JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV DRŽAVNE POMOČI
ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
V OBČINI ILIRSKA BISTRICA V LETU 2019
UKREP 3: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih
krajev
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
I. PODATKI O VLAGATELJU

1.

NAZIV PODJETJA

2.

NASLOV

3.

MATIČNA ŠTEVILKA

4.

DAVČNA ŠTEVILKA

5.

DEJAVNOST PODJETJA

6.

TRR, BANKA KJER JE ODPRT

7.

TELEFON

8.

E-POŠTA

9.

ODGOVORNA OSEBA

10.

KONTAKTNA OSEBA

11.

ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA
ZADNJI DAN MESECA PRED
ODDAJO VLOGE NA RAZPIS

Izjavljam, da skladno z osnovnim sistemom določanja davčne osnove pri dohodku iz
dejavnosti davčno osnovo ugotavljam (ustrezno podčrtajte):
-

davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavljam z upoštevanjem normiranih
odhodkov (Prvi odstavek 305. člena ZdavP-2) in prilagam ustrezno potrdilo DURS,

-

davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavljam na podlagi dejanskih prihodkov in
odhodkov (prvi odstavek 295. člena ZDavP-2).

II. PREDSTAVITEV VLAGATELJA
(vrsta dejavnosti, območje delovanja, najpomembnejši izdelki in storitve)

__________________________________________________________________________

III. IZRAČUN ZAPROŠENE VIŠINE SREDSTEV
A.) Predvideni stroški prevoza za leto 2019:
Leto

Skupaj stroški prevoza v letu 2019

2019

Zaprošena sredstva _______________ EUR

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

IZJAVA O STRINJANJU Z RAZPISNIMI POGOJI
Vlagatelj………………………………………………………………………………………...
Odgovorna oseba………………………………………………………………………………...
Izjavljamo, da se strinjamo in sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Prav tako izjavljamo, da:
-

nismo v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
ne prejemamo niti nismo v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in
prestrukturiranje,
nismo insolventni glede na 2. točko 3. odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09,
59/09, 52/10 in 106/10),
nimamo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
naše dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski unij in ne sodimo v
enega od naslednjih sektorjev:
o ribištva in ribogojstva,
o premogovništva,

-

o primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti,
o pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
 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,
 če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na
primarne proizvajalce,
o podjetje v težavah.
da pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega,
za iste upravičene stroške ne prejemamo pomoči po drugih predpisih oz. s predvidenim
zneskom »de minimis« pomoči ne bodo presežene predpisane intenzivnosti,
bomo hranili podatke o dodeljenih pomočeh 10 let od datuma dodelitve,
bomo neposrednega uporabnika – občino Ilirska Bistrica, tekoče informirali o vseh
spremembah podatkov, ki smo jih navedli v prijavi in spremljajoči dokumentaciji,
smo seznanjeni z dejstvom, da je napačna navedba podatkov osnova za prekinitev
morebitne sklenjene pogodbe o sofinanciranju,
da za isti namen iz naslova občinskih, državnih ali mednarodnih virov (ustrezno
obkrožite):
a. nisem prejel(a) nobenih sredstev od države, občine ali drugih javnih virov
b. sem prejel(a) sredstva iz državnih, občinskih in drugih javnih virov
_______________________________________________________________________
(navesti za kateri namen, vir in višino sredstev)
c. sem zaprosil(a) za dodelitev sredstev
_______________________________________________________________________
(navesti za kateri namen, vir in višino sredstev)

-

da so vsi navedeni podatki točni in resnični,
da sprejemamo vse pogoje navedene v Javnemu razpisu za dodelitev sredstev finančne
pomoči za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih
krajev v letu 2019 in v pripadajoči razpisni dokumentaciji,
da vse priložene fotokopije ustrezajo originalom,
da smo seznanjeni z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPKUPB2, Ur.l. RS, št. 69/2011).

Izjavljamo tudi, da smo seznanjeni:
(1) da pomoč de minimis ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi
upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi
se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) da pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013,
lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.

(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko
kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis
do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
Za navedene izjave kazensko in materialno odgovarjamo.
Vlagatelj:
V ___________________, dne ___________
_____________________________________
(ime in priimek/naziv,podpis)

IV. OBVEZNE PRILOGE:
-

priloga 1 k RAZPISNEMU OBRAZCU: Izračun prevoza 2019,
priloga 2 k RAZPISNEMU OBRAZCU: Seznam prog (relacij) z naslovi kmetij –
proizvajalcev, na katerih se opravlja storitev prevoza na območju občine Ilirska
Bistrica,
dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti prevoza.

Kraj in datum:

Žig

Ime in priimek,
odgovorne osebe:

podpis

