JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SPODBUD ZA RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA IN PODJETNIŠTVA
V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2018

VLOGA
za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva
v občini Ljutomer za leto 2018
1.

PODATKI O PRIJAVITELJU

Naziv prijavitelja:
Naslov:
Poštna številka in kraj
KONTAKTNI PODATKI:
Odgovorna oseba *
Ime in priimek:
Vloga v organizaciji:
Telefon:
Naslov elektronske pošte:
Telefaks:
Kontaktna oseba, dostopna za komunikacijo z izvajalcem javnega razpisa
Ime in priimek:
Vloga v organizaciji:
Telefon:
Naslov elektronske pošte:
Telefaks:
OSNOVNI POSLOVNI PODATKI PRIJAVITELJA
Matična številka:
Davčna številka:
Zavezanec za DDV:

(označite)

DA

NE

Zavarovan iz naslova opravljanja dejavnosti:

(označite)

DA od:____________________

NE

Naziv banke, pri kateri je odprt transakcijski račun:
Številka transakcijskega računa:
Šifra glavne dejavnosti podjetja:
(Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008)

(označite)
Dejavnost:
Član ene od stanovskih zbornic z obveznim ali
neobveznim članstvom več kot 30 dni pred objavo razpisa: (označite)

Proizvodna
DA

Storitvena
NE

* Odgovorna oseba je pooblaščeni podpisnik prijavitelja, ki bo podpisal pogodbo o dodelitvi sredstev in prevzel odgovornosti v
skladu z razpisnimi pogoji in določili pogodbe.

2. OPIS NALOŽBE / INVESTICIJE (predmet naložbe, razlog za odločitev, rezultat naložbe oz. kaj bo z njeno realizacijo doseženo ali izboljšano)
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3.

CILJ RAZVOJA DEJAVNOSTI PRIJAVITELJA (kratko opišite, kakšne cilje imate v prihodnjih 3 letih za razvoj svoje dejavnosti)

4.

TERMINSKI PLAN NALOŽBE - DATUM REALIZACIJE PRIJAVLJENE INVESTICIJE (ustrezno dopolnite)
Začetek

Zaključek

(Naložba mora biti realizirana v koledarskem letu razpisa!)
5.

VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV (ustrezno dopolnite) tč. 5.5 razpisa

Do največ 80% upravičenih stroškov
EUR (brez DDV)

6.

PODJETJE oz. PODJETNIK (ustrezno obkrožite in dopolnite) tč. 3 razpisa

a)

Samostojni podjetnik
Zavarovan iz naslova opravljanja dejavnosti od: ____________________

b)

Mikro družba

7.

POGOJI (ustrezno obkrožite) tč. 3 razpisa

a)

Povprečno število delavcev v tekočem poslovnem letu ne presega 10

b)

Čisti prihodki od prodaje v preteklem koledarskem letu na presegajo 1.000.000 EUR

c)

Prosilec je ustanovitelj, soustanovitelj ali lastnik družbe prvič v deležu vsaj 51% ali več

d)

Prosilec je prvič registriran kot samostojni podjetnik (s.p.) in je zavarovan iz naslova opravljanja dejavnosti

8.

a)
b)
c)
9.

a)
b)

POSLOVNI PROSTORI oz. OPREMA (ustrezno obkrožite) – brez prijavljene investicije – tč. 5.1 razpisa
Vlagatelj razpolaga z lastnimi poslovnimi prostori/opremo
Vlagatelj ima poslovne prostore/opremo v najemu
Vlagatelj ne razpolaga s poslovnimi prostori/opremo
NAKUP STROJEV ali OPREME (ustrezno obkrožite in navedite letnik opreme ) – odgovorite le v primeru, če so predmet investicije
stroji oziroma oprema – tč. 5.1 razpisa
Nakup novih strojev ali opreme (letnik razpisa)
Nakup rabljenih - dodatnih strojev ali opreme (starejši letnik, ali letnik razpisa)
Stroj ali oprema

Letnik
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10. KJE SE NAHAJA INVESTICIJA, ZA KATERO JE PODANA TA VLOGA (ustrezno obkrožite in navedite točen naslov) - tč. 5.3
razpisa

Območje občine Ljutomer
Naslov:

DA

NE

11. VPLIV INVESTICIJE NA POSLOVANJE (ustrezno obkrožite in kratko obrazložite) - tč. 5.3 razpisa
a)
b)
c)
d)
e)

Začetna investicija
Investicija omogoča občutne izboljšave storitev/izdelkov (npr. razvoj novih izdelkov, novih postopkov v
poslovnem procesu,…)
Investicija predstavlja razširitev poslovanja podjetja na nove dejavnosti
Investicija omogoča povečan obseg že obstoječega poslovanja
Drugo

Obrazložitev:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. STAROST DRUŽBE oz. PODJETJA (ustrezno obkrožite) - tč. 5.9 razpisa (za s.p. velja datum začetka zavarovanja iz naslova
opravljanja dejavnosti)

a)
b)
c)

do 12 mesecev
od 13 do 24 mesecev
od 25 do 36 mesecev

13. STAROST VEČINSKEGA LASTNIKA PODJETJA (vpišite priimek in ime obkrožite ustrezno starost in v vrstici ob starosti vpišite
EMŠO) - tč. 5.9 razpisa

Priimek in ime:
a)
b)
c)

Starost
do 30 let
od 31 do 40 let
41 in več let

EMŠO

14. ŠTEVILO ZAPOSLENIH VKLJUČNO Z NOSILCEM DEJAVNOSTI (ustrezno obkrožite) - tč. 5.9 razpisa
Število zaposlenih
a)
b)
c)

1 do 3
4
5 do 10

15. ZAPOSLENI Z OBMOČJA OBČINE LJUTOMER (ustrezno dopolnite) - tč. 5.9 razpisa
Število vseh zaposlenih

(vpiši)

Število zaposlenih iz Občine Ljutomer

(vpiši)

Priimek in ime

Naslov stalnega bivališča

1
2
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3
4
5
6
7
8
9
10
Kot dokazilo predložiti prijavo v zavarovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS za vse navedene zaposlene iz
Občine Ljutomer
16. VPLIV INVESTICIJE NA POSLOVANJE (ustrezno obkrožite in kratko obrazložite)
a)
b)
c)
d)
e)

Začetna investicija
Investicija omogoča občutne izboljšave storitev/izdelkov (npr. razvoj novih izdelkov, novih postopkov,…)
Investicija predstavlja razširitev poslovanja podjetja na nove dejavnosti
Investicija omogoča povečan obseg že obstoječega poslovanja
Drugo

Obrazložitev:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17. FINANČNI NAČRT
17a. SPECIFIKACIJA STROŠKOV
A - Vrsta upravičenega stroška:

1 - Vrednost brez DDV v EUR

2 - Vrednost z DDV v EUR

SKUPAJ – A
Sofinanciranje do 80 % vrednosti v EUR:

/////////////////////////////////////////////////////

B – Vrsta neupravičenega stroška:

SKUPAJ - B

A in B SKUPAJ
Znesek DDV-ja SKUPAJ v EUR:
Opomba: DDV ni upravičen strošek
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17b. FINANČNA KONSTRUKCIJA ZA UPRAVIČENE STROŠKE:
VIRI ZA UPRAVIČENE STROŠKE INVESTICIJE

ZNESEK BREZ DDV V EUR

LASTNA SREDSTVA
PRIČAKOVANA SREDSTVA OBČINE
OSTALI VIRI
VIRI za upravičene stroške SKUPAJ:

ODSTOTEK (%) OD SKUPNE
VSOTE UPRAVIČENIH STROŠKOV

100 %

18. KAKO BO INVESTICIJA PRIPOMOGLA K RAZVOJU GOSPODARSTVA OBČINE LJUTOMER ? (kratko obrazložite)

PRILOGE:
1. dokumentacija, ki dokazuje izvedbo posamezne investicije (gradbeno dovoljenje, kupoprodajne pogodbe, specifikacije
nabavljenih investicijskih sredstev,…);
2. računi in dokazila o plačilu računov;
3. v primeru, da investicija še ni bila izvedena je potrebno predložiti veljaven predračun, ponudbo oziroma ustrezno pogodbo na
podlagi katere bo opravljen nakup oz. izvedene investicija še v letu razpisa;
4. podpisana in potrjena IZJAVA št.1, ki je del te vloge;
5. podpisana in potrjena IZJAVA št.2, ki je del te vloge;
6. podpisana in potrjena IZJAVA št.3, ki je del te vloge;
7. potrdilo o registraciji;
8. izpisek iz Registrskega sodišča;
9. izpis iz Poslovnega registra Slovenije, ki ni starejši od 30 dni z AJPES-a za s. p.;
10. dokazilo o zavarovanju iz naslova opravljanja dejavnosti za s.p.;
11. dokazilo o prijavi v zavarovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS za vse navedene zaposlene;
12. dokazilo – potrdilo pristojne zbornice o članstvu v eni od stanovskih zbornic z obveznim ali neobveznim članstvom ali
predložitev potrdila o plačilu članarine v letu razpisa več kot 30 dni pred datumom objavljenega razpisa;
13. potrdilo o plačanih davkih in ostalih zakonskih obveznostih na dan pred datumom objave razpisa;
14. potrdilo, da vlagatelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji;
15. izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe o dodelitvi spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini
Ljutomer za leto razpisa.

………………………………………………………
Kraj in datum

žig
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IZJAVA št.1:
Izjavljamo, da:
- vse kopije dokumentov, ki so priložene k vlogi, ustrezajo originalom;
- sprejemamo vse pogoje, navedene v Javnem razpisu za dodeljevanje spodbud za razvoj
malega gospodarstva in podjetništva v občini Ljutomer za leto 2018 in pogoje izhajajoče iz
pripadajoče razpisne dokumentacije,
- so vsi v vlogi navedeni podatki točni in resnični,
- svojo dejavnost opravljamo na območju občine Ljutomer;
- je sedež podjetja ali poslovni prostori na območju občine Ljutomer;
- imamo na dan pred objavo razpisa poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Ljutomer
in občinskih javnih podjetij ter poravnane vse zapadle davke in ostale zakonske
obveznosti;
- smo ustanovljeni oz. ustrezno registrirani vsaj 30 dni pred objavo razpisa (šteje 31. dan);
- se bo naložba uporabljala in ostala v lasti upravičenca vsaj 3 leta od dokončanje naložbe;
- 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;
- 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);
- naše podjetje oziroma dejavnost ne izhaja iz dejavnosti, ki opravlja glavno dejavnost
razvrščeno v področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/2007 in Ur.l. RS, št. 17/2008):
- področje A - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo in akvakulture, primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov, ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov;
- oddelek 05 - Pridobivanje premoga;
- področje G – Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil;
- oddelek 56 – Oskrba z jedmi in pijačami;
- nismo podjetje, ki deluje v cestnoprometnem sektorju, sredstva pa ne bodo namenjena
nabavi vozil za komercialni cestni tovorni prevoz;
- spodbuda ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezanim dejavnostim v tretje države
ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z
ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi
z izvozno dejavnostjo;
- spodbuda ne bo pogojena s prednostjo rabe domačih proizvodov pred uvoženimi;
- skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne bo presegel 200.000,00 EUR v
obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na
to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo
v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR).
 »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
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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) prvega pododstavka preko
enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
-

Izjavljamo, da je upoštevana kumulacija pomoči:
 pomoč de minimis se 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.
 pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se
lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
 pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 se
lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de
minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oz 100.000 EUR).

Za navedene izjave kazensko in materialno odgovarjamo.

Kraj in datum …………………………

Podpis odgovorne osebe prijavitelja
…………..…..……………………

Žig
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IZJAVA št.2:
Izjavljamo, da: (ustrezno
1.

dopolnite oz. označite !!!)

Prejemnik pomoči »de minimis«:
1.1 Smo prejemnik drugih pomoči »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo na
podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem
proračunskem letu.

Zap.
št.

Naziv prejete pomoči

(navedite

Uredba de minimis

Datum
dodeljene
pomoči

Višina
pomoči
v EUR

prejete pomoči »de minimis«)!!!
1.2 Nismo prejemnik drugih pomoči »de minimis«, ki bi jih podjetje prejelo na
podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem
proračunskem letu.

2.

Prejemnik drugih pomoči:
2.1 Smo prejemnik drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene
stroške. Zagotavljamo, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo
presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih
predpisih.

Zap.
št.

Naziv prejete pomoči

Podlaga za druge prejete Datum
pomoči: (uredbe, pravilniki, drugi dodeljene
predpisi…)
pomoči

Višina
pomoči
v EUR

(navedite druge prejete ali zaprošene pomoči)!!!
2.2 Nismo prejemnik drugih, že prejetih (ali zaprošenih) pomoči za iste upravičene
stroške.

Za navedene izjave kazensko in materialno odgovarjamo.

Kraj in datum …………………………

Podpis odgovorne osebe prijavitelja
…………..…..……………………
Žig
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IZJAVA št. 3
Vlagatelj: ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….….
(Firma – naziv d.o.o. - ja ali s.p.- ja, naslov - sedež, poštna št. in pošta)

Matična št.: …………………………………. Davčna št.: …………………………………,
izjavljamo, da (označite točko 1 ali označite točko 2 in izpolnite tabelo):
1. NISMO POVEZANO PODJETJE (označiti)
2. SMO POVEZANO PODJETJE (označite in izpolnite)
Seznam povezanih podjetij:
(2. točka 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
Zap. Naziv podjetja in naslov
št.

Davčna
št.

Matična št.

Povezani – enotno
podjetje
A
B
C
D

(označiti točko 1 ali izpolniti točko 2)

Kot povezano podjetje izjavljamo, da skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne bo
presegel 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen
pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru
podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja
pomoči 100.000,00 EUR).
»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) prvega pododstavka preko enega
ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Za navedene izjave kazensko in materialno odgovarjamo.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe prijavitelja
…………..…..……………………
Žig
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Pregled zahtevane dokumentacije - vloga in priloge
Vlagatelj mora ob prijavi na razpis za dodelitev finančnih sredstev predložiti:
Zap.
št.

Dokument

Izvedba

Pregled zahtevane dokumentacije vloge in prilog

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14

15
16
17

18

Izpolnjen, podpisan, žigosan, vložen in spet
v mapi
Vloga – prijava na razpis
Izpolnjena po vseh točkah od 1 do 18,
podpisana, žigosana, vložena in speta v
mapi
Izjava št. 1
Izpolnjena podpisana, žigosana, vložena in
speta v mapi
Izjava št. 2
Izpolnjena podpisana, žigosana, vložena in
speta v mapi
Izjava št. 3
Izpolnjena podpisana, žigosana, vložena in
speta v mapi
Vzorec pogodbe o dodelitvi spodbud za razvoj Izpolnjen podpisan, žigosan, vložen in spet
malega gospodarstva in podjetništva v Občini v mapi
Ljutomer za leto razpisa.
Potrdilo o registraciji
Priloženo, vloženo in speto v mapi
Izpisek iz Registrskega sodišča
Priloženo, vloženo in speto v mapi
Izpis iz Poslovnega registra Slovenije, ki ni starejši
Priložen, vložen in spet v mapi
od 30 dni z AJPES-a za s. p.
Dokazilo o zavarovanju iz naslova opravljanja
Priloženo, vloženo in speto v mapi
dejavnosti za s.p.
Dokazilo o prijavi v zavarovanje Zavoda za
Priloženo, vloženo in speto v mapi
zdravstveno zavarovanje RS za vse v vlogi
navedene zaposlene
Dokazilo – potrdilo pristojne zbornice o članstvu v
Priloženo, vloženo in speto v mapi
eni od stanovskih zbornic z obveznim ali
neobveznim članstvom ali predložno potrdila o
plačilu članarine v letu razpisa več kot 30 dni pred
datumom objavljenega razpisa (šteje 31. dan)
Potrdilo o plačanih davkih in ostalih zakonskih Priloženo, vloženo in speto v mapi
obveznostih na dan pred datumom objave razpisa
Potrdilo, da vlagatelj ni v postopku prisilne
Priloženo, vloženo in speto v mapi
poravnave, v stečaju ali likvidaciji
Dokumentacija, ki dokazuje izvedbo posamezne Priložena, vložena in speta v mapi
investicije (gradbeno dovoljenje, kupoprodajne
pogodbe, specifikacije nabavljenih investicijskih
sredstev,…)
Računi in dokazila o plačilu računov
Priloženi, vloženi in speti v mapi
V primeru, da investicija še ni bila izvedena Priloženo, vloženo in speto v mapi
predloženi veljavni predračuni, ponudbe, oziroma
ustrezne pogodbe na podlagi katerih bo opravljen
nakup oz. izvedena investicija še v letu razpisa
Urejenost mape
Dokumenti so zloženi in speti po vrstnem
redu od 1 do 17 (1 je najvišje 17 je najnižje)
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