Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno

Prijavni obrazec
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega
sofinanciranja stroškov razvoja malega gospodarstva v občini Cerkno v času od
4.11.2017 do 5.11.2018
Namen a:

ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST

1. Osnovni podatki o prosilcu:
1.
prosilec
2.
leto ustanovitve oz. registracije
3.
matična številka
4.
EMŠO
5.
davčna številka
6.
naziv dejavnosti (SKD)
7.
žiro račun in banka
8.
naslov
9.
pošta
10.
telefon
11.
fax
12.
e-mail
13.
odgovorna oseba
14.
kontaktna oseba
2. Podatki o namenu, za katerega vlagate vlogo:
Datum samozaposlitve: ________________________.

Izjavljam, da so vsi navedeni podatki pravilni in resnični.

Datum:
______________

žig

Priloge: dokazila v skladu z razpisom

Podpis odgovorne osebe:
____________________

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno

Prijavni obrazec
Javni razpis za dodelitev
nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega
sofinanciranja stroškov razvoja malega gospodarstva v občini Cerkno v času od
4.11.2017 do 5.11.2018
Namen b:

PROMOCIJA IZDELKOV IN STORITEV

1. Osnovni podatki o prosilcu:
1.
prosilec
2.
leto ustanovitve oz. registracije
3.
matična številka
4.
EMŠO
5.
davčna številka
6.
naziv dejavnosti (SKD)
7.
žiro račun in banka
8.
naslov
9.
pošta
10.
telefon
11.
fax
12.
e-mail
13.
odgovorna oseba
14.
kontaktna oseba
2. Podatki o namenu, za katerega vlagate vlogo:
Naziv sejma:____________________________________________________________
Natančnejši opis izdelkov in storitev, ki so se promovirale na določenem sejmu:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Višina stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnice:__________________ EUR.
Izjavljam, da so vsi navedeni podatki pravilni in resnični.
Datum:
______________

žig

Priloge: dokazila v skladu z razpisom

Podpis odgovorne osebe:
____________________

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno

Prijavni obrazec
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega
sofinanciranja stroškov razvoja malega gospodarstva v občini Cerkno v času od
4.11.2017 do 5.11.2018
Namen c:

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA POSLOVNE PROSTORE

1. Osnovni podatki o prosilcu:
1.
prosilec
2.
leto ustanovitve oz. registracije
3.
matična številka
4.
EMŠO
5.
davčna številka
6.
naziv dejavnosti (SKD)
7.
žiro račun in banka
8.
naslov
9.
pošta
10.
telefon
11.
fax
12.
e-mail
13.
odgovorna oseba
14.
kontaktna oseba
2. Podatki o namenu za katerega vlagate vlogo:
Natančnejši opis investicije, za katero se pridobiva projektna dokumentacija:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________
Projektna dokumentacija je bila pridobljena v letu 2017 oz. 2018:

DA

NE

Višina celotnih stroškov projektne dokumentacije za navedeno investicijo: __________ EUR.

Izjavljam, da so vsi navedeni podatki pravilni in resnični.
Priloge: glej razpis.

Datum:
______________

žig

Priloge: dokazila v skladu z razpisom

Podpis odgovorne osebe:
____________________

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno

Prijavni obrazec
Javni razpis za dodelitev
nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega
sofinanciranja stroškov razvoja malega gospodarstva v občini Cerkno v času od
4.11.2017 do 5.11.2018
Namen d:

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

1. Osnovni podatki o prosilcu:
1.
prosilec
2.
leto ustanovitve oz. registracije
3.
matična številka
4.
EMŠO
5.
davčna številka
6.
naziv dejavnosti (SKD)
7.
žiro račun in banka
8.
naslov
9.
pošta
10.
telefon
11.
fax
12.
e-mail
13.
odgovorna oseba
14.
kontaktna oseba

2. Podatki o namenu, za katerega vlagate vlogo:
Natančnejši opis in pomen strokovnega izobraževanja za ohranitev, razvoj in novo dejavnost:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________
Program izobraževanja oziroma program za pridobitev permanentnih znanj:
___________________________________________________________________,
pri (naziv izobraževalne ustanove) ___________________________________________,
leto vpisa programa ___________________________, leto zaključka ____________
oziroma tekoči letnik ___, v šolskem letu _________.

Izjavljam, da so vsi navedeni podatki pravilni in resnični.

Datum:
______________

žig

Priloge: dokazila v skladu z razpisom

Podpis odgovorne osebe:
____________________

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno

Prijavni obrazec
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega
sofinanciranja stroškov razvoja malega gospodarstva v občini Cerkno v času od
4.11.2017 do 5.11.2018
Namen e:

PRIDOBITEV STANDARDOV KAKOVOSTI

1. Osnovni podatki o prosilcu:
1.
prosilec
2.
leto ustanovitve oz. registracije
3.
matična številka
4.
EMŠO
5.
davčna številka
6.
naziv dejavnosti (SKD)
7.
žiro račun in banka
8.
naslov
9.
pošta
10.
telefon
11.
fax
12.
e-mail
13.
odgovorna oseba
14.
kontaktna oseba
2. Podatki o namenu za katerega vlagate vlogo:
Razlog zaradi katerega se pridobiva standard kakovosti oz. recertifikacija:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________
Standard kakovosti oz. recertifikacija je bil pridobljen v letu 2017 oz. 2018:

DA

NE

Višina celotnih stroškov pridobitve standarda kakovosti oz. recertifikacije: __________ EUR.

Izjavljam, da so vsi navedeni podatki pravilni in resnični.
Priloge: glej razpis.

Datum:
______________

žig

Priloge: dokazila v skladu z razpisom

Podpis odgovorne osebe:
____________________

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno

PRILOGA 1

IZJAVA, DA PROSILEC NI V STEČAJNEM POSTOPKU
ALI POSTOPKU PRISILNE PORAVNAVE
TER DA IMA PORAVNANE VSE DAVKE IN PRISPEVKE

Spodaj podpisan-i/-a _____________________ odgovorna oseba prosilca
________________________________, izjavljam, da podjetje/s.p. ni v
stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave ter da nima
neporavnanih davkov in prispevkov in drugih zapadlih obveznosti do Občine
Cerkno.

Odgovorna oseba:
Podpis:______________________

Kraj in datum:____________, _____________

žig

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno

PRILOGA 2

IZJAVA O STRINJANJU Z RAZPISNIMI POGOJI

Spodaj podpisan-i/-a _____________________ odgovorna oseba prosilca
________________________________, izjavljam, da se strinjam z
razpisnimi pogoji za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki
delnega sofinanciranja stroškov razvoja malega gospodarstva v občini
Cerkno.

Odgovorna oseba:
Podpis:______________________

Kraj in datum:____________, _____________

žig

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno

PRILOGA 3

IZJAVA O ŽE PREJETIH »DE MINIMIS« POMOČEH

Spodaj podpisan-i/-a _____________________ odgovorna oseba prosilca
________________________________, izjavljam, da (obkroži):
- sem
- nisem
v obdobju zadnjih treh let prejel drugih »de minimis« pomoči.
V primeru, da je bila prejeta druga »de minimis« pomoč, je potrebno navesti
pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku se je v relevantnem obdobju še
kandidiralo za »de minimis« pomoč:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Odgovorna oseba:
Podpis:______________________

Kraj in datum:____________, _____________

žig

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno

PRILOGA 4

IZJAVA O DRUGIH ŽE PREJETIH ALI ZAPROŠENIH POMOČEH

Spodaj podpisan-i/-a _____________________ odgovorna oseba prosilca
________________________________, izjavljam, da (obkroži):
- sem
- nisem
prejel ali zaprosil za druge pomoči za iste upravičene stroške.
V primeru, da je bila prejeta ali zaprošena druga pomoč za iste upravičene
stroške, je potrebno navesti pri katerih dajalcih in v kakšni višini:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Odgovorna oseba:
Podpis:______________________

Kraj in datum:____________, _____________

žig

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno

PRILOGA 5

IZJAVA, DA NE BO PRESEŽENA ZGORNJA MEJA DE MINIMIS POMOČI
TER INTENZIVNOSTI POMOČI PO DRUGIH PREDPISIH

Spodaj podpisan-i/-a _____________________ odgovorna oseba prosilca
________________________________, izjavljam, da z dodeljenim
zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis
pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.

Odgovorna oseba:
Podpis:______________________

Kraj in datum:____________, _____________

žig

