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.

a) Spodbujanje začetnih investicij:
VLOGA
ZA DOTACIJO ZA SPODBUJENJE ZAČETIH INVESTICIJ – STROŠKI MATERIALNIH
INVESTICIJ ZA LETO 2019
Krijejo se upravičeni stroški materialnih investicij: zemljišča, zgradbe, oprema, stroji, in sicer
do 50% upravičenih stroškov oz. maksimalno do 800,00 EUR.
Opomba: Prijavitelj lahko za ukrep ”Spodbujanje začetnih investicij” poda le eno
vlogo za eno investicijo.
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
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navedite samo tiste z največjim deležem)
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:_______________________________

Naziv investicije za katero uveljavljam dotacijo:
_________________________________________________________________________

Kraj in datum: ____________________

Podpis in žig:_____________________

1. Izjava
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da podjetje ni v težavah.

Kraj in datum________________________

Žig in podpis
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2. Izjava
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da predstavlja razpisana
pomoč spodbudo za spodbujenje začetih investicij.

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.
Kraj in datum ________________________

Žig in podpis

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki se na javni razpis
prijavljajo prvič.
5. Izjava
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da se na javni razpis za
Ukrep »Spodbujanje začetnih investicij«, prijavljamo prvič.
Kraj in datum ________________________

Žig in podpis
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OBVEZNE PRILOGE k vlogi Občine Dobrna za materialne investicije:
1.
2.
3.
4.
5.

Odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarskih dejavnosti.
Potrdilo o plačanih davkih.
Potrdilo o poravnanih zapadlih plačilnih obveznostih do Občine Dobrna.
Izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za posamezen namen.
Izjavo, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpisana pomoč
spodbudo za izvedbo nameravanega projekta.
6. Izjavo, da za ta namen še ni dobil državne pomoči oziroma kolikšen del je
že dobil iz drugih virov.
7. Izjavo, da se vlagatelj na javni razpis prijavlja prvič.
Občina Dobrna bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev
pridobila 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 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:

Žig:
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