NAVODILO PRIJAVITELJEM
I.
a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)

i)

j)

Vsebina prijave in zahtevana dokumentacija:
Prijavni obrazec
Izjava o izpolnjevanju razpisnih pogojev
Dokazilo o registraciji:
- fotokopija izpisa iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev od dneva prijave na
razpis, če gre za gospodarske družbe,
- za samostojne podjetnike: fotokopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdanega s strani
AJPES-a, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev od dneva prijave na razpis,
Dokazilo o številu zaposlenih:
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2010,
– seznam zaposlenih oseb v letu 2011.
Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: fotokopija obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,
– za samostojne podjetnike: fotokopija potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih
zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni.
Finančni izkazi o poslovanju:
Izdelan načrt izobraževanja
Podroben vsebinski opis izvedenih usposabljanj in izobraževanj (vrsta izobraževanja oz.
usposabljanja, izvajalec izobraževanja oz. usposabljanja, število udeležencev, poimenski seznam
udeležencev izobraževanja z lastnoročnimi podpisi, razlogi za udeležbo na izobraževanju oz.
usposabljanju) ter stroškovno razdelana konstrukcija izvedenega izobraževanja ali usposabljanja
(navedite specifikacijo posameznih stroškov in računov, skupno vrednost vseh stroškov brez DDV
in z DDV, datum plačila računov).
Dokazila o izvedbi usposabljanj oz. izobraževanj in stroških, ki so nastali in bili plačani v
razpisnem obdobju: kopije računov in kopije dokazil o plačilu računov (bančni izpis prometa na
transakcijskem računu, potrdila o opravljenem izobraževanju oz. vabilo in program posameznega
izobraževanja oz. usposabljanja,
Podpisan vzorec pogodbe.

PRIJAVA
PODATKI O PROSILCU
Ime in priimek oz. naziv fizične in pravne osebe z navedbo zakonitega zastopnika

Naslov (sedež dejavnosti)

EMŠO

Matična številka:

Davčna številka

Naslov (poslovni sedež)

Kontakt (telefon, mobitel, e-mail)

Številka TRR:

Šifra dejavnosti in kratek opis dejavnosti z navedbo lokacije opravljanja dejavnosti, ki jo
opravljate (opis iz poslovnega načrta, cilji, viri sredstev, izkaz poslovnega izida poslovnega
subjekta,…):

Drugo:

Datum: ________________________

Podpis: __________________________

IZJAVA PROSILCA
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
-

da nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku
da imamo poravnane davke, prispevke in druge obveznosti;
da imamo poravnane vse zapadle poslovne obveznosti.

Datum in kraj : ………………………………

Podpis prosilca:
………………………………………………..

Žig:

IZJAVA PROSILCA
Spodaj podpisani
naslov

,
izjavljam,

da za namen katerega vlagam vlogo NISEM / SEM (ustrezno obkrožite) pridobil finančnih
sredstev iz naslova državnih pomoči (državnega proračuna, občinskega proračuna -javni
razpisi ali drugi občinski viri) ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev iz teh virov sem
že pridobil;
Namen pomoči

Oblika pomoči

Znesek

Datum prejetja

Ministrstvo
Sklad
Občina
Mednarodni viri
Drugi viri

Datum in kraj : ………………………………

Podpis prosilca:
………………………………………………..

Žig:

IZJAVA PROSILCA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISA IN
RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Spodaj podpisani
naslov

,

s podpisom na tej izjavi potrjujemo, da:

•
•
•

sprejemamo pogoje, navedene v Javnem razpisu za dodelitev finančnih sredstev za
pospeševanje malega gospodarstva v Občini Škofljica za leto 2011,
so vse navedbe v prijavi resnične in ustrezajo dejanskem stanju,
vse priložene fotokopije ustrezajo originalu.

Datum in kraj : ………………………………

Podpis prosilca:
………………………………………………..

Žig:

VZOREC POGODBE
OBČINA ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, matična številka 5874602,
identifikacijska številka za DDV SI 72177918, ki jo zastopa župan Ivan Jordan (v
nadaljevanju: občina)
in
Prejemnik …………………………………………………………………….matična številka:
………………………………identifikacijska številka za DDV SI …………………………,
ki jo zastopa …………………………………… (v nadaljevanju: upravičenec)
sklepata naslednjo

POGODBO
o dodelitvi sredstev za pospeševanje malega gospodarstva
v Občini Škofljica
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
• da je občina v Glasniku – Uradne objave št. , objavila javni razpis za dodelitev
sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Škofljica,
• da se je na javni razpis prijavil ………………………………..,
• da bo izobraževanje podjetnikov in potencialnih kandidatov za podjetnike potekalo od
………………………………….,
• da je vlogo obravnavala komisija KGF na seji dne ……….. in predlagala, da se
upravičencu za namen izobraževanja dodelijo sredstva v višini 50 % upravičenih
stroškov, brez DDV, kar znese …………… EUR,
• da je občina pridobila podatke s strani Ministrstva za finance, da upravičenec ni prejel
pomoči po pravilu »de minimis«.
2. člen
Glede na navedbe iz 1. člena te pogodbe, pogodbeni stranki ugotavljata, da so nastopili
razlogi za nakazilo sredstev.
Sredstva v višini …………….se dodelijo po pravilu »de minimis«, na poslovni račun
upravičenca, št. SI ……………………………… odprt pri …………………………….
Sredstva se nakažejo 30. dan od prejema računa.
3. člen
Občina lahko odstopi od te pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih proračunskih sredstev z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila v naslednjih
primerih:
- če ji upravičenec ne omogoči nadzora nad porabo sredstev,

VZOREC POGODBE
-

če se ugotovi, da je upravičenec prejeta sredstva deloma ali v celoti uporabil nenamensko,
ali da jih je pridobil na podlagi neresničnih podatkov.

Upravičenec je dolžan vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejetja sredstev do dneva njihovega vračila v roku 15 dni od dneva prejema zahtevka
za vračilo sredstev.
4. člen
V primeru, da je upravičenec dolžan iz razlogov, navedenih v prejšnjem členu te pogodbe,
vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi, mora vrniti bruto znesek prejetih sredstev.
5. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazumne
rešitve ne bi mogli doseči, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v
Ljubljani.
6. člen
Ta pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
7. člen
Pogodba je sestavljena v petih izvodih, od katerih prejeme občina 3 izvode, upravičenec pa
dva izvoda.

Številka: _____________________

Številka: 308 - /2011

Datum: ______________________

Datum:

Prejemnik:

Občina Škofljica
Župan, Ivan Jordan

