Obr. št. 1
VLOGA
za prijavo na Povabilo »Sofinanciranje subvencije obrestne mere za podjetniška posojila na
območju Primorsko-notranjske regije za leto 2019«
1.

PODATKI O UPRAVIČENCU VLOGE

1.1 Polni naziv upravičenca
1.2. Poslovni sedež upravičenca (naslov /ulica,
poštna številka in kraj)
1.3. Odgovorna oseba*:
1.4. Davčna ali ID za DDV številka upravičenca:
1.5. Matična številka:
1.6. Številka transakcijskega računa:
1.7. Banka pri kateri je račun odprt:
1.8. Zakoniti zastopnik:
1.9. Kontaktna oseba:
2.0. Glavna dejavnost podjetja (SKD):
2.1. Datum registracije podjetja:
Telefon/GSM.:
Elektronski naslov:
* Odgovorna oseba je pooblaščeni podpisnik upravičenca, ki bo podpisal pogodbo o dodelitvi
sredstev in nosil odgovornost v skladu s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi.

ZA VSAK NAMEN POSOJILA JE POTREBNO VLOŽITI SAMOSTOJNO VLOGO!!
2. OSNOVNI PODATKI O NAMENSKEM KREDITU, KI JE PREDMET VLOGE
2.1. KRATEK OPIS NAMENA NAJEMA KREDITA
Najeti kredit, ki je predmet vloge se namenja za (USTREZNO OBKROŽI):
a) nakup zemljišč za poslovne prostore
b) nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov
c) nakup opreme za opravljanje dejavnosti
d) nakup opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega gospodarstva,
e) odpiranje novih delovnih mest
f) obratna sredstva
h.) drugo _________________________________
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2.2. Namenskost koriščenja kredita
a) povečanje zmogljivosti
b) izboljšanje in posodobitev obrata
c) ohranitev zmogljivosti oz. obsega poslovanja, uvedba nove dejavnosti, izboljšanje celostne podobe
obrata
2.3. Način financiranja investicije (vrednost brez DDV) *
Način financiranja (brez DDV)
Vrednost investicije
Višina lastnih sredstev
*ni potrebno izpolnjevati v primeru obratnih sredstev

2.4. Število zaposlenih
Število zaposlenih v preteklem poslovnem letu
Število zaposlenih v tekočem poslovnem letu
2.5. DRUGI PODATKI O NAMENSKEM KREDITU
Banka, pri kateri je bil najet kredit:
Višina zaprošenega kredita:
Skupaj znesek plačanih obresti*
*(za obdobje upravičenosti) najetega kredita po amortizacijskem načrtu oziroma zapadlih oz. predvidenih plačil
obveznosti do 30.9.2019:

Kraj in datum:
________________________

Podpis odgovorne osebe:
Žig

_______________________________
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1. IZJAVA UPRAVIČENCA VLOGE O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISA IN RAZPISNE DOKUMENTACIJE
naziv upravičenca vloge:
Ime in priimek odgovorne osebe:
S podpisom in žigom na tej izjavi potrjujemo, da:
−

se strinjamo in sprejemamo vse razpisne pogoje in kriterije, ki so določeni v javnem razpisu in
navedeni v tej razpisni dokumentaciji in da z njimi v celoti soglašamo;

−

vse priložene fotokopije ustrezajo originalom;

−

so vse navedbe v vlogi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju;

−

da imamo sedež, dejavnost in lokacijo investicije na območju Občine, ki v razpisu sodeluje;

−

se bo investicija, ki je predmet subvencioniranja obrestne mere, ohranila v občini vsaj 3 (tri)
leta po zagonu;

−

nismo v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacije;

−

nismo podjetje v težavah in ne prejemamo državne pomoči za reševanje in prestrukturiranje;

−

ne opravljamo dejavnosti oz. ne sodimo v sektor kmetijstva, ribištva in ribogojstva,
premogovništva oziroma ne opravljamo dejavnosti, katere niso upravičene do prejema pomoči
po pravilu »de minimis«;

−

nismo kapitalsko neustrezni, kar pomeni, da je izguba tekočega leta in izguba iz prejšnjih let
dosegla polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta;

−

nismo za isti namen že prejeli javne vire sredstev iz občinskega ali državnega proračuna oz.
drugih mednarodnih virov;

−

v primeru dodelitve sredstev po tem razpisu nimamo nobenih zakonskih zadržkov in omejitev
za sklenitev pogodbe;

−

izpolnjujemo vse pogoje, ki jih morajo imeti upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu;

−

imamo poravnane vse obveznosti do Občine, ki v razpisu sodeluje.

Za navedene izjave kazensko in materialno odgovarjamo.
Kraj in datum:
________________________

Podpis odgovorne osebe:
Žig

____________________________

2. IZJAVA UPRAVIČENCA O ŽE PREJETIH (ALI ZAPROŠENIH) »DE MINIMIS« POMOČEH IN DRUGIH ŽE
PREJETIH (ZAPROŠENIH) DRŽAVNIH POMOČEH ZA ISTE ALI DRUGE UPRAVIČENE STROŠKE
naziv upravičenca vloge:
Ime in priimek odgovorne osebe:
Izjavljamo, da: ( ustrezno označite in dopolnite)
-

-

-

-

z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja pomoči »de
minimis« in dovoljene intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
da
nam je /
nam ni (ustrezno označite) bila v zadnjem triletnem obdobju že dodeljena
pomoč »de minimis« (vključite tudi že odobrene, a še ne izplačane pomoči), in sicer pri
sledečih dajalcih pomoči:
Dajalec pomoči: ____________________ v znesku _______________ EUR,
Dajalec pomoči: ____________________ v znesku _______________ EUR,
da kandidiramo /
da ne kandidiramo (ustrezno označite) pri drugih dajalcih pomoči za
de minimis pomoč v višini __________________ EUR;
višina drugih že prejetih (ali zaprošenih oz. neizplačanih) državnih pomoči za iste
upravičene stroške, kot jih prijavljamo po tej vlogi, znašajo _________ EUR, ter da dodeljena
sredstva po tej vlogi ne bodo presegla zgornje meje »de minimis« pomoči in intenzivnosti
pomoči po predpisih drugih že prejetih (ali zaprošenih kot tudi neizplačanih) državnih pomoči
za iste upravičene stroške
da smo /
da nismo (ustrezno označite) povezani z naslednjimi subjekti v skladu z
določili Uredbe 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 L 352, z dne
24. 12. 2013, str. 1) (v primeru da ste, utemeljite):
da gre /
ne da gre (ustrezno označite) za primer pripojenega podjetja ali delitve
podjetja (v primeru da gre, utemeljite):

Za navedene izjave kazensko in materialno odgovarjamo.

Kraj in datum:
________________________

Podpis odgovorne osebe:
Žig

____________________________

OBVEZNE PRILOGE
1) SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE:


Izpolnjen in podpisan Obr. št. 1 - VLOGA;



Izpolnjena in podpisana izjava o sprejemanju pogojev razpisa in razpisne dokumentacije;



Izpolnjena in podpisana izjava upravičenca o že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomočeh
in drugih že prejetih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške.
2) OSTALA ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA:



Izjava upravičenca, da ne posluje z žigom – priložijo le upravičenci, ki ne poslujejo z žigom;



Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni:
3) DOKUMENTACIJA, KI JO PRIDOBITE PRI KREDITODAJALCU - BANKI:



S strani kreditodajalca fotokopijo originalne pogodbe o odobrenem namenskem kreditu;



Amortizacijski načrt iz katerega je razviden znesek obresti v EUR, ki so predmet subvencioniranja;



Kopije dokazil ali potrdilo kreditodajalca o že plačanih obrestih v EUR v letu obdobju od 1. 10.
2018 do 30.9.2019;
4) DRUGI DOKUMENTI, KI IZKAZUJEJO UPRAVIČENE STROŠKE:



Kratek opis namena kredita, če le ta ni razviden iz pogodbe o odobrenem kreditu;



Parafiran vzorec pogodbe.

5) DRUGI DOKUMENTI:
Spodaj navedene dokumente bo RRA Zeleni kras d.o.o. pridobil sam, po uradni dolžnosti:
a) za samostojne podjetnike posameznike in gospodarske družbe izpis iz Poslovnega registra
Slovenije - AJPES z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami;
b) finančne izkaze (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida) o poslovanju za zadnje poslovno leto (v
primeru, da le-ti še niso javno objavljeni, jih podpisane in ožigosane (v primeru uporabe žiga) dostavi
upravičenec
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