Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave
in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje
Evropa (za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022)

Obrazec za dodeljevanje pomoči »de minimis«
(izpolnjujejo prijavitelji javnih razpisov, kjer v prijavi gospodarska družba nastopa kot
izvajalec, soizvajalec ali sofinancer projekta – v nadaljevanju: gospodarska družba)

1. Gospodarska družba

iz prijave je:

veliko podjetje
srednje podjetje
malo podjetje

2. Prijavitelj izjavlja, da ni dejaven v naslednjih sektorjih1:
ribištvo in akvakultura
primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti2
predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
•

če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

•

če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

Opomba:

V primeru, da niso označena vsa navedena polja, prijavljeni projekt ne more biti
sofinanciran s strani ARRS in je izločen iz nadaljnjih postopkov javnega razpisa.

3. Potrdite, da podjetje ni dejavno na naslednjih področjih:
sektorju ribištva in akvakulture
predelave in trženja kmetijskih proizvodov in je znesek pomoči določen na podlagi cene/količine
proizvodov, kupljenih od primarnih proizvajalcev oz. zadevnega podjetja
primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov
1
2

Pravila o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti – 17. člen
http://www.svz.gov.si/fileadmin/svz.gov.si/pageuploads/Primarna_zakonodaja/Rimski_pogodbiSL.pdf
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predelave in trženja kmetijskih proizvodov in je pomoč pogojena z delnim ali celotnim prenosom
na primarne proizvajalce.

4. Prijavitelj izjavlja, da:
pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo
pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi
pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni
cestni tovorni prevoz.

5. Prijavitelj izjavlja, da:
skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne bo presegel 200.000,00 EUR v obdobju
zadnjih treh poslovnih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč
dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem
tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).

6. Prijavitelj izjavlja, da ima v svoji pravni podlagi opredeljeno definicijo svojega podjetja kot
enotnega podjetja skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/20133:
»Enotno podjetje« 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.

7. Prijavitelj izjavlja, da:
v primeru, da je prijavitelj prejel sredstva v okviru drugih pomoči »de minimis«, ki jih je podjetje
prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem poslovnem letu
in drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške, znaša vrednost tako
pridobljenih sredstev
EUR
ni povezan z nobenim podjetjem v smislu drugega odstavka 2. člena Uredbe »de minimis«
3

http://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1407
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podjetje v zadnjih 3 letih ni bilo združeno ali pripojeno k drugemu podjetju oziroma ni prišlo do
delitve podjetja v skladu z 8. in 9. točko 3. člena Uredbe 1407/2013; v primeru, da je prijavitelj
povezan z drugimi podjetji, mora k predmetnemu obrazcu priložiti seznam podjetij (naziv podjetja,
naslov podjetja, matična številka)
v primeru, da je prijavitelj povezan z drugimi podjetji v smislu 2. Člena Uredbe »de minimis«, je k
predmetnemu obrazcu priložil seznam podjetij (naziv podjetja, naslov podjetja, matična številka)
z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči
za enotno podjetje ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.

Podpis prijavitelja:
in
zastopnik oz. pooblaščena oseba

vodja projekta

ŽIG

Kraj in datum:
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