PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE OBRESTI
V OBČINI KOMEN V LETU 2017

1. PODATKI O VLAGATELJU

Naziv vlagatelja:
Sedež:
Zakoniti zastopnik:
Matična številka:
Davčna številka:
Telefon:
Naslov elektronske pošte:
Internetni naslov:
Naziv banke, pri kateri je odprt
transakcijski račun:
Številka TRR:
Osnovna dejavnost (SKD 2008) – šifra
in naziv:
Datum ustanovitve:
Podružnice oz. poslovne enote (v kolikor
je poslovni sedež vlagatelja zunaj
upravičenega območja):
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2. PODATKI O INVESTICIJI

Investicija je:
(ustrezno označite)

a) naložba v nakup zemljišča za gradnjo poslovnih
prostorov:
_____________________________ EUR
b) naložba v izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo
poslovnih prostorov in investicijsko vzdrževanje
poslovnih prostorov: ________________________ EUR
c) naložba v nakup, gradnjo ali investicijsko vzdrževanje
poslovnih prostorov: ________________________ EUR
d) naložba v nakup opreme in strojev:
_________________________________________ EUR

Celotna vrednost investicije je ______________________ EUR, od tega so:
-

lastna sredstva:_____________________________________________ EUR

-

posojila bank ali drugih finančnih ustanov:_______________________ EUR

-

posojila drugih pravnih in fizičnih oseb:__________________________EUR

-

ostala sredstva:_____________________________________________ EUR
(navedite tudi vir sredstev)

Utemeljitev investicije (natančneje opišite vrsto investicije ter navedite odločilne
dejavnike potrebe po investiciji – pričakovane koristi, cilji investicije, druga dodatna
pojasnila o nujnosti investicije):

Lokacija investicije:
___________________________________________________________________
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Investicija bo zasledovala naslednje cilje (izberite ustrezne cilje in označene cilje
utemeljite):
Število zaposlenih:

 ohranjanje _________________(št.) obstoječih delovnih mest:

 odpiranje _________________(št.) novih delovnih mest:

Vpliv investicije na okolje:
a. Investicija ne izboljšuje ekološkega stanja.

DA

NE

b. Predvideni so ukrepi za omilitev dodatnih
obremenitev okolja.

DA

NE

c. Predvideni so dodatni ukrepi za
zmanjševanje vplivov na okolje
(energijska učinkovitost, zmanjševanje
emisij …).

DA

NE

d. Predvideni so ukrepi za spodbujanje
trajnostnega razvoja (uporaba obnovljivih
virov energije, sekundarnih surovin,
ekološko varnih in okolju prijaznih
tehnologij …).

DA

NE

a. Z realizacijo investicije se je zagotovilo
nemoteno poslovanje podjetja.

DA

NE

b. Z realizacijo investicije se je zagotovila

DA

NE

Utemeljitev izbranega učinka investicije na okolje:

Posodobitev obstoječe dejavnosti:

Stran 3 od 20

modernizacija proizvodnih procesov.
c. Z realizacija investicije se je omogočila
uvedbo novih proizvodov/storitev.

DA

NE

d. Z realizacija investicije se je omogočila
uvedbo novih proizvodov/storitev, ki so
plod lastnega razvoja oz. sodelovanje s
kreativnimi skupinami oz. uporabe storitev
industrijskega oblikovanja.

DA

NE

Utemeljitev izbranega učinka investicije na okolje:

Mnenje komisije:

Stran 4 od 20

3. OSNOVNI PODATKI O POSOJILU
Podatki o posojilu, ki izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa

Vrsta posojila:
Datum sklenitve pogodbe:
Valuta:
Valutna klavzula:
Datum zapadlosti glavnice:
Številka posojila/pogodbe:
Naziv posojilodajalca:
Celotni znesek glavnice v valuti:
Nominalna obrestna mera ali
dodatek k referenčni obrestni meri:
Referenčna obrestna mera:
Način plačila glavnice:
Način plačila obresti:

4. OBRAČUNANE IN PLAČANE OBRESTI
Podatki o obračunanih in plačanih obrestih v skladu s pogoji javnega razpisa
(obračunane in plačane za obdobje od 1. 1. 2017 do zaključka javnega razpisa).

Obračunane in plačane obresti v EUR:

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:
žig podjetja
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IZJAVA 1: IZJAVA O STRINJANJU Z RAZPISNIMI POGOJI
Vlagatelj:
Odgovorna
oseba:

pod kazensko in materialno odgovornostjo

izjavljam
a. da so vsa v vlogi navedena dejstva in podatki popolni, točni in resnični ter se
zavezujem, da bom Občini Komen nemudoma oziroma najkasneje v petnajstih
dneh posredoval vse morebitne spremembe teh podatkov,
b. da se strinjam in sprejemam vse pogoje, navedene v Javnem razpisu za
subvencioniranje obresti v Občini Komen v letu 2017 in v pripadajoči razpisni
dokumentaciji,
c. vse kopije, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom,
d. da zastopam gospodarsko družbo, registrirano v skladu z veljavnim Zakonom
o gospodarskih družbah, oziroma sem samostojni podjetnik posameznik,
registriran v skladu z veljavnim Zakonom o gospodarskih družbah,
e. da spada podjetje po velikosti med mikro ali mala podjetja v skladu z
opredelitvijo velikosti podjetja iz Priloge I Uredbe 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 (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014,
str. 70), kot sledi:
- mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kor deset (10) zaposlenih in ima letni
promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega dva (2) milijona EUR,
- malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot petdeset (50) zaposlenih in ima
letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega deset (10) milijonov
EUR,
f. da podjetje ni dejavno na naslednjih področjih:
- ribištva in akvakulture,
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k
pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
- prejemniki za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov 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 in, če je pomoč pogojena
s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
g. da sem seznanjen, da pomoč ne sme biti 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,
h. da sem seznanjen, da pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo
domačih proizvodov pred uvoženimi,
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i. da sem seznanjen, da pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,
j. da podjetje ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
k. da podjetje ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki
Sloveniji,
l. da podjetje ima v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Komen,
m. da podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči ali
pomoči »de minimis«,
n. da ima podjetje poravnane vse obveznosti in prispevke do delavcev,
o. da sem seznanjen z omejitvami skladno s 35. in 36. členom Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11) in da nisem
družinski član kateregakoli funkcionarja Občine Komen,
p. da sem seznanjen z obveznostmi:
- da se mora investicija, ki je predmet subvencije ohraniti na območju občine
Komen še najmanj pet (5) let po njenem zaključku,
- da mora podjetje hraniti celotno dokumentacijo v zvezi s projektom, za
katerega so mu bila dodeljena sredstva, vsaj še deset (10) let od datuma
dodelitve pomoči »de minimis«,
- da mora podjetje zagotoviti dostop do dokumentacije iz prejšnje alineje
vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, nadzora in revizije
javnega razpisa, vsaj še deset (10) let od datuma dodelitve pomoči »de
minimis«,
- da sem seznanjen z možnostjo nadzora nad namensko porabo dodeljene
pomoči v primeru kršitev opredeljenih v 9. členu Pravilnika o
subvencioniranju obresti v občini Komen (Uradni list RS, št. 34/2016).

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:
žig podjetja
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IZJAVA 2: IZJAVA O KUMULACIJI POMOČI

Vlagatelj:

Odgovorna oseba:

pod kazensko in materialno odgovornostjo
(ustrezno označite/ dopišite):



I.1.
Izjavljam, da je zgoraj navedeno podjetje na podlagi Uredbe 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« (UL L št. 352 z dne 24. 12.
2013, str. 1) in drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh proračunskih letih in
v tekočem proračunskem letu prejelo naslednje pomoči »de minimis«:
Dajalec pomoči

Znesek
pomoči »de
minimis«
(v EUR)



Datum prejema
pomoči
(datum
odločbe)

I.2.
Izjavljam, da zgoraj navedeno podjetje na podlagi Uredbe 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« (UL L št. 352 z dne 24. 12.
2013, str. 1) in drugih uredb »de minimis« v predhodnjih dveh proračunskih letih in v
tekočem proračunskem letu pomoči »de minimis« ni prejelo.
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II.1.
Izjavljam, da je zgoraj navedeno podjetje za iste upravičene stroške, kot so
navedeni v vlogi na ta javni razpis, že prejelo naslednje pomoči iz občinskih,
državnih, mednarodnih ali drugih javnih virov:
Dajalec pomoči

Vrsta pomoči:
- pomoč »de
minimis«
- državna pomoč
- druge pomoči

Znesek
pomoči
(v EUR)

Datum prejema
pomoči
(datum odločbe)

 II.2.

Izjavljam, da zgoraj navedeno podjetje za upravičene stroške, kot so navedeni v
vlogi na ta javni razpis, drugih pomoči iz občinskih, državnih, mednarodnih ali drugih
javnih virov ni prejelo.



III.
Izjavljam, da je zgoraj navedeno podjetje zaprosilo za dodelitev pomoči iz
občinskih, državnih, mednarodnih ali drugih javnih virov za iste upravičene stroške,
kot so navedeni na ta javni razpis, vendar še ni prejelo odločitve organa (odločba):
Naziv javnega razpisa, št. uradnega
lista in datum objave
Vrsta pomoči:
- pomoč »de minimis«
- državna pomoč
- druge pomoči
Namen prijavljenega projekta
Vrednost prijavljenega projekta (v EUR)
Višina zaprošenega zneska pomoči (v
EUR)
Predviden datum odločitve organa

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:
žig podjetja
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IZJAVA 3: IZJAVA O POVEZANIH PODJETJIH (ENOTNO PODJETJE)

Vlagatelj:

______________________________________________________

Odgovorna oseba:

______________________________________________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavljam, da zgoraj navedeno podjetje, skupaj s povezanimi podjetji – enotno
podjetje, z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo preseglo zgornje meje
pomoči »de minimis«, ki znaša 200.00 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih
let (predhodni dve proračunski leti in tekoče proračunsko leto), ne glede na obliko ali
namen pomoči in ne glede na to, iz katerih (občinskih, državnih, mednarodnih ali
drugih) javnih virov je pomoč dodeljena. V kolikor gre za enotno podjetje, ki deluje v
komercialnem cestnem tovornem prevozu, skupna enotnemu podjetju dodeljena
pomoč »de minimis« v katerem koli obdobju treh proračunskih let ne sme presegati
100.000 EUR.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:
žig podjetja

__________________________________________________________________________

Skladno z Uredbe 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« (UL
L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) pomeni: Enotno podjetje so vsa podjetja, ki so
med seboj vsaj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družabnikov 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 podjetja, na podlagi dogovora z drugimi
delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovnih
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Kot enotno podjetje štejejo tudi podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prej
navedenih štirih alinej medsebojno povezana prek enega ali več drugih podjetij.
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SEZNAM z zgoraj navedenim podjetjem POVEZANIH PODJETIJ (ENOTNO PODJETJE)
PODATKI O PREJETIH IN ZAPROŠENI POMOČI

PODATKI O POVEZANIH PODJETJIH (ENOTNO PODJETJE)

Firma (ime) in
sedež podjetja

Matična
številka

Davčna
številka

Razmerje
a, b, c, d

Lastnik

Direktor

Kraj in datum:

Dajalec
pomoči

Podpis odgovorne osebe:
žig podjetja
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Vrsta pomoči:
- pomoč »de
minimis«
- državna pomoč
- druge pomoči

Znesek
pomoči
(v EUR)

Datum
prejema
pomoči

IZJAVA 4: IZJAVA O ZDRUŽITVI ALI PRIPOJITVI PODJETIJ TER RAZDRUŽITVI
PODJETIJ

Vlagatelj:

Odgovorna oseba:

pod kazensko in materialno odgovornostjo (ustrezno označite / dopišite):

 I.

Izjavljam, da se zgoraj navedeno podjetje ni združilo ali pripojilo k drugemu podjetju,
niti ni prišlo do kakršnekoli razdružitve oziroma razdelitve podjetja.



II. 1.
Izjavljam, da je bila dne ________________ izvedena združitev zgoraj navedenega
podjetja s podjetjem:
Firma (ime) in sedež podjetja

Matična številka

Davčna številka



II. 2.
Izjavljam, da je bila dne _________________ izvedena pripojitev zgoraj navedenega
podjetja k podjetju:
Firma (ime) in sedež podjetja

Matična številka
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Davčna številka



II. 3.
Izjavljam, da se je zgoraj navedeno podjetje dne ___________________ razdružilo
oziroma razdelilo na dve ali več ločenih podjetij, in sicer na:
Firma (ime) in sedež podjetja

Matična številka

Kraj in datum:

Davčna številka

Podpis odgovorne osebe:
žig podjetja

1. Združitev ali pripojitev podjetij: vse že dodeljene »de minimis« pomoči
kateremu koli podjetju, ki je udeleženo pri združitvi/pripojitvi, se upoštevajo pri
ugotavljanju maksimalnega zneska »de minimis« pomoči, za novo oz.
prevzemno podjetje. Pomoč, ki je bila zakonito dodeljena pred združitvijo ali
prevzemom, ostane zakonita.
2. Delitev podjetja: »de minimis« pomoč dodeljena pred razdelitvijo podjetja se
dodeli podjetju, ki je pomoč koristila (navadno je to podjetje, ki prevzame
dejavnost). V kolikor taka delitev ni mogoča, se »de minimis« pomoč razdeli
sorazmerno, na podlagi knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala novih
podjetij, na dan razdelitve.
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VLOGI SEM PRILOŽIL NASLEDNJA DOKAZILA IN DOKUMENTE (naštejte):
-

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:
žig podjetja

Mnenje komisije:
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VZOREC POGODBE
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, davčna številka SI98324390, matična
številka 5883091, ki jo zastopa župan Marko Bandelli, mag. posl. ved (v
nadaljevanju: občina)
in
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, naslov xxxxxxx, davčna št. xxxxxxxxxxxx,
matična št. xxxxxxx, (v nadaljevanju: prejemnik)
skleneta
P O G O D B O
o subvencioniranju obresti v občini Komen v letu 2017
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- da sredstva dodeljena po tej pogodbi predstavljajo državno pomoč »de minimis«,
- da se sredstva dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18.12.2013 (OJ L352/2013) in na njeni podlagi sprejetim Pravilnikom o
subvencioniranju obresti v občini Komen (Uradni list RS, št. 34/2016, v
nadaljevanju: pravilnik),
- da se sredstva prejemniku dodeljujejo na podlagi prijave na Javni razpis za
subvencioniranje obresti v občini Komen v letu 2017 (Uradni list RS, št. xxxx z
dne xxxx, v nadaljevanju: javni razpis),
- da občina zagotavlja finančna sredstva v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu
Občine Komen za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16, v nadaljevanju: proračun)
na proračunski postavki 140201 – Sofinanciranje ukrepov spodbujanja malega
gospodarstva po razpisu,
- da se je prejemnik prijavil na razpis s pravočasno in popolno vlogo, ki jo je
pregledala Komisija, imenovana s sklepom župana št. xxxxx z dne xxxxx,
- da je občina s sklepom št. xxxxx z dne xxxxx prejemniku odobrila sredstva v višini
xxxx EUR, in sicer za naslednji namen: xxxx,
- da je prejemnik vložil zahtevek za izplačilo sredstev dne xxx in mu priložil xxx.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi priglašene sheme državnih pomoči – št.
priglasitve M001-5883091-2016 pri Ministrstvu za finance RS.
2. člen
Predmet te pogodbe je subvencioniranje obresti xxxx.
S to pogodbo se subvencionirajo obresti posojila iz prejšnjega odstavka obračunane
in plačane za obdobje od xxxx do xxxx.
Prejemnik vloži zahtevek za izplačilo sredstev do xxx.
3. člen
Občina se na podlagi izdanega sklepa iz 6. alineje prvega člena zavezuje nakazati
sredstva v enkratnem znesku na transakcijski račun prejemnika št. xxxxx –
xxxxxxxxxx, odprt pri xxxx, v roku 30 dni po prejemu zahtevka.
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4. člen
Prejemnik se zavezuje:
- da bo dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tej pogodbi,
hranil še deset let od dneva pridobitve sredstev,
- da bo investicijo, ki je predmet subvencije ohranil v občini Komen še najmanj pet
let po njenem zaključku,
- da ne bo terjal od občine zakonskih zamudnih obresti, v kolikor bo prišlo do
zamika nakazila sredstev s strani občine zaradi morebitnih likvidnostnih težav.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so
bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali da je
prejemnik kršil druga določila pogodbe, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s
pripadajočimi zakonskimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva
vračila sredstev.
5. člen
Občinska uprava ima pravico preverjati namensko porabo pridobljenih sredstev z
vpogledom v celotno dokumentacijo v zvezi z predmetom te pogodbe, prejemnik pa
je dolžan omogočiti takšen nadzor. Ob nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta
uslužbenec, ki opravlja nadzor in odgovorni predstavnik prejemnika, ki je ob nadzoru
prisoten.
Za izvajanje te pogodbe je s strani občinske uprave občine, kot skrbnik/ca pogodbe
zadolžen/a xxxx.
6. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 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 nična.
7. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. Če
sporazumne rešitve ne bi mogli doseči, je za reševanje sporov pristojno sodišče v
Sežani.
8. člen
Ta pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni
stranki.
9. člen
Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme občina Komen
dva (2) izvoda, prejemnik pa en (1) izvod.
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Številka:
Datum:

Datum:

Občina Komen
župan Marko Bandelli, mag. posl. ved

Prejemnik
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Naziv upravičenca:
Naslov oz. sedež
upravičenca:
Davčna št.:
Matična št.:
Transakcijski račun:
Banka:

Občina Komen
Komen 86
6223 Komen

ZADEVA: Zahtevek za izplačilo sredstev – javni razpis za
subvencioniranje obresti 2017
Na podlagi
sklepa št.:

vlagam zahtevek za nakazilo odobrenih sredstev v višini ______________________
EUR.
Izjavljam, da vse priložene kopije dokazil ustrezajo originalom.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:
žig podjetja
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Zahtevku za izplačilo je potrebno priložiti:
- potrdilo posojilodajalca o poravnanih obveznostih iz posojila.
OBVEZNE PRILOGE VLOGI
Izpolnjenim in podpisanim obrazcem, mora prosilec priložiti naslednje dokumente:
- Izjava 1: Izjava o strinjanju z razpisanimi pogoji;
- Izjava 2: Izjava o kumulaciji pomoči;
- Izjava 3: Izjava o povezanih podjetjih (enotno podjetje);
- Izjava 4: Izjava o združitvi ali pripojitvi podjetja in razdružitvi podjetja;
- Parafiran vzorec pogodbe (žig in podpis na vsaki strani pogodbe);
- Pogodba z banko o dodelitvi posojila, izračun realne obrestne mere za tekoče leto;
- Finančni izkaz za leto 2016 (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida);
- Potrdilo posojilodajalca o obračunanih in plačanih obrestih;
- Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih pristojnega finančnega urada, ki ne sme biti
starejše od 30 dni glede na datum oddaje vloge.
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MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG
Zap. št.
1.

Merilo
OHRANITEV ŠTEVILA ZAPOSLENIH

Število točk
15

2.

POVEČANJE ŠTEVILA ZAPOSLENIH

20

3.

VPLIV INVESTICIJE NA OKOLJE
Projekt ne izboljšuje ekološkega stanja

0

Predvideni so ukrepi za omilitev dodatnih obremenitev

10

okolja.
Predvideni so dodatni ukrepi za zmanjševanje vplivov na
okolje (energijska učinkovitost, zmanjševanje emisij …)

15

Predvideni so ukrepi za spodbujanje trajnostnega razvoja
(uporaba obnovljivih virov energije, sekundarnih surovin,

20

ekološko varnih in okolju prijaznih tehnologij …)
4.

POSODOBITEV OBSTOJEČE DEJAVNOSTI
Z

realizacijo

investicije

se

je

zagotovilo

nemoteno

poslovanje podjetja.

0

Z realizacijo investicije se je zagotovila modernizacija
proizvodnih procesov.

10

Z realizacija investicije se je omogočila uvedba novih
proizvodov/storitev.

15

Z realizacijo investicije se je omogočila uvedba novih
proizvodov/storitev, ki so plod lastnega razvoja oz.
sodelovanja s kreativnimi skupinami oz. uporabe storitev
industrijskega oblikovanja.
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