PRIJAVNI OBRAZEC – DRUŠTVA
ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ
PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008
ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU
1. PODATKI O VLAGATELJU
(podatke vpišite oz. ustrezno obkrožite)
Naziv izvajalca:*
Ime in priimek odgovorne
osebe:
Naslov/sedež:
Tel:
Fax:
E pošta:
Davčna številka:
Matična številka:
Davčni zavezanec
(obkroži):
Številka bančnega računa:

DA

NE

-

Banka, pri kateri je odprt
račun:
Ime in priimek kontaktne
osebe:
Telefon in e-pošta:
*Kandidirajo registrirana društva, ki delujejo na področju kmetijstva in čebelarstva na
območju občine ali regije.
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2. OSNOVNI PODATKI O TEHNIČNI PODPORI
(ustrezno označite)
Predmet tehnične podpore po sklopih:
1. izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih
družin.
2. tehnična pomoč v okviru društvene dejavnosti in njihovih združenj, ki delujejo na
področju kmetijstva in čebelarstva.
A.
•
•
•
•
•
•

Vrsta tehnične podpore (ustrezno obkrožite):
izobraževanje in usposabljanje kmetov v primarni kmetijski pridelavi,
svetovalne storitve,
organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav
in sejmov ter sodelovanja na njih,
publikacije, kot so katalogi in spletišča,
drugo:___________________________________
________________________________________.

B. Upravičeni stroški (ustrezno obkrožite):
-

Kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja (predavanja, tečaji, strokovne
ekskurzije,…)
Stroški za honorarje za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti, niti
niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja.
Izmenjava znanj med gospodarstvi, tekmovanja, razstave, sejmi in sodelovanje na
njih.
Stroški na področju širjenja znanstvenih dogajanj (prikazi in demonstracijski
poskusi, delavnice, forumi,…).
Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda (kritje stroškov
priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).

C. OPOZORILO:
Rok za predložitev vlog je 31. marec 2008 (Datum žiga pošte). Odpiranje vlog bo 7. aprila
2008.
USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE TER SVETOVANJE ČLANOV DRUŠTVA
IN NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANOV V PRIMARNI KMETIJSKI PRIDELAVI
(izvajalec lahko z eno vlogo prijavi več usposabljanj, izobraževanj oz. svetovanj; v tem
primeru mora točko D izpolniti za vsako usposabljanje, izobraževanje oz. svetovanje posebej)
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1. Naziv in kratek opis usposabljanja, izobraževanja oz. svetovanja:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Kraj izvedbe: ________________________________________________
3. Termin in trajanje: __________________________
4. Skupni upravičeni stroški:
- brez DDV __________________ EUR, z DDV _____________________ EUR.
(Za stroške, ki jih navedete, je potrebno priložiti dokazila oz. račune!)
(Če ste zavezanec za DDV, se za sofinanciranje upoštevajo zneski brez DDV).
5. Predvideno število udeležencev iz Občine Škofljica : ___________ .
6. Upravičen strošek usposabljanja, izobraževanja oz. svetovanja na posameznega
udeleženca iz Občine Škofljica: _______________ EUR.

D. ORGANIZACIJE FORUMOV ZA IZMENJAVO ZNANJ MED GOSPODARSTVI,
TEKMOVANJ, RAZSTAV IN SEJMOV TER SODELOVANJA NA NJIH (izvajalec
lahko z eno vlogo prijavi več forumov, tekmovanj, razstav oz. sejmov in najemov
prostorov; v tem primeru mora točko E izpolniti za vsak forum, tekmovanje, razstavo ali
sejem posebej )
1. Naziv in kratek opis foruma, tekmovanja, razstave oz. sejma:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Kraj izvedbe: ____________________________
3. Termin in trajanje: __________________________
4. Skupni upravičeni stroški:
- brez DDV __________________ EUR, z DDV _____________________ EUR.
(Za stroške, ki jih navedete, je potrebno priložiti dokazila oz. račune!)
(Če ste zavezanec za DDV, se za sofinanciranje upoštevajo zneski brez DDV).
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E. PUBLIKACIJE (izvajalec lahko z eno vlogo prijavi več publikacij; v tem primeru mora
točko F izpolniti za vsako publikacijo posebej )
1. Naziv in kratek opis publikacije:

2. Skupni upravičeni stroški:
- brez DDV __________________ EUR, z DDV _____________________ EUR.
(Za stroške, ki jih navedete, je potrebno priložiti dokazila oz. račune!)
(Če ste zavezanec za DDV, se za sofinanciranje upoštevajo zneski brez DDV).

3. OBVEZNE PRILOGE
- dokazila o strokovni usposobljenosti za izvajanje tehnične podpore
4. IZJAVE VLAGATELJA
Izjavljam,
1.

da nismo podjetje v težavah oz. v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,

2.

da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore,

3.

da se strinjamo in sprejemamo vse razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije in da z njimi v celoti soglašamo,

4.

da so vsi v vlogi navedeni podatki (vključno z dokumentacijo) popolni in
verodostojni ter, da smo seznanjeni s posledicami navajanja neresničnih podatkov v
tej vlogi; seznanjeni smo tudi z obvezo, da moramo vsa pridobljena sredstva, ki jih
pridobimo nezakonito, porabimo nenamensko ali da odstopimo od pogodbe, vrniti
skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi ter da v tem primeru ne moremo
pridobiti novih sredstev iz naslova Pravilnika še 2 leti po vračilu vseh nezakonito
pridobljenih sredstev skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi,

5.

da nismo in da ne bomo pričeli z izvedbo tehnične podpore pred izdajo sklepa o odobritvi
sredstev; kot začetek izvedbe tehnične podpore se šteje prevzem katerikoli obveznosti
vlagatelja na račun morebitnih odobrenih sredstev (sklenitev pogodb,…),

6.

da za iste upravičene stroške in za isti namen, kot jih navajamo v vlogi, v letu 2008
nismo pridobili sredstev oz. nismo v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli
drugega javnega vira (sredstva Republike Slovenije ali EU),

7.

da bo pomoč dostopna vsem upravičencem,
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8.

10.

da bomo zagotovili, da bo material na kateremkoli mediju vseboval dejanske podatke
o proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske podatke o proizvajalcih danega
proizvoda ter da bodo informacije in predstavitve nevtralne in bodo imeli vsi zadevni
proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo (izjava velja v primeru izdaje
publikacij),
da bomo v primeru odobritve pomoči predpisano dokumentacijo vodili in hranili še
najmanj 5 let po izplačilu sredstev,

Za navedene izjave, izpolnjene obrazce in priložene priloge kazensko in materialno
odgovarjam.

V/na ______________, dne___________
____________________
Žig:
vlagatelja)
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(Podpis

MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV
Pomoči po uredbi za skupinske izjeme – zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
Merila za dodelitev državnih pomoči po uredbi za skupinske izjeme – zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijskem sektorju
- večletne izkušnje pri delu s podeželskim prebivalstvom iz razpisanih tem
- 4 in več let izkušenj
20 točk
- do 3 leta izkušenj
10 točk
- dosedanja vključenost v programe razvoja podeželja Občine Škofljica
- da
20 točk
- ne
0 točk
- primernost predloženih vsebin glede na cilje strategije (60 točk)
- 60 točk zelo primerna
- 40 točk primerna
- 20 točk manj primerna
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimalno 100 točk.
Obravnavajo se vloge, ki dosežejo minimalno 70 točk (če nima toliko točk se ga zavrne)
Denar bo obvezno vsaj okvirno razdeliti po temah.
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