Razpisni obrazec št. 4: Izjava prijavitelja

DRUGI JAVNI RAZPIS KREDITOV IN GARANCIJ ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA V OKVIRU
REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI (RGS KOROŠKA)
DRUGI JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MANJŠIH ZAČETNIH NALOŽB

Izjave prijavitelja

Pod materialno in kazensko odgovornostjo IZJAVLJAMO da,
- smo seznanjeni z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter s pogoji prijave na javni
razpis,
- smo seznanjeni s Splošnimi pogoji garancijske sheme v Podravski regiji/Koroški regiji, Pravilnikom
o delovanju regijskih garancijskih shem in se včlanjujemo v Regijsko garancijsko shemo v Podravski
regiji/Koroški regiji
- smo plačali enkratno pristopnino v višini 100,00 EUR v kolikor smo v skladu z razpisnimi pogoji
malo oz. mikro podjetje oz. 150,00 EUR, v kolikor smo srednje veliko podjetje,
- so vsi navedeni podatki v vlogi resnični in ustrezajo dejanskemu stanju,
- kopije priložene vlogi ustrezajo originalom,
- smo registrirani v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ((ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/2009UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/2011, 91/2011, 100/2011
Skl.US: U-I-311/11-5, 32/2012, 57/2012, 44/2013 Odl.US: U-I-311/11-16 in 82/2013) oziroma v
skladu z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09),
-

nismo javno podjetje v občinski ali državni lasti,

-

v kolikor ne kandidiramo hkrati tudi za nepovratna sredstva po razpisu MRA »Drugi javni razpis
za sofinanciranje manjših začetnih investicij« imamo registriran sedež in/ali registrirano
podružnico ter opravljamo dejavnost – poslujemo v vsaj eni od naštetih občin: Benedikt,
Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče-Slivnica, Juršinci,
Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Mestna občina Maribor,
Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Mestna
občina Ptuj, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše,
Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v
Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale, Črna na Koroškem,
Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Mestna občina Slovenj Gradec, Dravograd, Muta,
Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju

-

v kolikor kandidiramo hkrati tudi za nepovratna sredstva po razpisu MRA »Drugi javni razpis za
sofinanciranje manjših začetnih investicij« imamo najmanj 6 mesecev registriran sedež in/ali
registrirano podružnico ter opravljamo dejavnost – poslujemo v vsaj eni od naštetih občin: Kungota,
Hoče-Slivnica, Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše ali Selnica
ob Dravi ,
- smo po velikosti v skladu z določili iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija
2014 največ srednje podjetje,
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- ne poslujemo in nimamo registrirane dejavnosti na področju ribištva in ribogojstva po opredelitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode
in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17, z dne 21. 1. 2000, str. 22),
- ne poslujemo in nimamo registrirane dejavnosti na področju primarne pridelave kmetijskih pridelkov
naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in proizvodov, ki posnemajo ali
nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, ter proizvode, ki ustrezajo kodam 4502, 4503 in 4504 za
plutaste izdelke,
- ne delujemo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov kadar je znesek pomoči določen
na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih
zadevna podjetja dajo na trg in je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne
proizvajalce,
- ne poslujemo in nimamo registrirane dejavnosti s področja premogovništva po opredelitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 1407/2002 z dne 23. julija 2002 o državni pomoči za premogovništvo (UL L 205 ,
02/08/2002, str. 1),
- nismo v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, izbrisa brez likvidacije ali likvidacije,
- nismo v težavah, ne prejemamo in tudi nismo v postopku pridobivanja državne pomoči za podjetja
v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, Uradni
list RS, št. 44/2007-UPB2, 51/2011, 39/2013 in 56/2013),
- nismo v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi odločbe Komisije, ki je
prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,
- nismo insolventni glede na 2. točko 3. odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 63/2013-UPB7 in 100/2013),
- nimamo neporavnanih zapadlih obveznosti do Slovenskega regionalno razvojnega sklada,
Mariborske razvojne agencije p.o., RRA Koroška d.o.o. in Republike Slovenije oz. do Finančne
uprave RS,
- nam ni bila podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB2 in 81/2013 Odl.US: U-I-81/11-12),
- nismo navedeni na seznamu podjetij na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov,
(Uradni list RS, št. 43/07 in spremembe), s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju
korupcije (ZPKor; Uradni list RS, št. 2/04) ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega
odstavka 28. člena ZPKor,
- dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 60/2007, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 19/2010,
77/2011 in 108/2012-ZIS-E) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,
- nismo neposredno ali posredno z več kot 25% udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena
na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni
postopek,
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-

družbenik ali član poslovodstva ni neposredno ali posredno z več kot 25% udeležen v kapitalski
družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na
podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,

-

družbenik ali član poslovodstva ni hkrati tudi samostojni podjetnik, ki je javno objavljen na
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni
postopek,

-

za iste upravičene stroške nismo pridobili in ne pridobivamo sofinanciranja iz drugih sredstev
evropskega, državnega ali lokalnega proračuna (na podlagi prejetega sklepa ali sklenjene pogodbe
ali že dejansko izvedenega izplačila),

-

predmet investicije smo odkupili od tretje osebe po tržnih pogojih, s katero nismo več kot 25 %
povezani (lastniški deleži, glasovne pravice) in z njo nismo v sorodu po prvem, drugem in tretjem
dednem redu

-

se strinjamo z določili v vzorcu pogodbe,

-

smo seznanjeni in se strinjamo z vsemi zahtevami in možnimi kontrolami tako s strani državnih
organov, njihovih pooblaščencev, Regionalno razvojnega sklada Ribnica ali MRA oz. RRA
Koroška d.o.o.,

-

se strinjamo z vsemi procesi, definiranimi v tem razpisu, načinom in vrstah zbiranja informacij in
podatkov,

-

smo seznanjeni z dejstvom, da je napačna navedba podatkov lahko razlog za razdrtje morebitne
sklenjene pogodbe o sofinanciranju

-

pomoč ne bo povzročila prednosti rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,

-

bomo izvajalca razpisa (MRA ali RRA KOROŠKA), tekoče informirali o vseh spremembah
podatkov, ki smo jih navedli v prijavi in spremljajoči dokumentaciji,

-

se strinjamo, da MRA in RRA Koroška preverjata podatke, ki smo jih navedli v razpisnih obrazcih
pri organih, ki takšne podatke zbirajo in obdelujejo,

-

se zavedamo, da je vsako krivo navajanje neresničnih podatkov v predloženi vlogi po pravu
Republike Slovenije kaznivo dejanje.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe:

Žig:

Kraj in datum:

