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Priloga 1: Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017
1. Podatki o vlagatelju
Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017
Ime in priimek oz.
naziv vlagatelja:
Davčna številka:
KMG MID:
Naslov (ulica ali
naselje):

Hišna
št.

Poštna št. in pošta:
2. Splošna izjava vlagatelja
Spodaj podpisani izjavljam, da:
–
sem seznanjen s pogoji in obveznostmi za finančno pomoč za nadomestilo škode v
čebelarstvu v letu 2017;
–
sem seznanjen s tem, da bodo za odločanje uporabljeni podatki iz Centralnega registra
čebelnjakov, ki jih je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
pridobila skladno s prvim odstavkom četrtega člena Odloka o finančni pomoči za nadomestilo
škode v čebelarstvu v letu 2017;
–
so vsi v vlogi navedeni podatki resnični in verodostojni;
–
za isti namen, ki ga navajam v vlogi za pridobitev sredstev po tem odloku, še nisem prejel
javnih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije;
–
soglašam s pridobitvijo podatkov, ki so potrebni za odločanje o vlogi, iz uradnih evidenc;
–
se pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu izvaja kot pomoč de minimis v kmetijstvu, pri
čemer skupna de minimis pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli upravičencu, ne sme
presegati 15.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let;
–
sem seznanjen, da bo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
pred izplačilom sredstev preverila izplačila, ki so mi bila kot vlagatelju dodeljena kot pomoč de
minimis v kmetijstvu in v primeru prekoračitev ustrezno znižala izplačilo sredstev;
–
sem seznanjen, da bo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, če
smo enotno podjetje, predhodno preverila, ali dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v
okviru enotnega podjetja ne presega 15.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih
let.
3. Izjava vlagatelja glede enotnega podjetja in kumulacij pomoči de minimis
IZJAVA kmetijskega gospodarstva glede enotnega podjetja
Podpisani __________________________________________ izjavljam, da kmetijsko gospodarstvo
(ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva)
_________________
(številka KMG)

JE/NI enotno podjetje

(ustrezno obkrožite)

v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU.*
Če ste obkrožili JE in je KMG MID enotno podjetje, obvezno izpolnite spodnjo tabelo.
Naziv podjetja
Naslov
Matična št. podjetja
MID
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Podpisani __________________________izjavljam, da SEM/NISEM prejel
(ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva)
(ustrezno obkrožite)
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oziroma

zaprosil za pomoči de minimis v katerem koli obdobju treh proračunskih let na podlagi Uredbe
1408/2013/EU ali drugih uredb o pomoči de minimis.
Če ste obkrožili, da ste prejeli sredstva oziroma ste zaprosil zanje na podlagi Uredbe 1408/2013/EU ali
drugih uredb o pomoči de minimis, obvezno izpolnite spodnjo tabelo.
Datum prejetja sredstev

Višina sredstev (v EUR)

Pravna podlaga (predpis EU
ali notranji predpis)

Izjavljam, da so vsi podatki in navedbe v 1., 2. in 3. točki priloge 1 resnični, za kar prevzemam
materialno in kazensko odgovornost
VLAGATELJ: ________________________________
(ime in priimek)
Podpis vlagatelja
Izjavljam, da so vsi podatki in navedbe v 1., 2. in 3. točki Priloge 1 resnični, za kar prevzemam
materialno in kazensko odgovornost.
NOSILEC KMETIJSKEGA
GOSPODARSTVA:
_______________________________
(ime in priimek)

Podpis nosilca KMG

OBVEZEN JE PODPIS V OBEH OKVIRČKIH.

* Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki
so med seboj v najmanj enem od teh 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 izvajati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene
s tem 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 samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov navedenega podjetja.
Tudi podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a do d prek enega ali več drugih podjetij, veljajo za
enotno podjetje.

