje novih delovnih mest, prijavljamo prvič.
Kraj in datum ________________________

Žig in podpis

OBVEZNE PRILOGE k vlogi Občine Dobrna za odpiranje novih
delovnih mest;
-

izpis zavarovanih oseb za preteklo in tekoče leto (razen za
samozaposlovanje),
dokazilo o zaposlitvi (fotokopija obrazca M1), za osebo, ki je
zasedla
novoustanovljeno
delovno
mesto,
fotokopija pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za osebo, ki je
zasedla novoustanovljeno delovno mesto,

-

fotokopija plačilne liste za osebo, ki je zasedla delovno mesto, za
katero se uveljavlja jo finančna sredstva,

-

potrdilo o stalnem prebivališču za osebo, ki je zasedla
novoustanovljeno delovno mesto (za primer samozaposlitve),

-

odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje
pridobitne dejavnosti in priglasitveni list (za s.p.) oziroma,

-

odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane
dejavnosti (za gospodarske družbe),

-

potrdilo o plačanih davkih,

-

potrdilo o poravnanih zapadlih plačilnih obveznostih do Občine
Dobrna,
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-

izjavo, da za ta namen ni prejel sredstev iz državnega proračuna
oziroma drugih virov. V primeru, da so bila sredstva prejeta, je
potrebno navesti višino prejetih sredstev,

-

izjavo, da se vlagatelj na javni razpis prijavlja prvič.

Za pridobitev sredstev za odpiranje novih delovnih mest mora
upravičenec
izpolnjevati
še
naslednje:
– novo zaposlena oseba mora biti državljan Republike Slovenije,
– da je zaposlitev osebe sklenjena od vključno 29. 9. 2018 do
31.
12.
2018
ali
v
koledarskem
letu
2019,
– da ima prejemnik sredstev sedež dejavnosti na območju Občine
Dobrna,
– da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje delovnih mest
pri prosilcu-upravičencu glede na zadnji dve pretekli leti (l. 2017 in
2018),
– za odprtje posameznega delovnega mesta upravičenec se lahko
zaprosi le enkrat,
– zaposlitev je potrebno ohraniti za nedoločen čas,
Prednost pri subvencioniranju bodo imeli prijavitelji, ki se na javni
razpis prijavljajo prvič.
Občina Dobrna bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo
sredstev pridobila še pisno izjavo o:
1. vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na
podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh letih in
v tekočem proračunskem letu;
2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene
stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de
minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter
intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Občina Dobrna bo prejemnika pomoči pisno obvestila, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis v
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013) in o znesku
de minimis pomoči.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz
sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem
prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR). Evidence o individualni pomoči de
minimis Občina Dobrna hrani 10 let od datuma dodelitve pomoči.
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POOBLASTILO oz. SOGLASJE DAVČNEGA ZAVEZANCA ZA RAZKRITJE
PODATKOV, KI SO DAVČNA TAJNOST ZA PRIDOBITEV
 POTRDILA FINANČNE UPRAVE RS
PONUDNIK
______________________________________________________________________________
(naziv)
pooblaščam OBČINO DOBRNA, Dobrna 19, 3204 Dobrna, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja
pogojev v postopku prijave na Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva in obrti v Občini Dobrna za leto 2019, objavljenega v Glasilu
Dobrčan št. 81, dne 28. 3. 2019, od Finančne uprave Republike Slovenije pridobi potrdilo o
poravnanih davkih, prispevkih in drugih javnih dajatvah.
Podatki o pravni osebi: ___________________________________________________________
Polno ime podjetja: _____________________________________________________________
Sedež podjetja: ________________________________________________________________
Občina sedeža podjetja: __________________________________________________________
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________
Matična številka podjetja: ________________________________________________________
Davčna številka podjetja: _________________________________________________________
Ime in priimek zakonitega zastopnika: _______________________________________________
EMŠO, datum in kraj rojstva:______________________________________________________
Davčna številka: ________________________________________________________________
Naslov stalnega/začasnega bivališča: ________________________________________________
Državljanstvo: __________________________________________________________________
Datum:
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