VLOGA ZA PRIJAVO OPERACIJE
Podatki o LAS
Naziv LAS
Naslov
Poštna številka in pošta
Kohezijska regija (V/Z)
Spletni naslov
Odgovorna oseba LAS (ime
in priimek, funkcija)
Telefon
Telefax
E-naslov
Kontaktna oseba LAS
Telefon
Telefax
E-naslov

LAS BOGASTVO PODEŽELJA
ORMOŠKA CESTA 28
2250 PTUJ
VZHODNA
WWW.LAS-BOGASTVOPODEZELJA.SI
dr. Vladimir Korošec ( predsednik LAS)
Peter Pribožič ( predsednik vodilni partner LAS)
02 749 36 33, 051 300 419
/
info@las-bogastvopodezelja.si
mag. Mojca Metličar
02 749 36 33, 051 300 419
/
info@las-bogastvopodezelja.si
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Podatki o prijavitelju/vodilnem partnerju (partner št. 1)1
Polja izpolnite kot so navedeni podatki v registru AJPES.

Prijavitelj/vodilni partner
(naziv)
Naslov
Poštna številka in pošta
Spletni naslov
Kontaktna oseba za
izvajanje pogodbe (skrbnik
pogodbe)
Telefon skrbnika pogodbe
E-naslov skrbnika pogodbe
Matična številka
prijavitelja/upravičenca
Davčna številka
prijavitelja/upravičenca
Transakcijski račun
prijavitelja/upravičenca
Naziv banke in sedež
Odgovorna oseba
Ime in priimek odgovorne
osebe
Funkcija (npr. direktor,
župan ipd.)
E-naslov odgovorne osebe
Telefon odgovorne osebe

Podatki o prijavitelju/upravičencu (partner št. 2)
Polja izpolnite kot so navedeni podatki v registru AJPES.
Prijavitelj/upravičenec
(naziv)
Naslov
Poštna številka in pošta
Spletni naslov
Kontaktna oseba za
izvajanje pogodbe (skrbnik
pogodbe)
Telefon
E-naslov skrbnika pogodbe

1

V primeru več/manj partnerjev kopirajte/brišite tabelo (tudi v poglavju 10.)
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Matična številka
prijavitelja/upravičenca
Davčna številka
prijavitelja/upravičenca
Transakcijski račun
prijavitelja/upravičenca
Naziv banke in sedež
Odgovorna oseba
Ime in priimek odgovorne
osebe
Funkcija (npr. direktor,
župan ipd.)
E-naslov odgovorne osebe
Telefon odgovorne osebe

Podatki o prijavitelju/upravičencu (partner št. 3)
Polja izpolnite kot so navedeni podatki v registru AJPES.
Prijavitelj/upravičenec
(naziv)
Naslov
Poštna številka in pošta
Spletni naslov
Kontaktna oseba za
izvajanje pogodbe (skrbnik
pogodbe)
Telefon
E-naslov skrbnika pogodbe

Matična številka
prijavitelja/upravičenca
Davčna številka
prijavitelja/upravičenca
Transakcijski račun
prijavitelja/upravičenca
Naziv banke in sedež
Odgovorna oseba
Ime in priimek odgovorne
osebe
Funkcija (npr. direktor,
župan ipd.)
E-naslov odgovorne osebe
3

Telefon odgovorne osebe

Podatki o operaciji
1) Naziv operacije – celoten oz.
dolg naziv:
2) Skrajšani naziv operacije
(največ 49 znakov z
upoštevanjem presledkov):

Samostojna operacija prijavitelja
3) Operacija je
(izberite/označite):

Operacija skupine upravičencev, katere nosilec je vlagatelj
(v tem primeru je potrebno temu obrazcu priložiti dogovor
skupine upravičencev o nosilcu operacije in medsebojnih
razmerjih)

4) Lastniška struktura operacije,
kjer se uveljavljajo investicijski
stroški:

5) Začetek operacije (datum):
6) Zaključek operacije 2(datum):
7) Območje/lokacija izvajanja operacije (LAS, občina, urbana naselja,…)

**Urbana naselja LAS Bogastvo podeželja so: Cirkovce, Lovrenc na Dr. Polju, Kidričevo, Zg. Hajdina,
Grajena, Markovci, Dornava, Juršinci, Vintarovci, Destrnik, Trnovska vas.
8) Povzetek namena in predmeta operacije
8.1) Tematsko področje ukrepanja operacije je:
Ustvarjanje delovnih mest
Varstvo okolja in ohranjanje narave
Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
8.2) Povzetek namena in predmeta operacije:

Operacija se zaključi, ko so izvedene vse načrtovane aktivnosti v okviru operacije in ko za vse stroške
nastanejo tudi izdatki.
2
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Na kratko povzemite, kaj je namen operacije, katere so glavne aktivnosti in kak rezultat pričakujete

9) Opis operacije
9.1) Opis vpliva operacije na specifični cilj: Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na
območjih LAS
(v skladu z OP za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 2.9.7 Vlaganja v
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost)

9.2) Opis operacije
(Glavni poudarki operacije, faze operacije, vloga partnerjev,…)
Opišite operacijo, aktivnosti, kazalnike učinka ( neposreden učinek operacije v času trajanja in ob zaključku) in rezultata (
kaj pričakujete od operacije v dveh letih po zaključku »trajnost« Opišite faze operacije, vlogo partnerjev, aktivnosti po
partnerjih, vpliv operacije na območje, prispevek k SLR.

9.3 Ukrepi SLR LAS Bogastvo podeželja na ESRR

Izbrani ukrep (označite
lahko samo enega)

U2:

Aktiviranje lokalnih potencialov za povečanje zaposlitev v
kmetijstvu in drugih dejavnostih.

U6:

Prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev inovativnih
pristopov upravljanja z naravnimi viri.

U7:

Sanacija in revitalizacija degradiranih območij. Varovanje in
prezentacija naravnih virov in okolja z vidika trajnostne rabe.

U9:

Spodbujanje medgeneracijskega povezovanja ter razvoj novih
storitev na področju dela z ranljivimi skupinami prebivalcev.

9.4) Cilji operacije
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9.5) Ciljne skupine (Navedite in opišite katere so ciljne skupine - npr. mladi, starejši, ženske ipd.)

10) Načrtovane aktivnosti operacije s terminskim načrtom (tekoče cene, v primeru, ko se operacija
izvaja več kot eno leto): Partner št. 1
Pričetek (mesec,
Zaključek (mesec,
Vrednost z DDV oz. DPN (v EUR, na 2
Aktivnost
leto)
leto)
decimalki)

Skupaj celotna (bruto) vrednost aktivnosti

10) Načrtovane aktivnosti operacije s terminskim načrtom (tekoče cene, v primeru, ko se operacija
izvaja več kot eno leto): Partner št. 2
Pričetek (mesec,
Zaključek (mesec,
Vrednost z DDV oz. DPN (v EUR, na 2
Aktivnost
leto)
leto)
decimalki)

Skupaj celotna (bruto) vrednost aktivnosti

10) Načrtovane aktivnosti operacije s terminskim načrtom (tekoče cene, v primeru, ko se operacija
izvaja več kot eno leto): Partner št. 3
Pričetek (mesec,
Zaključek (mesec,
Vrednost z DDV oz. DPN (v EUR, na 2
Aktivnost
leto)
leto)
decimalki)

Skupaj celotna (bruto) vrednost aktivnosti
Po potrebi kopirajte zgornji obrazec za dodatne partnerje.

6

Načrtovanje ciljev, ki jih zasleduje operacija
Učinki (ang. »outputs«) predstavljajo neposredni produkt operacije, rezultati pa merijo doseganje
zastavljenih specifičnih ciljev operacije 2 leti po zaključku le-te oziroma uporabo učinkov. Učinek se
mora odražati v vsaj enem rezultatu. Učinki in rezultati so predmet pogodbe o sofinanciranju projekta.
Jasna opredelitev in ustrezno načrtovanje kazalnikov učinka in kazalnikov rezultata je nujen predpogoj
za njihovo dokazovanje skladno s pogodbo o sofinanciranju.
11) Kazalniki učinka
Izberite vse ustrezne kazalnike za predmetno
operacijo in vpišite začetno in načrtovano
vrednost.
V primeru, da kazalnik za vašo operacijo ni
relevanten, označite v stolpcu »ni relevantno«

Ni
relevantno

Začetna
vrednost
(stanje pred
izvedbo
operacije, na
dan oddaje
vloge)

Načrtovana
vrednost OB
ZAKLJUČKU
operacije

Število ohranjenih delovnih mest
Število novih proizvodov / produktov / storitev
Število novih programov / dogodkov /
izobraževanj / mrež / partnerstev
Število udeležencev ranljivih skupin vključenih v
izvajanje operacije / programe
Število vključenih udeležencev v izvajanje
operacije / programe (razen ranljivih skupin)
Število izvedenih programov / delavnic
/prireditev /dogodkov /usposabljanj /
izobraževanj
Število izvedenih delavnic / mrež /dogodkov na
tematiko varovanja okolja in energetske
učinkovitosti
Število objektov / poti / produktov, ki so
predmet aktivnosti namenjenih varstvu okolja
in ohranjanja narave ter kulturne dediščine
Površina namenjena varovanju narave in okolja
Površina reaktiviranih ali saniranih območij
Drugo (vpišite)
Kazalniki učinka so kazalniki, ki nastanejo v času trajanja operacije in so rezultat aktivnosti izvedenih v operaciji npr. št.
Izdelanih brošur, št. delavnic…

Kazalnik rezultata3
Izberite vse ustrezne kazalnike za predmetno
operacijo in vpišite začetno in načrtovano
vrednost.
V primeru, da kazalnik za vašo operacijo ni
relevanten, označite v stolpcu »ni relevantno«

Ni
relevantno

Začetna
vrednost
(stanje pred
izvedbo
operacije, na
dan oddaje
vloge)

Načrtovana
vrednost 2 leti
PO ZAKLJUČKU
operacije

3

Kazalniki pod zap. št. 1 do 3 so kazalniki, ki morajo biti skladni z Operativni programom, ostali kazalniki morajo biti skladni s
SLR.
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OBVEZNI KAZALNIKI
1. Število deležnikov na lokalni ravni, ki so
vključeni v izvajane operacije (projektov
CLLD)
2. Število prebivalcev, na katere vpliva
izvajanje operacije
3. Število podprtih operacij
IZBIRNI KAZALNIKI
4. Število novo ustvarjenih delovnih mest
5. Število zaključenih operacij
6.
(vpišite)
7.
(vpišite)
8.
(vpišite)
9.
(vpišite)
To je kazalnik, ki ga pričakujete po cca. 2 letih po zaključku operacije, pri izbiri in opisu imejte v mislih da ga boste morali
dokazovati. Vsaj en kazalnik rezultata mora biti neposredno povezan z kazalniki učinka.

13) Prispevek aktivnosti posameznega partnerja v projektu k ciljem operacije (izpolniti le v
primeru partnerskih operacij):
Partner v
Aktivnosti partnerja ter njegov
Ocenjena vrednost upravičenih stroškov
projektu
prispevek k ciljem operacije
aktivnosti partnerja

14) Za operacijo je
pridobljeno naslednje
dovoljenje za poseg v
prostor (označite):
Za operacijo je
pridobljeno tudi drugo
dovoljenje
Za operacijo je
pridobljeno tudi drugo
soglasje
Za operacijo ni bilo
potrebno pridobiti
nobenih dovoljenj in
soglasij

Gradbeno dovoljenje št.
z dne
. Gradbeno dovoljenje je
postalo pravnomočno dne
.
Opombe:
Ni potrebno
Za operacijo je pridobljeno še naslednje dovoljenje:
, št.
z dne
.
Ni potrebno
Za operacijo je pridobljeno še naslednje soglasje:
, št.
z
dne
.
Ni potrebno
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investicijska dokumentacija
št.
z dne
.
Opombe:
Ni potrebno
Za operacijo je pridobljena dokumentacija
, št.
z dne
.
Ni potrebno

15) Za operacijo je izdelana naslednja
investicijska dokumentacija (DIIP, IP,…)
Za operacijo je izdelana / pridobljena druga
dokumentacija
Za operacijo ni bilo potrebno pridobiti
investicijske dokumentacije

Finančni podatki
(obvezna priloga k temu sta priloga 1 »finančna konstrukcija/stroškovnik« in priloga 2 »viri
financiranja/finančna konstrukcija«)
16) Skupna vrednost celotne operacije (z DDV, EUR):
17) Ocenjen znesek povračljivega DDV (EUR):
18) Ocenjen znesek upravičenih stroškov operacije
(tekoče cene, EUR):
19) Ocenjen znesek neupravičenih stroškov operacije
(tekoče cene, EUR):
20) Ocenjeni diskontirani neto prihodki v ekonomski
dobi operacije (v EUR):

Ni relevantno

21) Ocenjena finančna vrzel – R (%):

Ni relevantno

22) Ocenjen pripadajoči znesek – DA (v EUR):

Ni relevantno

23) Ocenjena ekonomska interna stopnja donosnosti
(%):

Ni relevantno

24) Vrednost sofinanciranja (v EUR):
Tabeli Finančna konstrukcija operacije po stroških aktivnosti ter Finančna konstrukcija operacije po
letih in virih financiranja se izpolnita v ločenem excelovem dokumentu (obvezni prilogi).

Datum:

Žig:

Odgovorna oseba vlagatelja in podpis:
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Obvezne priloge:
- Priloga št. 1 in Priloga št. 2,
Vloga na elektronskem mediju,
- Kopija veljavnega akta o proračunu samoupravne lokalne skupnosti4, NRP5, posebni del
proračuna 6, finančni načrt7
- Izjava o uskladitvi NRP do 1. Zahtevka za izplačilo,
- Investicijsko tehnična dokumentacija za operacije z investicijo ter sklep o potrditvi
Investicijsko tehnične dokumentacije
- Izjava, da upravičeni stroški operacije ne bodo financirani z drugimi javnimi sredstvi,
- Izjava, da podpora ne bo dodeljena podjetjem v težavah, kot jih določa 2. člen Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z
uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL št. 193 z dne 1. 7. 2014,
str. 1),
- Priloge v skladu s 54. Členom Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

IZJAVE
-

IZJAVA VLAGATELJA/ PARTNERJEV
(izpolni vlagatelj in vsak projektni partner)

-

Priloga 7.1 IZJAVA UPRAVIČENCA, DA PODJETJE NI V TEŽAVAH
(izpolni vlagatelj in vsak projektni partner)

-

Priloga 7.2. IZJAVA GLEDE ENOTNEGA PODJETJA IN KUMULACIJI POMOČI ''DE MINIMIS''
(izpolni vlagatelj in vsak projektni partner)

4

Kadar je vlagatelj/upravičenec občina.
Kadar gre za INVESTICIJSKE IN KOMBINIRANE OPERACIJE in je vlagatelj/upravičenec občina mora biti kopija NRP žigosana
in podpisana s strani odgovorne osebe vlagatelja/upravičenca. Iz NRP mora biti razvidno, kje je navedena operacija, ki je predmet
vloge.
6 Kadar gre za INVESTICIJSKE IN KOMBINIRANE OPERACIJE in je vlagatelj/upravičenec občina mora biti kopija NRP žigosana
in podpisana s strani odgovorne osebe vlagatelja/upravičenca. Iz NRP mora biti razvidno, kje je navedena operacija, ki je predmet
vloge.
5

7

V primeru, da je vlagatelj/upravičenec regionalna razvojna agencije ali javni zavod in iz finančne konstrukcije operacije izhaja,
da vlagatelj/upravičenec zagotavlja določen del sredstev za sofinanciranje operacije, mora vlagatelj/upravičenec k vlogi priložiti
ustrezno dokumentacijo, iz katere izhaja, da ima vlagatelj/upravičenec za izvedbo operacije zagotovljena sredstva (npr. potrjen
letni program dela in finančni načrt, ipd.).
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-

Priloga 7.3. IZJAVA VLAGATELJA/PARTNERJEV O ZAGOTAVLJANJU FINANČNIH SREDSTEV ZA
IZVEDBO PRIJAVLJENEGA PROJEKTA/OPERACIJE
(izpolni vlagatelj in vsak projektni partner)

-

Priloga 8.1: IZJAVA GLEDE IZPOLNJEVANJA SPLOŠNIH POGOJEV UREDBE CLLD (VLAGATELJ)
(izpolni samo vlagatelj)

-

Priloga 8.2 IZJAVA GLEDE IZPOLNJEVANJA SPLOŠNIH POGOJEV UREDBE CLLD (PROJEKTNI
PARTNER)
(izpolni vsak projektni partner)

-

Priloga 9.1 IZJAVA UPRAVIČENCA (VLAGATELJA)
(izpolni samo vlagatelj)

-

Priloga 9.2 IZJAVA PARTNERJA
(izpolni vsak projektni partner)
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IZJAVA VLAGATELJA/ PARTNERJEV

Spodaj podpisani(a)____________________________ (ime in priimek), odgovorna oseba
vlagatelja/partnerja ____________________________ (naziv vlagatelja/ partnerja) izjavljam, da
nismo prejeli nobenih javnih sredstev lokalnih skupnosti (občin), državnega proračuna Republike
Slovenije ali sredstev Evropske unije za predvidene aktivnosti in upravičene stroške operacije,
navedene v vlogi.

Podpis odgovorne osebe:

V/na

, dne

Žig
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Priloga 7.1 IZJAVA UPRAVIČENCA, DA PODJETJE NI V TEŽAVAH

Podpisani ________________________________________________________
(firma)
________________________________________________________________izjavljamo, da
(sedež)
smo podjetje v težavah, kot je opredeljeno v 14. točki 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 702/2014 z dne
25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na
podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije (Ur. l. št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
DA

NE

(ustrezno obkroži)

imamo neporavnani nalog za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, v katerem je
pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo v skladu z notranjim trgom po točki (a) petega odstavka
1. člena Uredbe 702/2014/EU.
DA

NE

(ustrezno obkroži)

imam poravnane vse davčne obveznosti do države.
DA

NE

(ustrezno obkroži)

S podpisom soglašamo, da LAS Bogastvo podeželja in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
preverita podatke iz te izjave, podatke, ki jih ne moreta preveriti iz uradnih evidenc, bomo na zahtevo
LAS Bogastvo podeželja ali Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovali sami.
V/na ______________________
dne _______________________

___________________________________
(firma)
___________________________________
(podpis odgovorne osebe)
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Priloga 7.2. IZJAVA GLEDE ENOTNEGA PODJETJA IN KUMULACIJI POMOČI ''DE MINIMIS''
____________________, ________________________, ___________________
(upravičenec)
(naslov)
(matična številka/KMG MID)
ki ga zastopa _______________________________________________, izjavlja:
(ime in priimek odgovorne osebe ali nosilca kmetijskega gospodarstva)
da JE/NI enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1407/2013/EU*.
Kot enotno podjetje* smo v razmerju z naslednjimi podjetji (obvezno izpolniti, če ste obkrožili JE):
Naziv podjetja, naslov

Matična številka

SEM / NISEM prejel oziroma SEM / NISEM zaprosil za pomoč de minimis v predhodnih dveh letih in v
tekočem proračunskem letu na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih uredb de minimis.
SEM / NISEM prejel oziroma SEM / NISEM zaprosil za iste upravičene stroške, kot so navedeni v vlogi
za operacijo v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, ter skupaj z dodeljenim zneskom
pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih
predpisih
(obvezno izpolnite, če ste obkrožili SEM):
Datum odobritve sredstev
Višina sredstev
Institucija, ki je dodelila
sredstva

Datum:
Podpis (za pravne osebe podpis odgovorne osebe in žig):

* Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1407/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
(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.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za
enotno podjetje.
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Priloga 7.3. IZJAVA VLAGATELJA/PARTNERJEV O ZAGOTAVLJANJU FINANČNIH SREDSTEV ZA
IZVEDBO PRIJAVLJENEGA PROJEKTA/OPERACIJE

Spodaj podpisani(a)____________________________ (ime in priimek), odgovorna oseba
vlagatelja/partnerja ____________________________ (naziv vlagatelja/partnerja) izjavljam, da
imam/o zagotovljena lastna finančna sredstva oziroma bomo zagotovili finančne vire za izvedbo
prijavljenega projekta v celoti in v skladu z dinamiko izvajanja projekta in vlaganja zahtevkov. Prav tako
imam/o zagotovljene ustrezne človeške vire za strokovno in pravočasno izvedbo projekta.

Podpis odgovorne osebe:

V/na

, dne

žig
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Priloga 8.1: IZJAVA GLEDE IZPOLNJEVANJA SPLOŠNIH POGOJEV UREDBE CLLD (VLAGATELJ)
Vlagatelj (LAS) predloži izjave posameznih upravičencev operacije.
Vlagatelj (LAS): ___LAS BOGASTVO PODEŽELJA
Upravičenec, VLAGATELJ operacije: __________________________________________________
Naslov, sedež: ________________________________________________________
Izjavljam,
- da smo seznanjeni s pogoji in obveznostmi iz Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Uredba CLLD) za podukrep 19.2 Podpora za
izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju: podukrep
19.2);
- da so vsi podatki, ki smo jih navedli v vlogi za podukrep 19.2, resnični, točni, popolni ter da za svoje
izjave prevzemamo vso kazensko in materialno odgovornost;
- da se operacija ni pričela izvajati pred obdobjem upravičenosti (upravičeni so samo stroški, ki
nastanejo po oddaji, razen stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz šestega odstavka 28. člena Uredbe
CLLD);
- da za iste upravičene stroške, kot jih navajam v vlogi za podukrep 19.2, nisem prejel sredstev
državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije;
- da dovoljujemo uporabo osebnih podatkov in podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, iz uradnih
evidenc;
- da nismo izključeni iz prejemanja podpore iz podukrepa 19.2 v skladu zakonom, ki ureja kmetijstvo;
- da imamo poravnane vse davčne obveznosti do države;
- da nimamo neporavnanih nalogov za izterjavo, izdanih s strani Evropske komisije v skladu s (27) točko
Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje;
- da nismo v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije
ali izbrisa iz sodnega registra;
- da podjetje ni v težavah, kot ga določa 2. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive
z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Ur. l. št. 193 z dne
1. 7. 2014, str. 1);
- da nepremičnine, na katerih se izvaja naložba, niso predmet sklepa o izvršbi na nepremičnino.

V __________, dne_________

žig
Ime in priimek:____________________
(Podpis upravičenca)
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Priloga 8.2 IZJAVA GLEDE IZPOLNJEVANJA SPLOŠNIH POGOJEV UREDBE CLLD (PROJEKTNI PARTNER)
Vlagatelj (LAS) predloži izjave posameznih upravičencev operacije.
Vlagatelj (LAS): ___LAS BOGASTVO PODEŽELJA
Upravičenec, PARTNER operacije: __________________________________________________
Naslov, sedež: ________________________________________________________
Izjavljam,
- da smo seznanjeni s pogoji in obveznostmi iz Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Uredba CLLD) za podukrep 19.2 Podpora za
izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju: podukrep
19.2);
- da so vsi podatki, ki smo jih navedli v vlogi za podukrep 19.2, resnični, točni, popolni ter da za svoje
izjave prevzemamo vso kazensko in materialno odgovornost;
- da se operacija ni pričela izvajati pred obdobjem upravičenosti (upravičeni so samo stroški, ki
nastanejo po izdani odločbi ARSKTRP, razen stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz šestega odstavka
28. člena Uredbe CLLD);
- da za iste upravičene stroške, kot jih navajam v vlogi za podukrep 19.2, nisem prejel sredstev
državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije;
- da dovoljujemo uporabo osebnih podatkov in podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, iz uradnih
evidenc;
- da nismo izključeni iz prejemanja podpore iz podukrepa 19.2 v skladu zakonom, ki ureja kmetijstvo;
- da imamo poravnane vse davčne obveznosti do države;
- da nimamo neporavnanih nalogov za izterjavo, izdanih s strani Evropske komisije v skladu s (27) točko
Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje;
- da nismo v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije
ali izbrisa iz sodnega registra;
- da podjetje ni v težavah, kot ga določa 2. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive
z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Ur. l. št. 193 z dne
1. 7. 2014, str. 1);
- da nepremičnine, na katerih se izvaja naložba, niso predmet sklepa o izvršbi na nepremičnino.

V __________, dne_________

žig
Ime in priimek:____________________
(Podpis upravičenca)
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Priloga 9.1 IZJAVA UPRAVIČENCA (VLAGATELJA)
Izjavljam,
1.
da sem seznanjen(a) z vsebino in pogoji javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja na območju občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci,
Trnovska vas in Destrnik;
2.
da se strinjam z merili za izbor operacij in s postopkom izbora operacij;
3.
da so vsi v vlogi navedeni podatki in priloge (vključno z dokumentacijo) popolni in verodostojni
ter da sem seznanjen(a) s posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi;
4.
da se operacija še ni začela izvajati;
5.
da je operacija pripravljena do faze izvedbe in imamo pridobljena vsa zakonsko potrebna
dovoljenja in soglasja;
6.
da se strinjam z načinom zbiranja in obdelave podatkov in z objavo osnovnih podatkov projekta
za potrebe obveščanja javnosti o financiranju operacij;
7.
bom operacijo ustrezno označil(a) v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o
aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 20142020 ter v skladu z Navodili LAS Bogastvo podeželja;
8.
da se strinjam, da se podatki iz moje vloge lahko uporabljajo za različne analize, raziskave in
statistične obdelave;
9.
da se strinjam, da sodelujem pri spremljanju in vrednotenju rezultatov pri doseganju ciljev in
kazalnikov;
10.
da bom upošteval pravilnik o izboru operacij in navodila za pripravo vloge;
11.
da soglašam, da Lokalna akcijska skupina Bogastvo podeželja in MGRT (Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo) pridobijo podatke, ki so potrebni za odločanje o vlogi iz uradnih
evidenc.
12.
da je rezultat projekta javno dostopen.

V/na

, dne

Naziv vlagatelja:
Ime in priimek odgovorne osebe vlagatelja:

Podpis odgovorne osebe:

žig
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Priloga 9.2 IZJAVA PARTNERJA
Izjavljam,
1.
da sem seznanjen(a) z vsebino in pogoji javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja na območju občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci,
Trnovska vas in Destrnik;
2.
da se strinjam z merili za izbor operacij in s postopkom izbora operacij;
3.
da so vsi v vlogi navedeni podatki in priloge (vključno z dokumentacijo) popolni in verodostojni
ter da sem seznanjen(a) s posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi;
4.
da se operacija še ni začela izvajati;
5.
da je operacija pripravljena do faze izvedbe in imamo pridobljena vsa zakonsko potrebna
dovoljenja in soglasja;
6.
da se strinjam z načinom zbiranja in obdelave podatkov in z objavo osnovnih podatkov projekta
za potrebe obveščanja javnosti o financiranju operacij;
7.
bom operacijo ustrezno označil(a) v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o
aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 20142020 ter v skladu z Navodili LAS Bogastvo podeželja;
8.
da se strinjam, da se podatki iz moje vloge lahko uporabljajo za različne analize, raziskave in
statistične obdelave;
9.
da soglašam, da Lokalna akcijska skupina Bogastvo podeželja in MGRT (Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo) pridobijo podatke, ki so potrebni za odločanje o vlogi iz uradnih
evidenc.

V/na

, dne

Naziv partnerja:
Ime in priimek odgovorne osebe partnerja:

Podpis odgovorne osebe:

žig

V kolikor bo v operaciji sodelovalo več partnerjev, izpolnite in priložite ta obrazec za vsakega partnerja
posebej.
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V. OPREMA OVOJNICE
Z obrazcem opremite vlogo tako, da spodnjo (ustrezno izpolnjeno) tabelo prilepite na sprednjo stran zaprte ovojnice:

Vlagatelj:
(polni naziv in naslov)

(izpolni sprejemna pisarna)
Datum prejema:

Zaporedna številka:

(vlagatelj ustrezno obkroži)
VLOGA

DOPOLNITEV VLOGE

Prejemnik:

"Ne odpiraj - vloga na 4. JP ESRR "

Društvo »Bogastvo podeželja«
Ormoška cesta 28
2250 Ptuj
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