Tretji javni razpis za subvencioniranje obrestne mere

2. VZOREC POGODBE

VZOREC POGODBE
Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreška c. 20, 2000 Maribor (v nadaljevanju MRA), ki jo zastopa direktor
mag. Božidar Pučnik, matična številka: 5778336000, davčna številka: 33925950,
in
PRIJAVITELJ, NASLOV, POŠTNA ŠTEVILKA POŠTA (v nadaljevanju: upravičenec), ki ga zastopa
ZASTOPNIK, matična številka: MATIČNA ŠTEVILKA, ID za DDV: DAVČNA ŠTEVILKA, številka
transakcijskega računa: ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA
skleneta naslednjo
POGODBO št. ______________ ŠTEVILKA POGODBE
o dodelitvi nepovratnih sredstev za subvencioniranje obrestne mere za komercialne kredite, v okviru Programa
spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico
1.

člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je:
 pravna podlaga za to pogodbo Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS,
št. 20/2011 in 57/2012), Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12,
46/2013-ZIPRS1314-A in 101/2013), Proračun Republike Slovenije za leto 2014 (DP2014, Uradni list RS, št.
104/2012 in 102/2013), Proračun Republike Slovenije za leto 2015 (DP2015, Uradni list RS, št. 102/2013),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415, Uradni list RS, št.
101/2013 in 9/2014-ZRTVS-1A), Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje
razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/2011), Uredba komisije (EU) št. 651/2014 z
dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107
in 108 Pogodbe (Uradni list EU L 187/1, 26.6.2014), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
EU L 352, 24.12.2013), Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko
brezposelnostjo Maribor s širšo okolico (Uradni list RS, št. 53/2013) in Programa spodbujanja konkurenčnosti
Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018 (sklep Vlade RS št. 30200-1/2013/4 z dne 10.10.2013).
 bil upravičenec izbran s sklepom št. ŠTEVILKA SKLEPA, z dne DATUM SKLEPA, na osnovi Tretjega
javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere za komercialne kredite, v okviru Programa spodbujanja
konkurenčnosti Maribora s širšo okolico (Uradni list RS št. ŠTEVILKA URADNEGA LISTA, z dne DAN
OBJAVE V URADNEM LISTU, št. Ob-ŠTEVILKA OBJAVE; v nadaljevanju: javni razpis),
 upravičenec skladno s Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, z dne 17.6.2014, VELIKOST PODJETJA
podjetje.
2. člen
Predmet pogodbe je subvencioniranje obrestne mere NAZIV KREDITA, skladno z vlogo št. SPIS ŠTEVILKA
VLOGE upravičenca na javni razpis.
S to pogodbo se subvencionirajo obresti kredita iz prejšnjega odstavka obračunane in plačane za obdobje od
1.1.2013 do 30.6.2015.
3. člen
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MRA se zaveže upravičencu subvencionirati strošek obrestne mere v višini do 50 odstotkov izkazanih upravičenih
stroškov oziroma največ do zneska 35.000 EUR.
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so obračunane in plačane obresti za obdobje od 1.1.2013 do
30.6.2015.
4. člen
Pogodbena vrednost znaša POGODBENA VREDNOST EUR (z besedo: POGODBENA VREDNOST Z
BESEDO 00/100).
5. člen
Osnova za izplačilo sredstev je s strani MRA potrjen zahtevek za subvencioniranje, ki ga pripravi upravičenec na
podlagi oddane dokumentacije na javni razpis.
Upravičenec bo izstavil zahtevek najkasneje do 24. 10. 2015.
Upravičenec mora ob izstavitvi zahtevka za subvencioniranje predložiti naslednjo dokumentacijo:
- Zahtevek za subvencioniranje (Priloga pogodbi št. 1)
- Izjava o odvajanju dohodnine (Priloga pogodbi št. 2) – samo v primeru, če posluje kot samostojni podjetnik
- Izjava o skupni prejeti državni pomoči in izpolnjevanju razpisnih pogojev (Priloga pogodbi št. 3)
6. člen
MRA se obveže, da bo sredstva nakazala upravičencu v roku 2 delovnih dni od prejema sredstev s strani
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) na račun št. ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA
RAČUNA, odprt pri BANKA UPRAVIČENCA.
Izpolnitev obveznosti MRA je vezana na proračunske zmožnosti v posameznih proračunskih letih in programa
MGRT za ta namen. Če pride do sprememb pravic porabe na proračunski postavki za namene te pogodbe, sta
pogodbeni stranki soglasni, da ustrezno spremenita pogodbeno vrednost oziroma dinamiko izplačil z aneksom k
tej pogodbi.
V primeru, da se upravičenec ne strinja s spremembami iz prejšnjega odstavka preneha obveznost MRA do
upravičenca.
7. člen
V primeru, da upravičenec v roku iz 5. člena te pogodbe ne izstavi zahtevka za sofinanciranje, preneha obveznost
MRA do upravičenca iz naslova te pogodbe.
MRA lahko odstopi od pogodbe in zahteva vračilo sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
plačila do dneva vračila:
 če upravičenec ne izpolni katerekoli obveznosti po tej pogodbi,
 če so nad upravičencem uvedeni postopki zaradi insolventnosti, likvidacije ali postopki prisilnega prenehanja,
 če se naknadno ugotovi, da je bila dokumentacija upravičenca, ki je bila podlaga za odobritev sredstev
neresnična ali da je pomembne podatke za odobritev zamolčal,
 če se naknadno ugotovi, da so bila upravičencu za isti namen že odobrena druga javna sredstva iz državnega,
občinskega ali drugega proračuna in o tem ni obvestil MGRT,
 če pride med izvajanjem projekta do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod
prag subvencioniranih obrestnih mer komercialnih kreditov.
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9. člen
Upravičenec se obvezuje:
 MRA v petnajstih (15) dneh obvestiti o statusnih spremembah, spremembah sedeža, dejavnosti podjetja,
 omogočiti MRA pregled svojih knjig in svojega poslovanja za čas izvedbe vseh obveznosti po tej pogodbi,
 hraniti dokumentacijo še 10 let po podpisu pogodbe,
 upoštevati morebitna dodatna navodila MRA.
10. člen
Upravičenec mora MRA in vsem drugim institucijam vključenim v nadzor nad porabo javnih sredstev omogočiti
nadzor nad porabo sredstev, MRA pa mora spremljati in nadzirati izvajanje pogodbe in namensko porabo sredstev.
Nadzor se izvaja v skladu s predpisi s področja javnih financ in z drugimi veljavnimi predpisi za nadziranje
namenskosti porabe proračunskih sredstev.
V kolikor bo MRA za spremljanje in nadzor nad porabo sredstev angažiralo neodvisne zunanje ocenjevalce, se
upravičenec obveže, da bo omogočil zunanjim ocenjevalcem vpogled v dokumentacijo povezano s predmetom te
pogodbe.
11. člen
V primeru, da MRA ugotovi, da so dodeljena sredstva bila upravičencu dodeljena neupravičeno, lahko odstopi od
pogodbe in zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila do dneva vračila.
Neupravičeno izplačana sredstva je potrebno vrniti na račun MRA v roku osmih (8) dni od vročitve zahtevka s
strani MRA.
12. člen
V primeru, da kdo v imenu ali na račun upravičencu, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, ali za sklenitev posla pod
ugodnejšimi pogoji, ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali za drugo
ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
13. člen
Skrbnik pogodbe je s strani MRA _______________, s strani upravičenca pa ______________________.
14. člen
Nepovratna sredstva v višini POGODBENA VREDNOST EUR predstavljajo državno pomoč v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013).
Upravičenec izjavlja, da za upravičene stroške, ki so predmet subvencioniranja, ni prejel nobenih finančnih
pomoči, s čemer bi skupna državna pomoč presegala 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne
glede na obliko ali namen pomoči. Prav tako se s temi upravičenimi stroški ni in se ne bo prijavil za nobeno
dodatno finančno pomoč, s čemer bi skupna državna pomoč presegala dovoljeni znesek.
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Če se ugotovi nasprotno, je upravičenec dolžan vrniti prejeta sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila do dneva vračila.
15. člen
Spremembe in dopolnitve te pogodbe lahko pogodbeni stranki uredita s pisnim dodatkom k tej pogodbi, razen
spremembo skrbnika pogodbe, kjer zadošča pisno obvestilo drugi pogodbeni stranki.
16. člen
Vse spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če do sporazumne rešitve ne pride,
je za spor pristojno sodišče v Mariboru.
17. člen
Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja do izpolnitve vseh pogodbenih
obveznosti.
18. člen
Pogodba je napisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme MRA tri (3) izvode, upravičenec pa dva (2)
izvoda.

V KRAJ UPRAVIČENCA, ….…………….……

V Mariboru, …..……..…………..

UPRAVIČENEC

Mariborska razvojna agencija p.o.

IME ZASTOPNIKA
direktor

mag. Božidar Pučnik
direktor

Priloge:
- Zahtevek za sofinanciranje (Priloga pogodbi št. 1)
- Izjava o odvajanju dohodnine (Priloga pogodbi št. 2)
- Izjava o skupni prejeti državni pomoči in izpolnjevanju razpisnih pogojev (Priloga pogodbi št. 3)

4

Tretji javni razpis za subvencioniranje obrestne mere

2.1. ZAHTEVEK ZA SOFINANCIRANJE (Priloga pogodbi št. 1)

Številka:
Datum:
Upravičenec:
ID za DDV:
Matična številka:
Transakcijski račun:
Banka:
Odgovorna oseba:
Številka sklepa:
Številka pogodbe:

ZADEVA: Zahtevek za sofinanciranje obresti :
………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………

V skladu s pogodbo in v prijavi na razpis predloženo dokumentacijo o obračunanih in plačanih
obrestih iz upravičenega kredita izstavljamo):

zahtevek za sofinanciranje v višini …………………………………….. EUR.

Podjetje:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:
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IZPOLNIJO SAMO SAMOSTOJNI PODJETNIKI !!!
2.2. IZJAVA O ODVAJANJU DOHODNINE (Priloga pogodbi št. 2)

IZJAVA

(ime in priimek, naslov in sedež)

Izjavljam, da:
a) akontacijo dohodnine odvajam sam;
b) naj se akontacija dohodnine odvaja prek izplačevalca dohodkov;
c) akontacijo dohodnine odvajam v tujini, za kar je priloženo potrdilo tujega davčnega urada.

Številka:
Kraj in datum:

Žig:

Podpis zakonitega zastopnika:
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2.3. Izjava o skupni prejeti državni pomoči in izpolnjevanju razpisnih pogojev (Priloga pogodbi

št. 3)
Naziv upravičenca:
Naslov upravičenca:
Izjavljamo, da: ( ustrezno obkrožite in dopolnite)
- nismo za upravičene stroške obresti, ki so predmet vloge, prejeli nobenih sredstev državne
pomoči oz. javnih virov – sredstev proračuna Republike Slovenije, sredstev lokalne skupnosti
ali mednarodnih virov;
- smo ali še bomo prejeli od __________________________________________ (dajalec
sredstev) po sklepu št. _________________________ dne _______________________
sredstva v višini ___________________________ EUR.
- smo zaprosili za dodelitev sredstev (navesti kje in koliko): ________________________
- da v obdobju zadnjih treh let nismo prejeli na podlagi pravila de minimis sredstev pomoči, ki bi
presegla 200.000 EUR (oz. 100.000 EUR podjetja v cestnoprometnem sektorju), oz. smo prejeli
od __________________________________ (dajalec sredstev) po sklepu št.
_______________________________
dne
______________
sredstva
v
višini
____________________ EUR.

Izjavljamo, da na dan podpisa te izjave še vedno izpolnjujemo vse pogoje iz Tretjega javnega razpisa za
subvencioniranje obrestne mere za komercialne kredite, v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti
Maribora s širšo okolico.
Kraj in datum:
Ime in priimek odgovorne osebe:
Žig

Podpis odgovorne osebe
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3.

OPREMA OVOJNICE - vzorec

Prijavitelj:

(Izpolni vložišče)
Datum:
______________________

Ura prejema:
______________________
Številka:

»NE ODPIRAJ – VLOGA – SUBVENCIJA OBRESTNE
MERE«

Mariborska razvojna agencija p.o.
Pobreška c. 20
2000 Maribor
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