Vloga na javni razpis
Za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v
proizvodne in storitvene kapacitete v Občini Ajdovščina za leto 2017
1. PODATKI O PODJETJU
Polno ime podjetja:
Skrajšano ime podjetja:
Sedež:
Naslov:
Poštna številka in pošta:
Spletni naslov:
Zakoniti zastopnik, funkcija:
Kontaktna oseba:
Telefon:
Faks:
Naslov elektronske pošte:
Matična številka:
Davčna številka:
Naziv banke, pri kateri je odprt TRR:
Številka TRR:
Dejavnost podjetja (SKD 08)1:
Velikost podjetja2:
Število oseb, zaposlenih za polni delovni
čas na dan 31. 12. 2016

Upošteva se podatek o glavni dejavnosti podjetja, ki je naveden v poslovnem registru Gvin.com (www.gvin.com).
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. 8. 2008, o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah). Dokument je dostopen na:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF. Kategorijo mikro, malih in srednjih podjetij (v nadaljevanju besedila: MSP) sestavljajo
podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov. Malo podjetje se
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov evrov. Mikro podjetje se opredeljuje kot tisto, ki ima
manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov evrov.
1
2

Izjava prijavitelja o že prejetih (ali zaprošenih) de minimis pomočeh in drugih že prejetih
(ali zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške
Zakoniti zastopnik:
Podjetje:

______________________________________________________________

______________________________________________________________________

1. Izjavljamo, da višina sredstev, ki smo jih že prejeli (ali zaprosili zanje) kot de minimis pomoč v
proračunskih letih 2014, 2015 in 2016, znaša skupaj __________ evrov, od tega smo že prejeli (ali
zaprosili za):
__________ evrov v proračunskem letu 2015, kandidirali smo pri dajalcu: ____________________
__________ evrov v proračunskem letu 2016, kandidirali smo pri dajalcu: ____________________
__________ evrov v proračunskem letu 2017, kandidirali smo pri dajalcu: ____________________.
2. Izjavljamo, da višina drugih že prejetih (ali zaprošenih) državnih pomoči za iste upravičene stroške,
kot jih prijavljamo v tem javnem razpisu, znaša skupaj __________ evrov, ter da dodeljena sredstva
po tem javnem razpisu ne bodo presegla zgornje meje de minimis pomoči in intenzivnosti pomoči
po predpisih drugih že prejetih (ali zaprošenih) državnih pomoči za iste upravičene stroške.
3. Izjavljamo, da je podjetje______________________ povezano z naslednjimi podjetji v enotno
podjetje:
Naziv podjetja

Matična številka podjetja

S tem se bo zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja
meja de minimis pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih.

Kraj in datum:

Žig podjetja

Podpis zakonitega zastopnika:

1. Kratka predstavitev investitorja (začetek poslovanja, predmet poslovanja, poslovna banka s katero
posluje, kapitalske povezave z drugimi podjetji, …):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Kratka predstavitev uspešnosti preteklega poslovanja in premoženja, s katerim podjetje/podjetnik
razpolaga:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Priložite izkaz poslovnega izida in bilance stanja za leto 2015, ter navedite
-

čisti dobiček/izguba_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ evrov

-

amortizacija _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ evrov

3. Glavni kupci (dolžniki) in dobavitelji (upniki) – navedite vsaj po tri ter njihov obseg:
Vaši kupci (dolžniki):
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________
5. _________________________________________________

Vaši dobavitelji (upniki):

1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________
5. _________________________________________________
Plačilni pogoji:
-

vi kupcem (dni) _____________________________________________

-

dobavitelji vam (dni) _________________________________________

4. Analiza stanja na trgu:
Kakšna je ponudba takih storitev oz. proizvodov, ki jih ali jih boste ponujali?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Kakšno je povpraševanje po storitvah oz. proizvodih, ki jih ali jih boste ponujali?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
V katere države prodajate svoje proizvode oz. izvajate svoje storitve?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Koliko imate zaposlenih (s polnim oziroma skrajšanim delovnim) in koliko jih boste dodatno
zaposlili na podlagi te investicije (s polnim oziroma skrajšanim delovnim časom)?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. PODATKI O ZAPROŠENEM POSOJILU
Višina zaprošenega posojila
1.
2.
3.
4.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ evrov

Namen (obkroži)
za nakup, urejanje in komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov;
za nakup, gradnjo ali investicijsko vzdrževanje poslovnih ali proizvodnih prostorov;
za nakup nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme;
za nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).

3. PODATKI O INVESTICIJI
1. Opis investicije (opisati celotno investicijo in fazo investicije, če je predmet prijave le določena
faza le-te):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Lokacija investicije (parcelna št., naselje, občina, opis lokacije):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Namen in cilj investicije (zakaj se je podjetnik odločil za investicijo):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Dejavnost, v katero se investira (po standardni klasifikaciji dejavnosti):
_____________________________________________________________________________________
________________
5. Število in kvalifikacijska struktura zaposlenih:
Od skupnega števila zaposlenih:
Opis
Št. zaposlenih oseb, ki sodijo
v skupino težje zaposljivih
oseb
Prva zaposlitev oseb z višjo
in visoko izobrazbo

Pred naložbo

Po naložbi

6. Vrsta tehnologije in vpliv na okolje (ali ta investicija vpliva na okolje?):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Predračunska vrednost celotne investicije: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _evrov
8. Predračunska vrednost posamezne faze investicije (če gre za fazno izvedbo): _ _ _ _ _ _ _evrov

9. Viri financiranj
Opis
Lastni viri (kateri – navedite)

skupaj v EUR

Kapitalsko sovlaganje
Posojilo banke: - zaprošeno (ta vloga)
- že odobreno
Posojilo lastnikov podjetja
Druga domača posojila (navedite)
Posojila iz tujine
Drugi viri (navedite)
SKUPAJ
10. Finančno – tržna ocena investicije (donosnost – učinkovitost naložbe, ocena likvidnosti v času
investicije, …); kako bo ta investicija vplivala na vaše poslovanje?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
11. Dinamika investiranja in porabe in posojila:
Opis
Začetek investicijskih del
Zaključek investicijskih del
Rok koriščenja posojila

Datum: mesec, leto

12. Obstoječe kreditne obveznosti podjetja/podjetnika:
Kreditodajalec
(banka)

SKUPAJ

Celotna višina
odobrenega kredita

Stanje še
neodplačanega
kredita

Namen kredita

13. Že pridobljeni krediti s subvencijo:
DA

NE
Leto

Višina (v evrih)

14. Že pridobljena državna pomoč – krediti s subvencijo oz. nepovratna sredstva s strani ministrstev
oz. drugih virov (EU, …)
DA
Leto

NE
Dajalec sredstev in namen

Višina (v evrih)

15. Druge zaprošene pomoči – krediti s subvencijo oz. nepovratna sredstva s strani ministrstev oz.
drugih virov (EU, …):
DA
Leto

NE
Dajalec in namen

Zaprošena višina sredstev (v
evrih)

IZJAVA:
Kreditojemalec s podpisom vloge soglašam, da bom v zvezi z odobrenim kreditom s subvencionirano
obrestno mero vzpostavil in vodi ustrezne evidence dodeljenih državnih pomoči ter hranil vso
dokumentacijo še 10 let od datuma odobritve državne pomoči. S podpisom soglašam, da dajalec pomoči
izvede postopek preverjanja prejete državne pomoči pri Ministrstvu za finance RS ter ministrstvu tudi
poroča o dodelitvi državne pomoči. Soglašam, da se zbrane podatke po vlogah na razpis za pridobitev
kredita s subvencionirano obrestno mero uporablja za izdelavo statističnih analiz.
Kreditojemalec se s podpisom vloge obvezujem Občini Ajdovščini, dajalki državne pomoči, posredovati
podatke o poteku izvedbe investicije ter podatke o poslovnem izidu ter številu zaposlenih v naslednjih 5-ih
letih po zaključku investicije, ki je predmet vloge na javni razpis. Podatke kreditojemalec posreduje na
podlagi zahteve Občine Ajdovščina. Kreditojemalec soglaša, da se za vodenje in spremljanje učinkov
dodeljenih državnih pomoči uporablja vse javno dostopne baze podatkov o poslovanju družbe.
Kreditojemalec s podpisom vloge izjavljam, da na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) nimam omejitev vezanih na poslovanje z Občino Ajdovščina. Občina
Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo
ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5%
udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za
državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in
druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.
OBVEZNE PRILOGE:
- izkaz poslovnega uspeha ter bilanca stanja za leto 2016,
- predračun ali projektantsko oceno investicije,
- grafični prikaz investicije, če gre za novogradnjo ali adaptacijo,
- izpolnjen obrazec – IZVLEČEK.
Kraj in datum:

Žig podjetja

Podpis zakonitega zastopnika:

Navodila za pripravo prijave
Prosilec je dolžan izpolniti vse rubrike v vlogi. V nasprotnem primeru bomo šteli, da je vloga nepopolna.
OBVEZNE PRILOGE:
izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2016,
predračun ali projektantsko oceno investicije,
grafični prikaz investicije, če gre za novogradnjo ali adaptacijo,
izpolnjen obrazec – IZVLEČEK.
OPREMA OVOJNICE
Pisne vloge z oznako, da gre za prijavo na razpis (glej predlog naslovnice za ovojnico), morajo biti
predložene na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/A, 5270 Ajdovščina, od 15. 2. 2017 dalje do
najkasneje 15. 11. 2017 do 12.00 ure, oziroma do porabe sredstev kreditne mase.
Skupaj z oddajo vloge, prosilec POSEBEJ odda in na kuverti označi Izvleček (glej predlog naslovnica za
ovojnico) iz svoje vloge (obrazec), na podlagi katerega bo strokovna komisija pri Ministrstvu za finance
RS še pred odpiranjem vlog preverila višino že pridobljenih sredstev državne pomoči po pravilu de minimis.
V primeru da izvleček ne bo oddan, bo komisija zaprosila Ministrstvo za finance šele po odpiranju vlog, o
vlogi pa odločala na prihodnjem roku (predvidoma en mesec kasneje).

NASLOVNICA ZA OVOJNICO – VLOGA oziroma IZVLEČEK
Izpolnite naziv in naslov pošiljatelja, izrežite in nalepite na ovojnico.

POŠILJATELJ:

PRISPETJE VLOGE (izpolni Občina
Ajdovščina):

Naziv:
Datum: ____________________
Ura/minuta: _________________
Naslov:
Zap. št.:

___________________

Podpis:

___________________
žig Občina Ajdovščina

JAVNI RAZPIS

NASLOVNIK:

ZA DODELITEV KREDITOV S
SUBVENCIONIRANO OBRESTNO
MERO ZA SPODBUJANJE
INVESTICIJSKIH VLAGANJ V
PROIZVODNE IN STORITVENE
KAPACITETE V OBČINI
AJDOVŠČINA ZA LETO 2016

Občina Ajdovščina
Cesta 5. mja 6/A

NE ODPIRAJ - VLOGA!
ali
IZVLEČEK

5270 Ajdovščina

IZVLEČEK

1. Naziv prosilca/investitorja
___________________________________________________________________________
2. Naslov/sedež prosilca/investitorja
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Matična številka
___________________________________________________________________________
4. Davčna številka
___________________________________________________________________________
5. Višina zaprošenega kredita
___________________________________________________________________________
6. Predvidena doba odplačila kredita
___________________________________________________________________________
POVEZANA PODJETJA OZIROMA POVEZANI SUBJEKTI:
S podjetjem ali s.p.-jem oblikujem enotno podjetje »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj
najmanj v enem od naslednjih razmerij (v nadaljevanju podjetje)
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.
Ustrezno obkroži ter navedi podjetje in povezavo z njim!
DA

NE

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Kraj in datum:

Žig podjetja

Podpis zakonitega zastopnika:

