PRIJAVNI OBRAZEC 3
ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI SVETI TOMAŽ ZA LETO 2021

PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA IN
RAZVOJA PODEŽELJA
1. PODATKI O VLAGATELJU
Podatke vpišite oz. ustrezno obkrožite
Naziv društva oz. njegovega
združenja:
Ime in priimek odgovorne
osebe:
Naslov/sedež:
Tel. in e-pošta:
Davčna številka:
Matična številka:
DA

Davčni zavezanec:

NE

TR račun
Banka, pri kateri je odprt
račun:
Število vseh članov društva
(na dan 31. 12. 2019):
Število članov društva, ki
imajo stalno prebivališče v
Občini Sv. Tomaž (na dan 31. 12.
2019):

2. SPECIFIKACIJA UPRAVIČENIH STROŠKOV
Upravičeni stroški:
- stroški prevoza na strokovne ekskurzije
Vrsta upravičenega stroška





Vrednost brez DDV v EUR

Vrednost z DDV v EUR

Za stroške, ki jih navedete v tabeli, boste morali ob zahtevku obvezno priložiti račune!
Sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev.
Za sofinanciranje se upoštevajo zneski z DDV
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3. IZJAVE VLAGATELJA
Izjavljamo, da:

1.
2.

3.

4.
5.
6.

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;
za iste upravičene stroške in za isti namen, kot jih navajamo v vlogi, v letu 2019 oziroma
2020, 2021 nismo pridobili sredstev oz. nismo v postopku pridobivanja sredstev iz
kateregakoli drugega javnega vira (sredstva Republike Slovenije ali EU),
se strinjamo z vsemi določili vzorca pogodbe,
5bomo v primeru odobritve pomoči predpisano dokumentacijo vodili in hranili še najmanj 10 let
. po izplačilu sredstev,
. za namen razpisa dovoljujemo Občini Sv. Tomaž pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Za navedene izjave, izpolnjene obrazce in priložene priloge kazensko in materialno odgovarjam.

V/na ______________, dne___________

____________________
(Podpis vlagatelja)

4. OBVEZNE PRILOGE
1.
2.
3.
4.
5.

Izpolnjen prijavni obrazec 3;
kopija odločbe o vpisu v register društev;
plan dela za leto 2021;
seznam članov društva iz območja občine Sv. Tomaž (ime in priimek);
predračun.
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Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev s prilogami mora biti dostavljen na Občino do
26.11.2021.

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV
Upravičenec: ________________________________________________________________
Naziv upravičenca: ______________________________________________________
Naslov/sedež: Ulica/hišna št.: ___________________________________________
Poštna št./kraj: _______________________________________________________
Davčna številka: ______________________________________________________
Matična številka: ______________________________________________________
Naziv naložbe: __________________________________________________________________
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.

da vse kopije dokazil ustrezajo originalom.

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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