VLOGA
JAVNI POZIV 66SUB-EVPO19
Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila
1.

PODATKI VLAGATELJA

1.1

Polno ime: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.2

Naslov sedeža (ulica in hišna številka): _______________________________________________________

1.3

Poštna številka in pošta: __________________________________________________________________

1.4

Občina: ________________________________________________________________________________

_

1.5

Pravna oseba:
zasebnega prava

1.6

Matična številka:

1.7

Davčna številka:

javnega prava

__

1.8

Vlagatelj je:
raziskovalna inštitucija, vpisana v bazo SICRIS
vzgojno-izobraževalni zavod, ki ima standardno klasifikacijo v razredu SKD 85 Izobraževanje
drugo
_

1.9

Vrsta:
neodvisno podjetje
državna inštitucija

partnersko podjetje
občinska inštitucija

povezano podjetje
drugo

novoustanovljeno podjetje

malo podjetje

srednje podjetje

veliko podjetje

_

1.10

Velikost:
mikro podjetje
_

1.11

Podatki iz potrjenih računovodskih izkazov za zadnje zaključeno leto:
število zaposlenih: ______________ ,
letni promet: ______________ EUR,
bilančna vsota: _____________ EUR,
_

1.12

Morebitna partnerska oziroma povezana podjetja:
polno ime in sedež povezanega/partnerskega podjetja: __________________________________________
polno ime in sedež povezanega/partnerskega podjetja: __________________________________________
polno ime in sedež povezanega/partnerskega podjetja: __________________________________________

2.

PODATKI O KONTAKTNIH OSEBAH

2.1

Oseba, pooblaščena za sklenitev pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude (zakoniti zastopnik)
Ime in priimek: ______________________________________ Funkcija: ___________________________
Telefonska številka: _________________ E-pošta: _____________________________________________

2.2

Kontaktna oseba:
Ime in priimek: _____________________________________ Funkcija: ____________________________
Telefonska številka: _________________ E-pošta: _____________________________________________
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3.

PODATKI ZA NAKAZILO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE
Številka transakcijskega računa vlagatelja:

SI56

SWIFT koda

4.

UKREP
novo električno vozilo __________ (število)
novo priključno hibridno ali vozilo s podaljševalnikom
dosega z emisijami manjšimi od 50 g CO2/km _________ (število)
predelava v električno vozilo __________ (število)

4.1

Podatki o vozilih
Proizvajalec vozila (znamka): ______________________________________________________________
Oznaka vozila (komercialna oznaka): ________________________________________________________
Št. enakih vozil _______, če gre za istega proizvajalca in oznako vozila
Vrsta:
novo

predelava

Kategorija vozila:
M1
N1

L7e

Novo vozilo:
električno

priključno hibridno

L6e

L5e

L4e

L3e

L2e

L1e-B

L1e-A

s podaljševalnikom dosega

Identifikacijska številka vozila za predelavo (VIN):

Vozilo bo financirano iz:
tržne dejavnosti
opravljanja javne službe
Dodatna vozila vpišite na strani 5
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5.

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik vlagatelja izjavljam, da:
- so bila za nakup vozil, ki so predmet te vloge, že prejeta javna sredstva lokalne skupnosti, države ali EU v
skupnem znesku ________EUR, kar predstavlja _____% upravičenih stroškov naložbe, in sicer iz naslova:
1. oprostitve ali zmanjšanja plačila takse ali trošarine v znesku _____________________________ EUR;
2. dodelitve nepovratnih sredstev v znesku ____________________________________________ EUR;
3. pridobitve drugih oblik pomoči (navedite): _____________________ v znesku ______________ EUR;
(Potrebno izpolniti, tudi če za navedena vozila vlagatelj ni prejel nobenih sredstev državne pomoči; v
takem primeru se navede vrednost nič.)
- vlagatelj ni podjetje v težavah 1 na dan oddaje te vloge na javni poziv »66SUB-EVPO19«;
- vlagatelj nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske Komisije, ki je prejeto
pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom;
- na dan oddaje te vloge vlagatelj nima neporavnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije;
- vlagatelj redno izplačuje plače in socialne prispevke;
- bodo vsa vozila, ki so predmet te vloge, v lasti vlagatelja oziroma lizingodajalca in da je v primeru zakupa
vlagatelj prvi lizingojemalec;
- vozil, ki so predmet spodbujanja, vlagatelj ne bo odtujil v času 2 (dveh) let od prve registracije vozila, pri čemer
se v primeru odpovedi lizinga zaradi odkupa vozila s strani prejemnika pravice do nepovratne finančne
spodbude ne šteje za odtujitev;
- so vsi v vlogi navedeni podatki resnični in da bo naložba izvedena skladno s pogoji javnega poziva in
veljavnimi predpisi;
- se vlagatelj strinja, da bodo njegovo ime, naslov ter vrsta in velikost financiranega projekta po prejemu
sredstev objavljena 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 316. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15);
- se osebni podatki vlagatelja lahko obdelujejo skladno z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov;
- za ukrep, za katerega vlagatelj kandidira, ni prejel spodbude dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter
tekočih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).

Kraj in datum

Ime in priimek
(zakoniti zastopnik)

(žig)

Podpis

Podjetje v težavah pomeni podjetje, za katerega velja vsaj ena od naslednjih okoliščin:
− če je v primeru družbe z omejeno odgovornostjo (razen MSP, ki obstaja manj kot tri leta ali, za namene upravičenosti do pomoči
za financiranje tveganja, MSP v 7 letih po njegovi prvi komercialni prodaji in ki je upravičeno do naložb v financiranje tveganja po
skrbnem pregledu izbranega finančnega posrednika), zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica vpisanega osnovnega
kapitala. To je v primeru, ko nakopičene izgube, ki se odštejejo od rezerv (in vseh drugih elementov, ki se na splošno štejejo kot del
lastnih sredstev družbe), povzročijo negativen kumulativni znesek, ki presega polovico vpisanega osnovnega kapitala. Za namene
te določbe se „družba z omejeno odgovornostjo“ nanaša predvsem na vrste podjetij iz Priloge I k Direktivi 2013/34EU Evropskega
parlamenta in Sveta (37), osnovni kapital pa vključuje po potrebi vse vplačane presežke kapitala;
− če je v primeru družbe, kjer vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost za dolg družbe (razen MSP, ki obstaja manj kot tri leta
ali, za namene upravičenosti do pomoči za financiranje tveganja, MSP v 7 letih po njegovi prvi komercialni prodaji in ki je upravičeno
do naložb v financiranje tveganja po skrbnem pregledu izbranega finančnega posrednika), zaradi nakopičenih izgub izginila več kot
polovica njenega kapitala, kot prikazujejo računovodski izkazi družbe. Za namene te določbe se „družba, kjer vsaj nekaj članov nosi
neomejeno odgovornost za dolg družbe“ nanaša predvsem na vrste podjetij iz Priloge II k Direktivi 2013/34/EU;
− če je podjetje v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti ali če v skladu z nacionalno zakonodajo izpolnjuje merila za uvedbo
kolektivnega postopka zaradi insolventnosti na zahtevo njegovih upnikov;
− če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in posojila še ni vrnilo ali prekinilo jamstva ali če je podjetje prejelo pomoč za reševanje
in je še vedno predmet načrta prestrukturiranja;
− če je v primeru podjetja, ki ni MSP, v zadnjih dveh letih:
•
knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim kapitalom večje od 7,5 in
•
razmerje med dobičkom podjetja pred obrestmi in davki (EBITDA) in kritjem obresti nižje od 1,0.
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6.

PRILOGE

6.1

Obvezne priloge vlogi

V primeru, da računovodski izkazi vlagatelja oziroma partnerskih in/ali povezanih podjetij niso dostopni v javnih
bazah podatkov, je potrebno priložiti kopijo računovodskih izkazov za zadnje zaključeno leto, oddanih na AJPES,
potrjenih s strani odgovornih oseb vlagatelja in s priloženim potrdilom o oddaji letnega poročila s strani AJPES-a. V
kolikor je partnersko ali povezano podjetje zavezano za oddajo računovodskih izkazov v tujini, mora vlagatelj
obvezno priložiti tudi kopije njihovih računovodskih izkazov za zadnje zaključeno poslovno leto. V primeru
novoustanovljenega podjetja, ki nima potrjenih računovodskih izkazov za zadnje zaključeno leto, mora vlagatelj
navesti ocene podatkov za prihodnje leto, opravljene v dobri veri med finančnim letom.
6.2

Obvezne dodatne priloge glede na izbrani ukrep

Nakup novega električnega vozila:
kopija predračuna za nakup novega vozila (v primeru skupnega javnega naročila oseb javnega prava se lahko
predloži krovno pogodbo, vendar mora biti individualna pogodba po tej krovni pogodbi sklenjena po oddaji
vloge na ta javni poziv; v primeru najema baterije za predmetno vozilo, je potrebno predložiti kopijo
predračuna za nakup novega vozila, na katerem bo naveden tudi znesek za najem baterije);
podatki proizvajalca o vozilu, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu (znamka, komercialna oznaka, tip,
vrsta pogona, kategorija vozila, tip baterije (npr. Li-Ion) in doseg na baterije), ki so lahko vključeni v predračun
ali podani ločeno v specifikaciji vozila.
Nakup novega priključnega hibridnega vozila ali vozila s podaljševalnikom dosega:
kopija predračuna za nakup novega vozila (v primeru skupnega javnega naročila oseb javnega prava se lahko
predloži krovno pogodbo, vendar mora biti individualna pogodba po tej krovni pogodbi sklenjena po oddaji
vloge na ta javni poziv);
podatki proizvajalca o vozilu, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu (znamka, komercialna oznaka, tip,
vrsta pogona, kategorija vozila, tip baterije (npr. Li-Ion), doseg na baterije in emisije v g CO2/km), ki so lahko
vključeni v predračun, ali podani ločeno v specifikaciji vozila.
Predelava obstoječega vozila v električno:
kopija predračuna za storitev predelave vozila;
kopije predračunov za tehnične komponente, potrebne za predelavo vozila, če stroški teh komponent niso
vključeni že v predračun iz prejšnje alineje;
podatki predelovalca o vozilu, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu po predelavi (znamka, komercialna
oznaka, tip, tip baterije (npr. Li-Ion) doseg na baterije), ki so lahko vključeni v predračun, ali podani ločeno v
specifikaciji vozila.
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Zap.
št.

PODATKI O VOZILIH

____

Proizvajalec vozila (znamka): _____________________________________________________________
Oznaka vozila (komercialna oznaka): _______________________________________________________
Št. enakih vozil _______, če gre za istega proizvajalca in oznako vozila
Vrsta:
novo

predelava

Kategorija vozila:
M1
N1

L7e

Novo vozilo:
električno

priključno hibridno

L6e

L5e

L4e

L3e

L2e

L1e-B

L1e-A

s podaljševalnikom dosega

Identifikacijska številka vozila za predelavo (VIN):
Vozilo bo financirano iz:
tržne dejavnosti
opravljanja javne službe

____

Proizvajalec vozila (znamka): _____________________________________________________________
Oznaka vozila (komercialna oznaka): _______________________________________________________
Št. enakih vozil _______, če gre za istega proizvajalca in oznako vozila
Vrsta:
novo

predelava

Kategorija vozila:
M1
N1

L7e

Novo vozilo:
električno

priključno hibridno

L6e

L5e

L4e

L3e

L2e

L1e-B

L1e-A

s podaljševalnikom dosega

Identifikacijska številka vozila za predelavo (VIN):
Vozilo bo financirano iz:
tržne dejavnosti
opravljanja javne službe
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