POMOČ ZA DEJAVNOSTI PRENOSA ZNANJA IN INFORMIRANJA

OBRAZEC 4.

OBČINA POLJČANE
Občinska uprava
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 220
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si

VLOGA
ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI POLJČANE ZA LETO 2018
UKREP 3:
POMOČ ZA DEJAVNOSTI PRENOSA ZNANJA IN INFORMIRANJA
1. PODATKI O VLAGATELJU (izvajalec storitev prenosa znanja in
informiranja)
1.1 NAZIV VLAGATELJA če gre za pravno osebo: ___________________________________________
1.2. IME IN PRIIMEK ODGOVORNE OSEBE:______________________________________________
1.3. NASLOV OZ. SEDEŽ VLAGATELJA: _________________________________________________
1.4. DAVČNA ŠTEVILKA VLAGATELJA:___________________
1.5. EMŠO/MATIČNA ŠT. VLAGATELJA ___________________
TEL. __________________ GSM__________________ E- MAIL _______________________________
1. 6. DAVČNI ZAVEZANEC (obkroži):

DA

NE

1.7.TRANSAKCIJSKI RAČUN in NAZIV BANKE:___________________________________________

OSNOVNI PODATKI O NALOŽBI

2.

2.1. VRSTA NALOŽBE – UPRAVIČENI STROŠKI (označite):


izobraževanje, usposabljanje in informiranje, izvajanje delavnic ter predstavitvenih
dejavnosti;



stroški potovanj, nastanitve in dnevnic udeležencev;



predstavitveni projekti v zvezi z naložbami pomoč.
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2.3. TERMINSKI PLAN NALOŽBE:
Načrtovan terminski plan naložbe:

Predviden začetek naložbe (datum): ___________________
Predviden konec naložbe (datum): ___________________

3. OPIS NALOŽBE

(navedite kaj boste z naložbo pridobili in odločilne dejavnike s katerimi

utemeljujete naložbo)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

4. VRSTA ZAHTEVKA POMOČI (označite)
 Nepovratna finančna sredstva
 Posojilo
 Drugo: ________________

5. VIŠINA NALOŽBE

Vrednost naložbe po predloženi ponudbi ali predračunu brez DDV _______________ €.
Zaprošena sredstva javnega financiranja potrebne za naložbo*: __________________ €.
*Intenzivnost pomoči:
 do 100 % upravičenih stroškov po ponudbi ali predračunu vendar največ 1.500,00 EUR.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek sofinanciranja.

OBVEZNE PRILOGE K OBRAZCU
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(Dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti, da je vloga popolna):
 Vloga OBRAZEC 4, ki jo mora predložiti izvajalec storitev prenosa znanja in informiranja;
 Izjava vlagatelja:
 da za posamezen namen še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali






mednarodnih virov, v nasprotnem primeru je potrebno dokazati višino sredstev z
ustrezno dokumentacijo,
 o točnosti navedenih podatkov,
 da ni podjetje v težavah;
dokazilo o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
program dejavnosti prenosa znanja in informiranja;
Veljavna ponudba ali predračun stroškov prenosa znanja in informiranja za tekoče leto;
Vloga OBRAZEC 4, ki jo mora predložiti izvajalec storitev prenosa znanja in informiranja.
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IZJAVA VLAGATELJA

Podpisani (ime in priimek) _________________________________ izjavljam:



da za naložbo s katero se prijavljam na javni razpis še nisem prejel sredstev iz državnega ali
občinskega proračuna ali mednarodnih virov oz. izjavljam, da sem iz navedenih naslovov že prejel
______________ EUR, kar dokazujem z/s _________________________ in prilagam k tej izjavi.



da so vsi podatki in navedbe podane v vlogi, resnični in točni, za kar prevzemam materialno in
kazensko odgovornost;



da kmetijsko gospodarstvo ni podjetje v težavah;



da za potrebe Javnega razpisa za pridobitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini
Poljčane za leto 2018 dovoljujem Občini Poljčane pridobitev vseh potrebnih podatkov iz uradnih
evidenc v skladu z 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku.

Poljčane, ____________________

Podpis vlagatelja:________________________

NALOŽBE V PREDELAVO IN TRŽENJE KMETIJSKIH PROZVODOV

OBRAZEC 3.

Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev s prilogami mora biti dostavljen na Občino Poljčane,
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane najkasneje do 1. 12. 2018.

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV
(se ne prilaga k vlogi za pridobitev sredstev)
Ime in priimek/naziv vlagatelja: ______________________________________________________
Naslov/sedež:
Ulica/hišna št.: ____________________________________________________________________
Poštna št./kraj: ____________________________________________
Datum: ____________
Občina Poljčane
Bistriška cesta 65
2319 POLJČANE
Zadeva: ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI POLJČANE ZA LETO 2018
Na podlagi odločbe št. ________________, z dne ________________ ter Pogodbe o sofinanciranju št.
_________________, prosim za nakazilo odobrenih sredstev, v višini ___________________ EUR.
Izjavljam:
1.
da vse kopije dokazil ustrezajo originalom,
2.
da je naložba izvedena kot je bilo navedeno v vlogi in priloženih prilogah,
3.
da je naložba zaključena.

OBVEZNE PRILOGE:
- Fotokopije plačanih računov, ki se nanašajo na naložbo. Upoštevajo se plačani računi z
datumom po izdani odločbi o odobritvi sredstev do vložitve tega zahtevka.

Podpis vlagatelja:
____________________

