VLOGA
JAVNI POZIV 85SUB-EVPO20
Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila
1. PODATKI VLAGATELJA
Polno ime: ______________________________________________________________________________________
Naslov sedeža (ulica in hišna številka): _______________________________________________________________
Poštna številka in pošta: ___________________________________________________________________________
Občina: ________________________________________________________________________________________
Matična številka:
Davčna številka:
Pravna oseba:

zasebnega prava

javnega prava

Pravna oseba javnega prava opravlja tudi tržno dejavnost:

DA

NE

Vrsta:
neodvisno podjetje

partnersko podjetje

povezano podjetje

novoustanovljeno podjetje

državna inštitucija

občinska institucija

javni zavod

Vlagatelj ima pravico do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost:

2.

DA _____ %

drugo
NE

PODATKI O KONTAKTNIH OSEBAH

Zakoniti zastopnik:
Ime in priimek: ______________________________________

Funkcija: ____________________________________

Telefonska številka: ________________________ E-pošta: ______________________________________________
Kontaktna oseba:
Ime in priimek: _____________________________________

Funkcija: _____________________________________

Telefonska številka: ________________________ E-pošta: _______________________________________________

3.

PODATKI ZA NAKAZILO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE

Številka bančnega računa vlagatelja:
SI56
Podatki o bančnem računu vlagatelja, v primeru nakazila na bančni račun odprt v tujini:
Številka računa: _________________________________ SWIFT ali BIC koda banke: _________________________
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4.

UKREP
novo električno vozilo _________ (število)
predelava v električno vozilo __________ (število)

Podatki o vozilih
Proizvajalec vozila (znamka): ___________________________________________________
Oznaka vozila (komercialna oznaka): _____________________________________________
Št. enakih vozil _______, če gre za istega proizvajalca in oznako vozila
Vrsta:
novo
Kategorija vozila:
M1
N1

predelava
L7e

L6e

L5e

L4e

L3e

L2e

L1e-B

Identifikacijska številka vozila (VIN):

Dodatna vozila:
Podatki o vozilih
Proizvajalec vozila (znamka): ___________________________________________________
Oznaka vozila (komercialna oznaka): _____________________________________________
Št. enakih vozil _______, če gre za istega proizvajalca in oznako vozila
Vrsta:
novo
Kategorija vozila:
M1
N1

predelava
L7e

L6e

L5e

L4e

L3e

L2e

L1e-B

Identifikacijska številka vozila (VIN):

Podatki o vozilih
Proizvajalec vozila (znamka): ___________________________________________________
Oznaka vozila (komercialna oznaka): _____________________________________________
Št. enakih vozil _______, če gre za istega proizvajalca in oznako vozila
Vrsta:
novo
Kategorija vozila:
M1
N1

predelava
L7e

L6e

L5e

L4e

L3e

L2e

L1e-B

Identifikacijska številka vozila (VIN):
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5.

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU IN SPREJEMANJU POGOJEV

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik vlagatelja izjavljam, da:
− je naložba izvedena skladno s pogoji javnega poziva in skladno z vsemi veljavnimi predpisi;
− nimamo zapadlih finančnih obveznosti do Eko sklada, j.s. ter izpolnjujemo morebitne druge pogodbene zaveze
po pogodbah sklenjenih z Eko skladom, j.s.;
− imamo poravnane davčne in druge obveznosti do Republike Slovenije;
− imamo poravnane obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov;
− nismo gospodarska družba in zadruga v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah;
− nismo v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja;
− nimamo blokiranega transakcijskega računa;
− bomo Eko sklad, j.s. sprotno obveščali o morebitnih dodeljenih drugih javnih sredstvih ali sredstvih iz naslova
državne pomoči;
− je/so vozilo/a kupljeno/a od prodajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil;
− bo po pridobitvi nepovratnih sredstev vozilo najmanj 2 (dve) leti po prvi registraciji vozila ostalo registrirano in v
lasti prejemnika nepovratne finančne spodbude;
− za nakup oz. predelavo vozila z isto identifikacijsko številko ni bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev
električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju
prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14) in iz sredstev državnega proračuna;
− se strinjam, da bodo naziv vlagatelja ter vrsta, višina in velikost financiranega projekta po prejemu sredstev
objavljeni na seznamu prejemnikov spodbud v skladu s 3. točko prvega odstavka 10. člena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) in v skladu z drugim
odstavkom 7. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20);
− nismo v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto
državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
− so vsi v vlogi navedeni podatki resnični, točni in popolni ter da so vlogi priloženi dokumenti verodostojni, za kar
prevzemamo vso materialno in kazensko odgovornost, ter Eko skladu, j.s. dovoljujemo, da vse v vlogi navedene
podatke preveri pri upravljavcih zbirk teh podatkov;
− bomo vse spremembe podatkov iz vloge pisno sporočili Eko skladu, j.s. v 8-ih dneh od nastanka teh sprememb;
− bomo na zahtevo Eko sklada, j.s. predložili ustrezna dokazila o poravnanih obveznostih iz prejšnjih alinej;
− se naši osebni podatki lahko obdelujejo skladno z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov;
− sem seznanjen, da sem v primeru neustrezne izvedbe naložbe ali navajanja neresničnih podatkov, dolžan vrniti
prejeta sredstva Eko sklada, j.s., skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva od dneva
nakazila do dneva vračila sredstev.

Kraj in datum

Ime in priimek
(zakoniti zastopnik)

(žig)
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6.

IZJAVA O PREJETI ALI ZAPROŠENI POMOČI »DE MINIMIS«

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik vlagatelja

________________________________ (ime in priimek),

__________________________________ (polno ime vlagatelja) izjavljam 1:
1. da JE / NI (izberite) bila vlagatelju v zadnjem triletnem obdobju dodeljena pomoč »de minimis« (vključite tudi že
odobrene, a še ne izplačane pomoči), in sicer pri sledečih dajalcih pomoči:
dajalec pomoči

v znesku

EUR,

dajalec pomoči

v znesku

EUR,

dajalec pomoči

v znesku

EUR;

2. da DA / NE (izberite) kandidira vlagatelj pri drugih dajalcih pomoči ______________________ (navedite katerih)
za »de minimis« pomoč v višini ______________________ EUR;
3. da višina drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomoči za iste upravičene stroške, kot jih prijavlja vlagatelj v tem
javnem pozivu, znaša skupaj _________________ EUR, ter da dodeljena sredstva po tem javnem pozivu ne bodo
presegla zgornje meje »de minimis« pomoči in stopnje sofinanciranja po predpisih drugih že prejetih (ali
zaprošenih) državnih pomoči za iste upravičene stroške;
4. da gre v primeru vlagatelja za primer (obvezno označite):
pripojenega podjetja

DA

NE

delitve podjetja

DA

NE

5. da je vlagatelj povezan z naslednjimi podjetji v enotno podjetje:
Naziv podjetja

Matična številka podjetja

6. da vlagatelj (enotno podjetje) opravlja komercialni cestni tovorni prevoz (obvezno označite):

DA

NE

7. da je vlagatelj seznanjen, da nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu pomeni obliko državne pomoči;
8. da bo vlagatelj Eko sklad, j.s., sprotno obveščal o morebitnih dodeljenih sredstvih iz naslova državne pomoči.

Kraj in datum

Ime in priimek
(zakoniti zastopnik)

(žig)

Podpis

1

V kolikor podjetje v zadnjih treh proračunskih letih ni prejelo državnih pomoči pod točko 1., 2. in (ali) 3., je potrebno vpisati znesek
0,00 EUR. Znesek že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomoči in drugih že prejetih (ali zaprošenih) državnih pomoči za iste
upravičene stroške bo preverjen v centralni evidenci »de minimis« pomoči Ministrstva RS za finance.

Vloga 85SUB-EVPO20

Stran 4

7.

PRILOGE

Obvezne dodatne priloge glede na izbrani ukrep
Nakup novega električnega vozila:
kopija računa za nakup vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude (v primeru najema baterije za
predmetno vozilo, je potrebno predložiti tudi kopijo pogodbe o najemu baterije za obdobje vsaj 2 let);
dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.) oziroma, v primeru
finančnega lizinga, kopijo pogodbe o finančnem lizingu za vozilo;
čitljiva kopija prometnega dovoljenja za vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude;
čitljiva kopija potrdila o skladnosti vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude.

Predelava obstoječega vozila v električno:
kopija/e računa/ov za predelavo vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, ki mora/jo vsebovati
tako sestavne dele kot tudi stroške dela;
dokazilo o plačilu celotnih računov iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.);
čitljiva kopija prometnega dovoljenja za vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude;
čitljiva kopija potrdila o skladnosti vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude.
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