PRIJAVNI OBRAZEC 2
ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI SV. TOMAŽ ZA LETO 2020

POMOČ ZA NALOŽBE V PREDELAVO IN TRŽENJE KMETIJSKIH IN
ŽIVILSKIH PROIZVODOV TER NALOŽBE V NEKMETIJSKO DEJAVNOST NA
KMETIJI

1. PODATKI O VLAGATELJU
Podatke vpišite oz. ustrezno obkrožite
Identifikacijska številka
kmetijskega gospodarstva
KMG
– MID:
100_______________

Ime in priimek/naziv nosilca
oziroma kmetijskega
gospodarstva:
Ime in priimek odgovorne
osebe (pravna oseba):
Naslov/sedež:
Telefon / e-pošta:
Št. dovoljenja za opravljanje
dejavnosti:
Davčna številka
DA

Davčni zavezanec

NE

TRANSAKCIJSKI RAČUN
št.
Banka, pri kateri je odprt
račun:

2. OSNOVNI PODATKI O NALOŽBI / ČASU IZVEDBE IN PREDVIDENIH STROŠKIH
Lokacija naložbe:
Občina:
Kraj oz. naslov lokacije naložbe:
Načrtovan terminski plan naložbe:

Sveti Tomaž
Začetek izvajanja investicije
______________ 2020

Konec izvajanja investicije (mesec)
________________ 2 0 2 0

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženje na kmetijah ter nekmetijske
dejavnosti
- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske
dejavnosti.
Vrsta upravičenega stroška*

Vrednost brez DDV v EUR

SKUPAJ
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Vrednost z DDV v EUR

* Za stroške, ki jih navedete v tabeli, morate obvezno priložiti predračune oz. ponudbe!
Pri izračunu višine subvencije se upošteva neto vrednost (brez DDV) prijavljene investicije.

3. IZJAVE VLAGATELJA
Izjavljam, da:
1. je MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
2. naložbe ne bom uporabljal(a) v nasprotju z namenom dodelitve sredstev;
3. za projekt/investicijo, ki ga prijavljamo na ta razpis, nismo dobili sredstev ali pomoči iz
javnih virov RS (proračuna RS, občinskega proračuna oz. morebitnih drugih javnih virov RS
ali mednarodnih virov);
4. smo za prijavljeni projekt/investicijo v letu _______ prejeli sredstva / državno pomoč iz
javnih virov RS (proračuna RS, občinskega proračuna oz. morebitnih drugih javnih virov RS
ali mednarodnih virov) s strani
_____________________________________________________________,
v višini _________________________ EUR, in sicer za naslednji namen
______________________________________________________________.
je podjetje v letu 2019 zaprosilo za dodelitev sredstev iz javnih virov
________________________________________________________________

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

________________________________________________________________
(namen, vir in višina sredstev)
1. smo seznanjeni, da gre za pomoči, ki se dodeljujejo po pravilih de minimis, skladno 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);
2. naše podjetje oziroma dejavnost ne izhaja iz sektorjev ribištva in akvakulture, primarne
proizvodnje kmetijskih proizvodov ter podjetje ne deluje na področju predelave in trženja
kmetijskih proizvodov, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg in
če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
3. smo seznanjeni, da pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani
dejavnosti v tretje države ali države članice;
4. smo seznanjeni, da pomoč ne bo namenjena nabavi vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki
opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz;
5. smo podjetje, ki po pravilu de minimis sme prejeti pomoč;
imamo poravnane vse obveznosti do Občine SV. Tomaž in Republike Slovenije;
bomo dopolnilno dejavnost, za katero bomo pridobili sredstva po Pravilniku o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini opravljali vsaj še 5 let po zaključeni
investiciji;
se naložba izvaja na območju občine Sv. Tomaž;
se strinjamo in sprejemamo vse razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in
da z njimi v celoti soglašamo;
so vsi v vlogi navedeni podatki (vključno z dokumentacijo) popolni in verodostojni ter da smo
seznanjeni s posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi; seznanjeni smo tudi z
obvezo, da moramo vsa pridobljena sredstva, ki jih pridobimo nezakonito, porabimo
nenamensko, da odstopimo od pogodbe oz. da del ne izvršimo v skladu s pogodbeni določili,
vrniti skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi ter da v tem primeru ne moremo pridobiti
novih sredstev iz naslova Pravilnika še 2 leti po vračilu vseh nezakonito pridobljenih sredstev
skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi;
končni cilj naložbe vodi v diverzifikacijo dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih;
bo naložba izvedena v skladu z vsemi veljavnimi predpisi;
bo investicija zaključena pred izplačilom sredstev;
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14. se strinjamo z vsemi določili vzorca pogodbe;
15. bo po zaključku investicije le-ta v uporabi za namen, za katerega sem pridobil(a) sredstva,
vsaj še 5 let po izplačilu sredstev;
16. bomo v primeru odobritve pomoči predpisano dokumentacijo vodili in hranili še najmanj 10 let
po izplačilu sredstev;
17. za namen razpisa dovoljujemo Občini Sveti Tomaž pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Za navedene izjave, izpolnjene obrazce in priložene priloge kazensko in materialno odgovarjam.

V/na ______________, dne___________

_______________________________
(podpis vlagatelja)

IZJAVA VLAGATELJA o značaju podjetja
Izjavljamo, da gre pri našem podjetju za primer (ustrezno obkrožite):
-

pripojenega podjetja

DA NE

-

delitev podjetja

DA NE

-

povezanega podjetja*

DA NE

*V primeru povezanega podjetja priložite seznam podjetij, s katerimi je vaše povezano:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali
nadzornega organa drugega podjetja;
podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe;
sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi;
delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic;
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli izmed navedenih razmerij preko enega ali več drugih podjetij, prav tako
veljajo za enotno podjetje.
Za navedeno izjavo kazensko in materialno odgovarjamo.

V/na ______________, dne___________

_______________________________
(podpis vlagatelja)

IZJAVA VLAGATELJA o kumulaciji pomoči de minimis
S podpisom odgovorne osebe in žigom na tej izjavi potrjujemo, da:
- smo seznanjeni, da se pomoč de minimis dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013;
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- v letih 2018 in 2019, 2020 nismo in ne bomo prejeli državne pomoči po pravilih »de minimis« v
znesku višjem od dovoljenega limita (do 200.000,00 EUR oz. do 100.000,00 EUR za dejavnost
komercialnega cestnega tovornega prometa);
- za iste upravičene stroške in za isti namen, ki so sestavni del te vloge, v letu 2020 in preteklih letih,
nismo pridobili sredstev oz. nismo v postopku pridobivanja sredstev iz občinskih, državnih,
mednarodnih ali drugih javnih virov;
- smo v obdobju zadnjih treh let na podlagi pravila de minimis pomoči prejeli naslednja sredstva:
Znesek v EUR
Datum pridobitve
Dajalec sredstev
Na podlagi sklepa št.

V primeru naknadne dodelitve pomoči »de minimis« iz državnih, mednarodnih in drugih javnih
virov (smo v postopku reševanja ali se bomo na javni razpis prijavili tekom leta 2020), se
obvezujemo o tem v roku 5 dni po prejemu sredstev oz. od dneva prijave, seznaniti Občino SV.
Tomaž (navedba dajalca državne pomoči, namen, višina sofinanciranja).
Izpolnijo prijavitelji, ki so oddali vlogo za isti namen oz. iste upravičene stroške tudi na drugi
javni razpis, vendar še niso prejeli odgovora (so v postopku reševanje vloge).
Dajalec pomoči: ___________________________________________________________________
Objava javnega razpisa: _____________________________________________________________
Namen: __________________________________________________________________________
Datum oddane vloge: _______________________________________________________________
V primeru združitev ali pripojitev podjetij se vsa prejšnja pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli
od podjetij, udeleženih v združitvi, upošteva pri ugotavljanju, ali nova pomoč »de minimis« za novo ali
prevzemno podjetje presega ustrezno zgornjo mejo. Pomoč »de minimis«, ki je bila dodeljena pred
združitvijo ali prevzemom, ostane zakonita.
Če se podjetje razdeli na dve ali več ločenih podjetij, se pomoč »de minimis«, dodeljena pred
razdelitvijo, dodeli podjetju, ki jo je koristilo, in je načeloma to podjetje, ki prevzame dejavnosti, za
katere se je pomoč »de minimis« uporabila. Če taka dodelitev ni mogoča, se pomoč »de minimis«
dodeli sorazmerno na podlagi knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala novih podjetij na dejanski
datum razdelitve.

V ______________, dne___________

____________________
(podpis vlagatelja)

4. OBVEZNE PRILOGE
1. izpolnjen prijavni obrazec 2;
2. zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2020 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja;
3. fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
4. izpis iz registra kmetijskih gospodarstev;
5. predračune,
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Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev s prilogami mora biti dostavljen na Občino do
26.11.2020.

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV
Upravičenec: ________________________________________________________________
Naziv upravičenca: ______________________________________________________
Naslov/sedež: Ulica/hišna št.: ___________________________________________
Poštna št./kraj: _______________________________________________________
Davčna številka: ______________________________________________________
Matična številka: ______________________________________________________
Naziv naložbe: __________________________________________________________________
Skupna vrednost investicije/naložbe: ____________________________ EUR brez DDV.
Na podlagi sklepa št. ______________ z dne __________ ter Pogodbe o sofinanciranju z dne
________, prosim za nakazilo odobrenih sredstev:
_____________________EUR
Prosim, da nakažete navedeno vsoto na sledeči račun:
številka računa: ________________________________________

Izjavljam,
1. vse kopije dokazil ustrezajo originalom,
2. naložba ustreza veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim
zahtevam,
3. je naložba zaključena,
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5.

/kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proizvodni
proces/
končni cilj naložbe vodi v izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z
zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje ali v izboljšanje
naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega
veljavne standarde Unije ali v vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem,
prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in
izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo,
za iste upravičene stroške in za isti namen, kot jih prilagam v zahtevku, nisem pridobil(a) sredstev oz.
nisem v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstva Republike
Slovenije ali EU),

Priloge:
- dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdil o plačanih računih).

Datum: ____________
žig, če je upravičenec pravna oseba
Podpis vlagatelja:

____________________
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