VLOGA

VLOGA
93SUB-SO21
Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo
IZPOLNITE SAMO V PRIMERU SKUPNOSTNE SAMOOSKRBE
(več odjemalcev oz. upravičenih oseb večstanovanjske stavbe ali skupnosti OVE)
SKUPNOSTNA SAMOOSKRBA
Vrsta skupnostne samooskrbe (označite):
1

večstanovanjska stavba

skupnost OVE

PODATKI POOBLAŠČENCA/PREDSTAVNIKA UPRAVIČENIH OSEB

Ime in priimek/naziv pooblaščenca/predstavnika upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec):

EMŠO/matična številka:

Davčna številka:

Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna številka in pošta:
Kontaktna oseba za vlogo:
Telefonska številka:

2

Elektronska pošta:

PODATKI ZA NAKAZILO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE

Številka bančnega računa pooblaščenca:
SI56
Podatki o bančnem računu pooblaščenca, v primeru nakazila na bančni račun odprt v tujini:
Številka računa:

3

SWIFT ali BIC koda banke:

PODATKI O STAVBI, KI BO SAMOOSKRBOVANA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Izpolnite obrazec »Seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za samooskrbo« v elektronski obliki.
Na navedenem obrazcu navedite tudi lokacijo namestitve naprave za samooskrbo.
Stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo, se nahaja na območju Triglavskega narodnega parka
(območje, določeno z 9. členom Zakona o triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl., v nadaljnjem
besedilu ZTNP-1)), kar se izkaže z ustreznim dokumentom: DA
NE

4

PODATKI O NAPRAVI ZA SAMOOSKRBO Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Nazivna električna moč naprave za samooskrbo z električno energijo:
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5

KREDIT EKO SKLADA, j.s.

Izpolnite le v primeru, če boste za naložbo, ki je predmet te vloge, z ločeno vlogo zaprosili tudi za kredit Eko sklada,
j.s..
Če bo za to naložbo hkrati zaprošeno tudi za kredit Eko sklada, j.s., izjavljam da:
se nepovratno finančno spodbudo nakaže na bančni račun pooblaščenca, saj vsota odobrenega kredita in
nepovratne finančne spodbude ne presega priznanih stroškov kreditirane naložbe po predračunu (kredit se odobri
največ v višini razlike med priznanimi stroški kreditirane naložbe po predračunu in nepovratno finančno spodbudo);
se nepovratno finančno spodbudo skladno z javnim pozivom nakaže izključno banki kot delno poplačilo kredita, saj
vsota kredita in nepovratne finančne spodbude presega priznane stroške kreditirane naložbe po predračunu oz. se
kredit odobri v celotnem znesku priznanih stroškov kreditirane naložbe na podlagi predračuna;
kljub temu, da vsota kredita in nepovratne finančne spodbude ne presega priznanih stroškov kreditirane naložbe
po predračunu, izrecno želim, da se nepovratno finančno spodbudo nakaže banki kot delno poplačilo kredita.

6

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV (Preučite in podpišite!)

Podpisani pooblaščenec/predstavnik upravičenih oseb izjavljam, da:
-

sem seznanjen in sprejemam pogoje javnega poziva;

-

so vsi v vlogi navedeni podatki resnični, točni in popolni ter da so vlogi priloženi dokumenti verodostojni, za kar
prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost, ter Eko skladu, j.s. dovoljujem, da vse v vlogi navedene
podatke preveri pri upravljavcih zbirk teh podatkov ter bom vse spremembe podatkov pisno sporočil Eko skladu,
j.s. v 8-ih dneh od nastanka teh sprememb;

-

se strinjam, da bodo ime upravičenca, naslov, vrsta in velikost naložbe ter višina nepovratne finančne spodbude
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 nasl.) in z drugim
odstavkom 7. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 58/20 in nasl.);

-

sem seznanjen, da Eko sklad, j.s. kot upravljavec osebnih podatkov, le-te obdeluje z namenom odločanja o
dodelitvi pravice do spodbude, dodelitve spodbude, izvajanja pogodbe o izplačilu spodbude ter nadzora nad
izvajanjem pogodbe. Seznanjen sem s pravico do dostopa, popravka, izbrisa ali omejitve obdelave osebnih
podatkov, ki se nanašajo na upravičence v skladu z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Če
osebni podatki niso pridobljeni ali se jih prepove obdelovati, pogodbe ni mogoče skleniti ali nadaljevati pravnega
razmerja med vlagateljem in Eko skladom, j.s..
Zbrane podatke Eko sklad, j.s., hrani ves čas trajanja poslovnega razmerja med stranko in Eko skladom, j.s. in
še 10 let po prenehanju poslovnega razmerja. V primeru, da do sklenitve poslovnega razmerja ne bi prišlo, Eko
sklad, j.s., zbrane podatke hrani 5 let. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in pravicah posameznika v
zvezi
z
obdelavo
njegovih
osebnih
podatkov
se
nahaja
na
spletni
strani:
https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/pravilnik-o-varstvu-osebnih-podatkov. Če upravičenec meni, da
so mu kršene pravice v zvezi s to zahtevo, lahko zahteva sodno varstvo v skladu s predpisi o varstvu osebnih
podatkov;

-

izpolnjujem vse pogoje določene v drugem odstavku 3. člena Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada,
Slovenskega
okoljskega
javnega
sklada,
št.
0141-7/2019-2
z
dne
7.
5.
2019
(https://www.ekosklad.si/informacije/zakonodaja-inpravilniki/pravilniki/splosni-pogoji-poslovanja), zlasti imam
poravnane davčne in druge obveznosti do Republike Slovenije, nisem v postopku zaradi insolventnosti, nimam
blokiranega transakcijskega računa in nimam zapadlih finančnih obveznosti do Eko sklada, j.s. ter izpolnjujem
druge pogodbene zaveze po pogodbah sklenjenih z Eko skladom, j.s. v primeru, da imam sklenjene pogodbe;

-

bom na zahtevo Eko sklada, j.s. predložil ustrezna dokazila o poravnanih obveznostih iz prejšnje alineje;

-

izrecno dovoljujem Eko skladu, j.s. oziroma njegovemu pooblaščencu vpogled v dokumentacijo o poslovanju
(pravne osebe) oz. ga pooblaščam, da opravi kakršnekoli poizvedbe pri pristojnih državnih in drugih organih,
bankah, zavarovalnicah in drugih finančnih institucijah, tem pa dovoljujem posredovanje zahtevanih podatkov;

-

bo naložba izvedena skladno s pogoji javnega poziva in skladno z vsemi veljavnimi predpisi;

-

sta stavba, ki bo samooskrbovana, in stavba, na katero bo nameščena naprava za samooskrbo z električno
energijo, zgrajeni na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma je bila za stavbo izdana odločba
o legalizaciji oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja, oziroma bo
naprava nameščena na enostaven ali nezahteven objekt, ki se nahaja ob stavbi in je zgrajen v skladu z veljavnimi
predpisi s področja graditve objektov;

-

bo vgradnjo in zagon naprave oziroma opreme, ki je predmet naložbe, opravil za to usposobljen izvajalec z
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registrirano dejavnostjo;
-

sem pred izvedbo naložbe pridobil soglasje/a morebitnega lastnika/lastnikov, solastnika/solastnikov oziroma
etažnega lastnika/etažnih lastnikov stavbe, kjer bo izvedena naložba, in zagotovil, da so le-ti z izvedbo naložbe
seznanjeni;

-

naprave za samooskrbo z električno energijo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, ne bom odstranil
najmanj 3 (tri) leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude;

-

za naložbo, za katero kandidiram, nisem prejel nobene druge nepovratne finančne spodbude, z izjemo spodbud,
dodeljenih s strani občin;

-

se strinjam, da ima Eko sklad, j.s. pravico, da pred ali 4 leta po izplačilu sredstev z ogledi, preverjanjem
dokumentacije ali na drug način preverita namensko porabo dodeljenih sredstev, skladnost dokumentacije in
izvedbe naložbe z določili javnega poziva, pogodbe, Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada in veljavnimi
predpisi. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev določb tega javnega poziva, odločbe,
pogodbe ali drugih določil Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada glede na namen dodeljenih sredstev ali pa
če bom onemogočal ali oviral nadzor Eko sklada, bom kot prejemnik spodbude Eko skladu vrnil prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljenih sredstev;

-

sem seznanjen, da v primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov, v obdobju 1 (enega)
leta od dokončnosti odločbe, s katero je bila vloga zavrnjena oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi
pravice do nepovratne finančne spodbude, ne morem sodelovati na javnih pozivih/razpisih, ki jih objavlja Eko
sklad, j.s..

Kraj in datum

Ime in priimek
(pooblaščenec/predstavnik upravičenih oseb)

Podpis (in žig)

Vlogo z vsemi dokazili in prilogami vložite osebno ali po pošti na naslov:
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
Vloga, ki je v elektronski obliki in je podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, se
vloži tako, da se pošlje po elektronski poti na naslov:
vloge@ekosklad.si.
Prosimo vas, da Eko skladu sporočite vsako spremembo osebnih podatkov, podatkov o bančnem
računu in drugih podatkov o naložbi, ki vplivajo na odločitev o dodelitvi spodbude.
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-

-

-

-

OBVEZNE PRILOGE
predračun oziroma ponudba za nakup in montažo naprave za samooskrbo z električno energijo, ki se glasi na vlagatelja;
podatki proizvajalca o napravi za samooskrbo z električno energijo, iz katerih so jasno razvidni podatki o napravi
(znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v
specifikaciji naprave;
izjava o prejetih »de minimis« pomočeh s strani pravne osebe, ki nastopa kot upravičena oseba, z navedbo pri katerih
dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidirala za »de minimis« pomoč, in sicer na predpisanem
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije*;
fotografija dela stavbe, kamor bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo, z označeno lokacijo
namestitve naprave;
kopija Soglasja za priključitev (na podlagi 139. člena ZOEE);
pooblastilo upravičenih oseb za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva in pooblastilo za podpis
pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, če upravičene osebe v predmetnem upravnem postopku zastopa
pooblaščenec, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za samooskrbo, in sicer v elektronski obliki na predpisanem
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije.

* V kolikor upravičena oseba kandidira kot fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic (npr. kot kmet-davčni
zavezanec) ali kot fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnih predpisov (npr. kot
nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji) vlogi prav tako priložite:

- izpolnjeno izjavo o prejetih »de minimis« pomočeh, in sicer na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, ter
- uradni dokument, iz katerega je razvidna vaša KMG-MID številka, ki jo potrebujemo za preveritev »de minimis« pomoči (npr. odločba o
statusu kmeta, zbirna vloga, izpis iz RKG).
S predložitvijo navedenih dokumentov bo vaša vloga lažje in hitreje obravnavana.

Vloga 93SUB-SO21

Stran 4

