OBČINA SVETI TOMAŽ, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž

VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V
OBČINI SVETI TOMAŽ V LETU 2013
UKREP ŠT. 1: SPODBUJANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN IN INVESTICIJ V
RAZŠIRJANJE DEJAVNOSTI

PODATKI O PROSILCU
NAZIV
SEDEŽ (ulica, kraj, pošta)
TELEFON
TELEFAKS
E-POŠTA
ID ŠTEVILKA ZA DDV
MATIČNA ŠTEVILKA
ZAVEZANEC ZA DDV

DA

NE

(obkrožite)

ŠTEVILKA TR - RAČUNA
BANKA
ŠIFRA OSNOVNE
DEJAVNOSTI PODJETJA
VELIKOST PODJETJA (št.
zaposlenih na dan oddaje
vloge)
ODGOVORNA OSEBA
PROSILCA *
* Odgovorna oseba je pooblaščeni podpisnik prosilca, ki bo podpisal pogodbo o dodelitvi
sredstev in nosil odgovornost v skladu s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi.
V nadaljevanju vse zahtevane podatke vpisujte na spodnje črte oz. potemnjeni prostor. Če
menite, da posamezne točke zaradi specifičnosti programa ni možno ali smiselno izpolniti,
morate to posebej označiti – prečrtati prostor namenjen izpolnjevanju.
Če menite, da je za posamezno točko potrebno priložiti prilogo, to v prostor pod točko
označite.
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PODATKI O UPRAVIČENIH STROŠKIH
VRSTA STROŠKA (obkrožite):
a) Stroški začetnih investicij
b) Stroški investiranja v razširjanje in razvoj

PODATKI O INVESTICIJI
1. KRATEK OPIS INVESTICIJE

2. ČASOVNI POTEK INVESTIRANJA (začetek in zaključek )
(investiranje mora biti izvedeno od 01.06.2013 do 31.12.2013)
3. STROŠKI INVESTICIJE
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FINANČNI NAČRT
4. SPECIFIKACIJA STROŠKOV
Vrsta upravičenega stroška

Vrednost brez DDV
v EUR

Vrednost z DDV
v EUR

SKUPAJ
Vrsta neupravičenega stroška

SKUPAJ
Neupravičeni stroški so:: DDV ni upravičen strošek
5. FINANČNA KONSTRUKCIJA ZA UPRAVIČENE STROŠKE:
VIRI ZA UPRAVIČENE STROŠKE
INVESTICIJE

LASTNA SREDSTVA
PRIČAKOVANA SREDSTVA OBČINE
OSTALI VIRI
SKUPAJ VIRI

ZNESEK BREZ
DDV V EUR

ODSTOTEK (%)
OD SKUPNE
VSOTE
UPRAVIČENIH
STROŠKOV

100 %
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IZJAVA IN PRILOGE
IZJAVA:
Izjavljamo, da:
- vse kopije dokumentov, ki so priložene k vlogi, ustrezajo originalom;
- sprejemamo vse pogoje, navedene v Javnem razpisu o dodeljevanju pomoči za
spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Sveti Tomaž v letu 2013 ter pripadajoči
razpisni dokumentaciji,
- so vsi v vlogi navedeni podatki točni in resnični,
- svojo dejavnost opravljamo na območju občine Sveti Tomaž;
- je sedež podjetja ali poslovni prostori na območju občine Sveti Tomaž;
- nismo podjetje v težavah (v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacije);
- nismo podjetje v težavah, ki dobiva pomoč po posebnem programu za reševanje in
prestrukturiranje;
- naše podjetje oziroma dejavnost ne izhaja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva,
ribogojstva, premogovništva in primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
- imamo poravnane vse obveznosti do Občine Sveti Tomaž;
- da za iste upravičene stroške in za isti namen, kot jih navajamo v tej vlogi, nismo
pridobili sredstev oz. nismo v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega
javnega vira (sredstva Republike Slovenije ali EU),
- smo seznanjeni, da se z odobrenimi sredstvi, na podlagi Javnega razpisa za
spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Sveti Tomaž v letu 2013, dodeljuje pomoč
po pravilu »de minimis«;
- v preteklih 3 proračunskih obdobjih nismo prejeli sredstev (pomoči) po pravilu »de
minimis« oz. smo prejeli sredstva v skupnem znesku _____________________ EUR.
Za navedene izjave kazensko in materialno odgovarjamo.

PRILOGE:
1. Dokazilo o obstoju družbe/samostojnega podjetnika: kopija izpisa iz Poslovnega
registra Slovenije, izdane s strani AJPES-a – pridobi pristojni organ Občine po uradni
dolžnosti.
2. Predračuni oziroma računi o upravičenih stroških. Stroški so upravičeni od 01.06.2013
do 31.12.2013.

Opozorilo:
Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev mora biti dostavljen na Občino Sveti Tomaž
najkasneje do 20.12.2013 skupaj z računi in dokazili o plačilu le teh. Vzorec zahtevka je v
prilogi vloge.

Datum vloge

Žig in podpis
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Priloga 1
ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV

Upravičenec: ________________________________________________________________
Naziv upravičenca: ______________________________________________________
Naslov/sedež: Ulica/hišna št.: ___________________________________________
Poštna št./kraj: _______________________________________________________
Davčna številka: ______________________________________________________
Matična številka: ______________________________________________________
Naziv naložbe: __________________________________________________________________
Odločba o pravici do sredstev št. __________________ z dne: _________________, pogodba z
dne _____________________________.
Priznana vrednost v skladu z zgoraj navedeno odločbo«
-

__________ EUR

lastna sredstva
višina odobrenih sredstev iz programa

__________ EUR
__________ EUR

Višina zahtevka za izplačilo:_____________________________EUR

Prosim, da nakažete navedeno vsoto na sledeči račun.
številka računa: ________________________________________

Izjavljam,
1.

da vse kopije dokazil ustrezajo originalom.

2.
3.

da naložba ustreza vsem standardom
da je naložba zaključena

Priloge:
- Dokazila za dodelitev nepovratnih sredstev (kopije računov in potrdil o plačanih računih)
Datum: ____________
žig, če je upravičenec pravna oseba

podpis upravičenca:____________

