IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

OBRAZAC DE MINIMIS

Temeljem Uredbe Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore maksimalan
iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000 EUR, odnosno za
poduzetnika koji se bave cestovnim prijevozom tereta za najamninu ili naknadu, ista ne smije biti veća od 100.000,00 EUR uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog
poziva.
Pojmom „jedan poduzetnik” sukladno Uredbi obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog
poduzeća;
d) jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeće,kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava
dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od navedenih odnosa preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.
I/ IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI
Izjavljujem da sam do sada u promatranom razdoblju u posljednje tri godine:
a) koristio/la državne potpore male vrijednosti.
b) nisam koristio/la državne potpore male vrijednosti.
Ako je odgovor a), obavezno ispuniti tablicu u nastavku:
Naziv tvrtke/obrta
/povezanog poduzeća/OIB:
Ime i prezime osobe za
zastupanje:
Adresa tvrtke/obrta, tel.:
U 2016.godini:

Nazivi tijela ili pravnih osoba koje su odobrile
potpore malih vrijednosti
1.
2.
3.
4.

Namjene ili projekti za koje su odobrene
potpore:

Datumi dodjele
potpora:

Iznosi potpora
u kunama:

U 2017. godini:

Nazivi tijela ili pravnih osoba koje su odobrile potpore
malih vrijednosti:

Namjene ili projekti za koje su odobrene
potpore:

Datumi dodjele
potpora:

Iznosi potpora
u kunama:

Namjene ili projekti za koje su odobrene
potpore:

Datumi dodjele
potpora:

Iznosi potpora
u kunama:

1.
2.
3.
4.

U 2018. godini:

Nazivi tijela ili pravnih osoba koje su odobrile
potpore malih vrijednosti:
1.
2.
3.
4.

I z n o s u k u p n o p r i m lj e n i h p o t p o r a u k u n a m a :
II/ IZJAVA O POZNAVANJU PROPISA O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI
Ovom izjavom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da sam upoznat/a s važećim propisom koji regulira područje potpora male vrijednosti Uredbom Komisije EU
broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore.
Slijedom navedenog, neopozivo izjavljujem da ću, u slučaju da tijelo nadležno u prvom stupnju za povrat potpora danih ili korištenih protivno propisima utvrdi da koristim potpore
koje su protivne propisu te naloži njihov povrat, vratiti Gradu Grubišnom Polju ukupan iznos potpore koja je oglašen nedopuštenim, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama, i to
od datuma korištenja iznosa oglašenog nedopuštenom potporom pa do datuma njegova povrata Gradu Grubišnom Polju.
Također sam suglasan/na da Grad Grubišno Polje bilo kakvo utvrđivanje netočnosti u ovoj izjavi može smatrati valjanim razlogom za otkaz suradnje prije, odnosno nakon dobivanja
subvencije te da ću Gradu Grubišnom Polju naknaditi sve troškove koji bi mu s tog osnova nastali.
III/ IZJAVA O PODACIMA U PRIJAVI I KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA
Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su podaci koje sam upisao u obrazac prijave na Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja malog
i srednjeg poduzetništva Grada Grubišnoga Polja za 2018. potpuni i istiniti. Također sam suglasan/na i stavljam na raspolaganje sve podatke uključujući i osobne podatke navedene
u ovoj izjavi i svim prilozima koje podnosim uz prijavu za dobivanje potpore/subvencije, u svrhu njihovog prikupljanja, obrade i korištenja te javnog objavljivanja istih, kao i njihovog
daljnjeg prenošenja na treće osobe sukladno navedenim propisima o državnim potporama male vrijednosti.

Mjesto i datum

______________________________

M.P.

Ime i prezime te potpis vlasnika/osobe
ovlaštene za zastupanje

__________________________________

