IZJAVA O PREJETIH (ALI ZAPROŠENIH) POMOČEH »DE MINIMIS«
IN DRUGIH ŽE PREJETIH (ALI ZAPROŠENIH) POMOČEH
ZA ISTE UPRAVIČENE STROŠKE
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PODATKI PRAVNE OSEBE / FIZIČNE OSEBE Z DEJAVNOSTJO

Firma:
Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna številka in pošta:
Davčna številka:
Matična številka:
Pravna oseba:

zasebnega prava

javnega prava

Pravna oseba javnega prava opravlja tudi tržno dejavnost:
Vrsta:

DA

NE

neodvisno podjetje

partnersko podjetje

povezano podjetje

novoustanovljeno podjetje

državna inštitucija

občinska inštitucija

javni zavod

drugo

Velikost:

mikro podjetje

majhno podjetje

srednje podjetje

veliko podjetje

Podatki iz potrjenih računovodskih izkazov za zadnje zaključeno leto:
število zaposlenih: _______, letni promet: _____________________ EUR, bilančna vsota: __________________ EUR.
Kontaktna oseba:
Ime in priimek:
Telefonska številka:

2

Elektronska pošta:

IZJAVA (Preučite in podpišite!)

Spodaj podpisani pooblaščenec/zakoniti zastopnik

(ime in priimek) upravičene osebe
(naziv podjetja) izjavljam 1:

1. da je/ ni (izberite) bila upravičeni osebi 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;

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.
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2. da/ da ne (izberite) kandidira upravičena oseba pri drugih dajalcih pomoči za »de minimis« pomoč v višini
EUR;
3. da višina drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomoči za iste upravičene stroške, kot jih prijavlja upravičena oseba 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 upravičene osebe za primer (obvezno označite):
- pripojenega podjetja
- delitve podjetja

DA

DA

NE
NE

5. da je upravičena oseba povezana z naslednjimi podjetji v enotno podjetje:
Naziv podjetja

Matična številka podjetja

6. da je upravičena oseba seznanjena, da finančna spodbuda po tem razpisu pomeni obliko državne pomoči;
7. da bo upravičena oseba Eko sklad, j.s. sprotno obveščala o morebitnih dodeljenih sredstvih iz naslova državne
pomoči.

Kraj in datum
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Podpis in žig
zastopnika/predstavnika/pooblaščenca pravne osebe

Stran 2

