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Javni razpis za sofinanciranje ukrepov pospeševanja razvoja podjetništva v občini Duplek za leto 2018

OBRAZEC 1

VLOGA ZA PRIJAVO NA RAZPIS
1. ____________________________________________________________________
(ime in priimek, EMŠO)

2. ____________________________________________________________________
(stalno prebivališče)

3. ____________________________________________________________________
(davčna številka, telefonska številka – GSM)

4. ____________________________________________________________________
(dejavnost, ki jo opravljate oziroma jo želite opravljati, klasifikacijski znak po standardni klasifikaciji dejavnosti, naziv
dejavnosti)

5. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(kratek opis dejavnosti, ki jo opravljate oz. jo želite opravljati z navedbo lokacije opravljanja dejavnosti

6. Registracija dejavnosti (ustrezno obkroži)
a) samostojni podjetnik

____________________________________________________________________
(ime in datum vpisa v register)

b) podjetje

____________________________________________________________________
(naziv podjetja-firma; datum začetka zaposlitve)

Poslovni sedež:
______________________________________________________________________________
Kontakt:
______________________________________________________________________________
Matična številka poslovnega subjekta
______________________________________________________________________________
Davčna številka poslovnega subjekta________________________________________________
Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)

DA

NE

Število zaposlenih na dan prijave:___________________________________________________
Številka TRR, preko katerega poslujete kot poslovni subjekt z navedbo banke
TRR:__________________________________________________________________________
Odprti pri: _______________________________________________________________________________________
S podpisom potrjujem, da so navedeni podatki resnični in točni.
Kraj in datum:

Podpis:
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OBRAZEC 2

IZJAVA O STRINJANJU Z RAZPISNIMI POGOJI
Prijavitelj: _________________________________________________________________________
Odgovorna oseba: __________________________________________________________________
Izjavljamo, da se strinjamo in sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Prav tako izjavljamo:
-

-

-

da vse kopije, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom;
da so vse navedbe, ki so podane v tej vlogi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju
ne opravljamo nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:
 ribištva in akvakulture
 primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama priloge I k Pogodbi o
ustanovitvi Evropske skupnosti
 pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih
proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti 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.
dodelitev pomoči ne bo namenjena izvozu otiroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje
države ali države članie, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z
ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z
izvozno dejavnostjo;
dodelitev pomoči ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
da se strinjamo z vsemi procesi, definiranimi v tem razpisu, načinom in vrstah zbiranja
informacij in podatkov;
izjavljamo, da bomo občino Duplek tekoče informirali o vseh spremembah podatkov, ki smo
jih navedli v prijavi in spremljajoči dokumentaciji;
da smo seznanjeni z dejstvom da je napačna navedba podatkov osnova za prekinitev
morebitne sklenjene pogodbe o sofinanciranju;
da se zavedamo, da je vsako krivo navajanje resničnih podatkov v predloženi vlogi po pravu
Republike Slovenije kaznivo dejanje.

Za navedene izjave kazensko in materialno odgovarjamo.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:
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OBRAZEC 3

IZJAVA O KUMULACIJI POMOČI
Upravičenec:
I.
1. Izjavljam, da je podjetje na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18.12.2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU
L352/1 z dne 24.1.2013) in drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh letih in v tekočem
proračunskem letu prejelo sledeče zneske pomoči:
Dajalec Pomoči

Znesek de minimis pomoči

Datum prejema pomoči (datum
odločbe)

II.
1. Izjavljam, da je podjetje za iste upravičene stroške že prejelo sledeče zneske pomoči iz občinskih,
državnih, mednarodnih ali drugih virov:
Dajalec pomoči

Vrsta pomoči
- de minimis pomoč
- državna pomoč
- druge pomoči

Znesek pomoči

Datum
pomoči
odločbe)

prejema
(datum

III.
1. Izjavljam, da je podjetje za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno
pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Navedba razpisa
Navedba vrste pomoči (de
minimis
državna
pomoč,
mednarodni ali drugi viri)
Vrednost investicije
Namen investicije
Zaprošen znesek pomoči
Predvideni datum odločitve
organa o pomoči
Izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:
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OBRAZEC 4

IZJAVA O POVEZANIH PODJETJIH – ENOTNO PODJETJE
Upravičenec: ________________________________________________________________________________________________
Izjavlja, da to podjetje, skupaj s povezanimi podjetji (enotno podjetje), z dodeljenim zneskom »de minimis« pomoči, ne bo preseglo zgornje meje »de minimis«
pomoči, ki znaša za enotno podjetje 200.000€, v obdobju treh proračunskih let (predhodni dve proračunski leti in tekoče proračunsko leto), ne glede na to iz
katerih javnih virov je pomoč dodeljena. V kolikor gre za »enotno podjetje«, ki deluje v cestnoprometnem sektorju, dodeljena pomoč v obdobju treh
proračunskih let ne sme presegati 100.000€.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni
pogodbi ali statutu;
d) 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 razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Podjetje

Kraj in datum:

Matična številka

Davčna številka

Razmerje a, b,
c, d

Žig:

Lastnik

Direktor

Vrsta pomoči in
dajalec pomoči
(državna,
de
minimis,
mednarodni ali
drugi viri)

Znesek pomoči

Podpis odgovorne osebe:

Datum pomoči
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OBRAZEC 5

IZJAVA O ZDRUŽITVI ALI PRIPOJITVI PODJETIJ TER RAZDRUŽITVI PODJETIJ

Upravičenec: _______________________________________________________________

izjavlja
A
-

da se zgoraj navedeno podjetje ni združilo ali pripojilo drugemu podjetju, niti ni prišlo do
kakršnekoli razdružitve oz. delitve podjetja

-

da je bila dne ___________________ izvedena združitev zgoraj navedenega podjetja s
podjetjem ___________________________, matična številka_________________________
davčna številka______________________________________________________________

-

da je bila dne ___________________ izvedena združitev zgoraj navedenega podjetja s
podjetjem ______________________, matična številka______________________________
davčna številka______________________________________________________________

-

da se je zgoraj navedeno podjetje dne___________razdelilo na dve ali več ločenih podjetij, in
sicer na:
podjetje: ______________________________, MŠ:___________________,
DŠ:__________________________________
podjetje: ______________________________, MŠ:___________________,
DŠ:___________________________________

B

Kraj in datum:

Žig:

Podpis:
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OBRAZEC 6

IZJAVA
Ime in priimek/Naziv_________________________________________________________________
Ime in priimek odgovorne osebe: ______________________________________________________
Ulica in hišna številka: _______________________________________________________________
Poštna številka in kraj: _______________________________________________________________
Spodaj podpisani izjavlja, da (obkrožite):
1

a) nisem družinski član kateregakoli funkcionarja Občine Duplek
2
b) sem družinski član _________________________(navedite ime in priimek funkcionarja
občine Duplek), in sicer sem__________________________(navedite v kakšnem razmerju
ste) navedenega funkcionarja.
Kraj in datum:
_____________________________

Podpis:
_____________________________
Občina Duplek pridobiva izjavo zaradi postopka razdelitve javnih sredstev preko javnega razpisa
zaradi omejitve poslovanja skladno s 35. in 36. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS; št. 69/11-uradno prečiščeno besedilo).

1

Po 34. a členu Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10) so občinski funkcionarji člani občinskega sveta, župan in podžupan občine.
2
Po 7. točki 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS; št. 69/11 – uradno
prečiščeno besedilo) so družinski člani funkcionarja: njegov zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje,
sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali zunajzakonski skupnosti.
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OBRAZEC 8

VZOREC POGODBE – samozaposlitev3
OBČINA DUPLEK, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Spodnji Duplek, ki jo zastopa župan Mitja
Horvat (v nadaljevanju: občina), ID za DDV: SI41316819, matična številka: 58833000
In
____________________________________s sedežem v/na________________________________,
ki ga zastopa _______________________________________ (v nadaljevanju: upravičenec), ID za
DDV/davčna številka__________________________, matična številka:________________________

skleneta
POGODBO
o sofinanciranju ukrepov za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Duplek
za leto 2018 – spodbujanje samozaposlovanja
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da občina dodeljuje na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje
ukrepov za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Duplek za leto 2018 in sklepa o dodelitvi
sredstev št. _________________________________, upravičencu nepovratna sredstva kot finančno
pomoč za namen sofinanciranja ukrepa stroška samozaposlitve.
2. člen
Sredstva iz 3. člena tega pogodbe so zagotovljena na proračunski postavki 14030202 subvencije za
podjetništvo in so strogo namenska. Upravičenec jih sme uporabiti izključno za namen in pod pogoji, ki
so opredeljeni v razpisu.
3. člen
Občina bo upravičencu sofinancirala izkazane upravičene stroške v višini _______________ EUR, kot
je to določeno s sklepom o dodelitvi sredstev iz 1. člena te pogodbe.
4. člen
Samozaposlitev po tej pogodbi šteje opravljanje pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti s
statusom samostojnega podjetnika oziroma zaposlitev v lastniški ali solastniški gospodarski družbi za
njeno prenehanje pa se šteje odjava iz obveznih socialnih zavarovanj, na kateri od pravnih podlag.
Upoštevane bodo tiste samozaposlitve, ki bodo realizirane od 1.1.2018 do 30.11.2018. Občina bo
sredstva iz 3. člena te pogodbe nakazala na podlagi predložitve zahtevka za sofinanciranje (priloga
pogodbe št. 1) z ustreznimi dokazili o realizaciji samozaposlitve.
Če upravičenec ne predloži zahtevanih dokazil, prenehajo pogodbene obveznosti občine do
upravičenca.
5. člen
Sredstva se nakažejo upravičencu TRR: _______________________________________odprt pri
___________________________, v roku 30 dni po predložitvi zahtevka za sofinanciranje, vendar ne
pred začetkom samozaposlitve in najkasneje do 31.12.2018.
6. člen

3

Osnutek pogodbe je potrebno na vsaki strani parafirati.
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Občina si pridržuje pravico preverjati namensko porabo pridobljenih sredstev. Upravičenec je na
zahtevo občine dolžan omogočiti vpogled v vso dokumentacijo v zvezi s predmetom pogodbe in v
primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, pridobljena sredstva vrniti z zakonskimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila.
7. člen
Občina in upravičenec se dogovorita, da sta odgovorna predstavnika:
- na strani občine: Milena Ropoša, višja svetovalka
- na strani upravičenca: _______________________________________
8. člen
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te
pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru, pa je za reševanje sporov pristojno sodišče v
Mariboru.
9. člen
Pogodba je napisala v štirih enakih izvodih od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.
10. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa s strani obeh pogodbenih strank.
Številka:
Datum:

Upravičenec:

OBČINA DUPLEK
MITJA HORVAT, ŽUPAN
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VZOREC POGODBE – NAKUP NOVE OPREME IN NEMATERIALNE INVESTICIJE4
OBČINA DUPLEK, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Spodnji Duplek, ki jo zastopa župan Mitja
Horvat (v nadaljevanju: občina), ID za DDV: SI41316819, matična številka: 58833000
In
____________________________________s sedežem v/na________________________________,
ki ga zastopa _______________________________________ (v nadaljevanju: upravičenec), ID za
DDV/davčna številka__________________________, matična številka:________________________

skleneta
POGODBO
o sofinanciranju ukrepov za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Duplek
za leto 2018 – nakup nove opreme in nematerialne investicije
11. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da občina dodeljuje na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje
ukrepov za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Duplek za leto 2018 in sklepa o dodelitvi
sredstev št. _________________________________, upravičencu nepovratna sredstva kot finančno
pomoč za namen nakupa nove opreme in nematerialnih investicij.
12. člen
Sredstva iz 3. člena tega pogodbe so zagotovljena na proračunski postavki 14030202 subvencije za
podjetništvo in so strogo namenska. Upravičenec jih sme uporabiti izključno za namen in pod pogoji, ki
so opredeljeni v razpisu.
13. člen
Občina bo upravičencu sofinancirala izkazane upravičene stroške v višini _______________ EUR, kot
je to določeno s sklepom o dodelitvi sredstev iz 1. člena te pogodbe.
14. člen
Kot vlaganja v nakup nove opreme in nematerialne investicije štejejo stroški nakupa, urejanja in
opremljanja zemljišča na območju občine Duplek za gradnjo poslovnih prostorov, pridobivanje
investicijske in projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov, stroški nakupa nove, večje
opreme oz. celovita obnova obstoječe proizvodnje ter stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali
nepatentiranega tehničnega znanja te programske opreme.
Upoštevana bodo tiste vlaganja v novo opremo in nematerialne investicije, ki bodo realizirane od
1.1.2018 do 30.11.2018. Občina bo sredstva iz 3. člena te pogodbe nakazala na podlagi predložitve
zahtevka za sofinanciranje (priloga pogodbe št. 1) z ustreznimi dokazili o realizaciji nakupa nove
opreme in nematerialne investicije.
Če upravičenec ne predloži zahtevanih dokazil, prenehajo pogodbene obveznosti občine do
upravičenca.
15. člen
Sredstva se nakažejo upravičencu TRR: _______________________________________odprt pri
___________________________, v roku 30 dni po predložitvi zahtevka za sofinanciranje, vendar ne
pred začetkom samozaposlitve in najkasneje do 31.12.2018.

4

Osnutek pogodbe je potrebno na vsaki strani parafirati.
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16. člen
Občina si pridržuje pravico preverjati namensko porabo pridobljenih sredstev. Upravičenec je na
zahtevo občine dolžan omogočiti vpogled v vso dokumentacijo v zvezi s predmetom pogodbe in v
primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, pridobljena sredstva vrniti z zakonskimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila.
17. člen
Občina in upravičenec se dogovorita, da sta odgovorna predstavnika:
- na strani občine: Milena Ropoša, višja svetovalka
- na strani upravičenca: _______________________________________
18. člen
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te
pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru, pa je za reševanje sporov pristojno sodišče v
Mariboru.
19. člen
Pogodba je napisala v štirih enakih izvodih od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.
20. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa s strani obeh pogodbenih strank.
Številka:
Datum:

Upravičenec:

OBČINA DUPLEK
MITJA HORVAT, ŽUPAN
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Priloga 1
ZAHTEVEK ZA SOFINANCIRANJE
Naziv upravičenca
Naslov-sedež upravičenca
Matična številka
ID za DDV/davčna številka
Transakcijski račun
Naziv banke
Naziv ukrepa

Na podlagi sklepa o dodelitev sredstev št. ____________ z dne_________________________ ter
sklenjene pogodbe o sofinanciranju št. ____________________z dne___________________
izstavljamo zahtevek za sofinanciranje v višini ___________________________EUR.

Izjavljam,
1. fotokopije ustrezajo originalom
2. da bo samozaposlitev trajala najmanj 24 mesecev oz. 2 leti oziroma
3. da se bo investicija na območju občine Duplek ohranila vsaj še dve leti po prejemu sredstev

Datum:

Podpis upravičenca

