
(1)  izjavljamo:

(3)  s/z:

a)

b) (5) ;

c) (6) ;

(7); 
[2] 

4. od  dne 1. 1. (9) do dne (11) ; 
[3]

(12).  
[3]

Preglednica 1: Podatki v zvezi s spodbudami iz javnih sredstev 
[4]

(13) (14) (17) (21) (22)

1

2

3

1.  da smo (2)  , ustanovljena v letu

3. smo prejemniki spodbude iz javnih sredstev brez opredeljivih upravičenih stroškov: (8); 
[2] (Če je odgovor "da" izpolnite Preglednico 1.)

(Če je odgovor "da" izpolnite Preglednico 1, in sicer za vsako spodbudo, s katero se načrtovani izdatki/stroški, ki so osnova za določitev spodbude iz vira SID banke, za katero vlagate vlogo, deloma ali v celoti prekrivajo.) 

(Za posamezno pomoč de minimis, odobreno v navedenem obodbju, katere izdatki in/ali stroški se ne prekrivajo z načrtovanimi izdatki in/ali stroški, ki so osnova za določitev višine spodbude iz vira SID banke, za katero vlagate vlogo, ne izpolnite Preglednice 1.)

Spodbuda z 

opredeljenimi 

upravičenimi 

stroški

Bruto 

ekvivalent 

nepovratnih 

sredstev (v 

EUR)

Referenca priglasitve ad hoc 

pomoči ali sheme pomoči
Oblika spodbude

2. načrtovane izdatke in/ali stroske, ki so osnova za določitev višine spodbude iz vira SID banke, za katero vlagamo vlogo, financiramo tudi z drugimi spodbudami iz javnih sredstev: 

Zap. št. Naziv dajalca spodbude

Datum 

odobritve 

spodbude

(20)(19)(18)

Kumulacija 

dovoljena

Namen spodbude brez 

opredeljenih upravičenih 

stroškov

IZJAVA IN POSREDOVANJE PODATKOV  V ZVEZI S KUMULACIJO 
[1]

(4);

sedežem in državo sedeža

davčno številko

Po stanju na dan

firmo/imenom

5. delujemo v cestnoprometnem sektorju.

(10)  smo prejeli pomoč de minimis v višini

Referenca odobritve 

spodbude

(16)(15)

1 od 2

4

5

6

7

8

9

10

SKUPAJ 0,00 €

(23)

V/Na (24) , dne (25)

Podpis: (26)

[1]

[2]

[3]

[4] Podjetju ni potrebno izpolniti Preglednice 1, če se spodbude iz javnih sredstev nanašajo na različne opredeljive izdatke in/ali stroske oz. če ni prekrivanja izdatkov in/ali stroškov. Preglednico št. 1 mora podjetje izpolniti tudi, če je prejemnik 

spodbude brez opredeljenih upravičenih stroškov.  Če število vrstic ne zadošča, vrinite novo vrstico za zaporedno št. zapisa 10 (funkcija Format/Unhide rows  oz. funkcija Oblikovanje/razkrij vrstice na orodni vrstici; na ta način lahko dodate  10 

novih vrstic/zapisov).

Podjetje mora obvezno izpolniti le, če spodbuda iz virov SID banke glede na pogoje posameznega programa SID banke za podjetje lahko pomeni pomoč de minimis. 

Podjetje mora obvezno izpolniti.

Izjavo in posredovanje podatkov v zvezi s kumulacijo mora podjetje, ki zaproša za spodbudo iz virov SID banke, obvezno izpolniti in predložiti, če spodbuda iz virov SID banke glede na pogoje posameznega programa SID banke lahko pomeni 

pomoč za podjetje.

Izjavljam, da je ta izjava, vključno s posredovanimi  podatki, točna.

Ime in priimek ter funkcija, podpisnika, ki je pooblaščen za zastopanje podjetja:
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Polje 1

Polje 2

Počlje 3

Polje 4

Polje 5

Polje 6

Polje 7

Polje 8

Polje 9

Polje 10

Polje 11

(b) Spodbuda iz vira SID banke pomeni katerokoli obliko neposrednega ali posrednega financiranja, za katere vire zagotavlja SID banka.

Polje ima spustni seznam, iz katerega izberete "da" ali "ne".

V polje vpišete leto t-3 (llll)  od leta oddaje vloge za kredit. t pomeni leto predložitve vloge za spodbodo iz virov SID banke.

V polje vpišete datum (dd.mm.llll) predložitve vloge za spodbudo iz virov SID banke.

Polje ima spustni seznam, iz katerega izberete "da" ali "ne".

(g) Javna sredstva so sredstva EU, sredstva nacionalnih, regionalnih in lokalnih proračunov ter sredstva javnih spodbujevalnih institucij.

(f) Spodbuda brez opredeljenih upravičenih stroškov pomeni spodbudo, katere višina ni določena na osnovi upravičenih stroškov.

(e) Spodbuda z opredeljenimi upravičenimi stroški pomeni spodbudo, katere višina se določi na podlagi upravičenih stroškov.

(d) Kumulacija pomeni dopustno financiranje z različnimi pomočmi.

(c) Program SID banke pomeni na spletni strani http://www.sid.si objavljeno shemo alociranja sredstev iz lastnih virov SID banke, ki vsebuje vse potrebne 

podatke za pripravo in pravočasno predložitev popolne vloge za kredit, cenik in standardizirano pogodbeno dokumentacijo.

(a) Podjetje pomeni vsako pravno ali fizično osebo, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko. To zlasti vključuje 

samozaposlene osebe in družinska podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo ali drugimi dejavnostmi, ter partnerska podjetja ali združenja, ki se redno ukvarjajo z 

gospodarsko dejavnostjo.

Opredelitve pojmov v "Izjavi in posredovanje podatkov v zvezi s kumulacijo":

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA "IZJAVA IN POSREDOVANJE PODATKOV  V ZVEZI S KUMULACIJO"

V polje vpišete datum (dd.mm.llll) vloge za spodbudo iz virov SID banke.

Polje ima spustni seznam, iz katerege izberete "pravna oseba" ali "fizična oseba, ki opravlja dejavnost".

V polje vpišete leto (llll) ustanovitve podjetja, ki vlaga vlogo za spodbudo iz virov SID banke.

V polje vpišete firmo oz. ime podjetja, ki vlaga vlogo za spodbudo iz virov SID banke.

V polje vpišete sedež in državo sedeža podjetja, ki vlaga vlogo za spodbudo iz virov SID banke.

V polje vpišete davčno številko podjetja, ki vlaga vlogo za spodbudo iz virov SID banke.

Polje ima spustni seznam, iz katerega izberete "da" ali "ne".
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Polje 11

Polje 12

Polje 13

Polje 14

Polje 15

Polje 16

Polje 17

Polje 18

Polje 23

Polje 24

Polje 25 V polje vpišete datum podpisa te izjave.

V polju navedete naziv institucije, ki vam je dodelila spodbudo.

Polje izpolnite le, če ste v polju (17) izbrali možnost "da". V polje vpišete le znesek, ki odpade na izdatke in/ali stroške, ki se prekrivajo s 

spodbudo iz vira SID banke, za katero vlagate vlogo.  V polje  vpišete znesek  nepovratnih sredstev v 0,00 EUR  ali znesek bruto 

ekvivalenta nepovratnih sredstev v 0,00 EUR, če ste prejemnik  druge oblike spodbude.

Polje ima spustni seznam, iz katerega izbereta možnost "da" ali "ne".  V primeru posamezne spodbude možnost "da" izberete, če se le-ta 

glede na pogoje dodelitve lahko kumulira in/ali kombinira z državnimi pomočmi in/ali pomočmi de minimis. V nasprotnem primeru 

izberete možnost "ne". Informacijo o dopustnosti kumuliranja in/ali kombiniranja vam mora zagotoviti dajalec posamezne spodbude.

V polje vpišete ime in priimek ter funkcijo osebe, ki podpisuje izjavo.

V polje vpišete kraj podpisa izjave.

Polje izpolnite le, če ste v polju (17) izbrali možnost "ne".  Polje ima spustni seznam, iz katerega izberete "lastniški ali navidezni lastniški 

kapital", "posojilo", "jamstvo", "nepovratna sredstva za novoustanovljena podjetja" ali "drugo". Če ste izpolnili polje, vas bo SID banka 

zaprosila za dodatne podatke.

Polje 22

Polje 21

Polje 20

Polje 19 Polje ima spustni seznam, iz katerega izberete možnost "posojilo", "garancija", "kapital", "davčna olajšava", "subvencija obrestne mere" ali 

"druga oblika spodbude".

V polje vpišete najmanj številko priglasitve pomoči, če spodbuda  za podjetje pomeni državno pomoč ali pomoč de minimis. Podatek je 

praviloma naveden v dokumentu, s katerim vam je bila odobrena spodbuda.

Polje ima spustni seznam, iz katerega izberete "da" ali "ne".

Polje ima spustni seznam, iz katerega izberete "da" ali "ne".

Polje ima spustni seznam, iz katerega izberete "da" ali "ne".

V polje navedete zaporedno številko zapisa.

V polju navedete datum (dd.mm.llll) odobritve spodbude.

V polju navedete številko odločbe , pogodbe ali drugega dokumenta , s katerim ste pridobili pravico do prejema spodbude.
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