PRILOG V. OBRAZAC SKUPNE IZJAVE

SKUPNA IZJAVA
PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE
PUNI NAZIV
ADRESA I SJEDIŠTE
OIB
Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, radi potvrđivanja ispunjavanja uvjeta Pravilnika za dodjelu potpore za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca
Krapinsko-zagorske županije KLASA: 311-01/20-01/___ URBROJ: 2140/01-02-20-____ od __ srpnja 2020. godine, dajemo izjavu:
-

kojom izjavljujemo da smo mikro, mali i srednji poduzetnici (isključivo obrti i trgovačka društva) sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC
od 6. svibnja 2003. godine;

-

kojom izjavljujemo da imamo podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi;

-

kojom izjavljujemo da protiv Podnositelja prijave, pojedinačnim vlasnicima podnositelja Prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja
prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih dijela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju,
primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca,
zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem,
zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja;

-

kojom izjavljujemo da pojedinačni vlasnici te partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene
dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili;
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-

kojom izjavljujemo da nismo za istu namjenu i za iste aktivnosti dobili sredstva iz drugih programa u okviru nacionalnog proračuna i drugih javnih
izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije;

-

kojom izjavljujemo da ćemo dodijeljenu potporu u okviru ovog Javnog poziva koristiti u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA
KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore)

1.

VLASNIČKA STRUKTURA PODNOSITELJA PRIJAVE (popunjavaju svi Podnositelji prijave)

Red.br.

Vlasnici
Podnositelja (ime i
prezime i naziv)

Spol (ako se radi o
fizičkoj osobi)
M 0 Ž 0

1

M 0 Ž 0
M
Ž

2

M

Ž

3

M

Ž

Adresa i sjedište

OIB

% vlasništva /
glasačkih prava

NAPOMENA:U kolonu Vlasnici Podnositelj prijave potrebno je upisati naziv pravne osobe/obrta ili ime i
prezime fizičke osobe koja ima vlasnički udio/glasačka prava u Podnositelju prijave. Ako Podnositelj prijave
ima puno malih dioničara koji ukupno imaju manje od 5% vlasničkih udjela, isti se mogu navesti zbirno.

2

PRILOG V. OBRAZAC SKUPNE IZJAVE

2.

POSTOTAK UDJELA PODNOSITELJA PRIJAVE U VLASNIŠTVU ILI PRAVU ODLUČIVANJA U DRUGIM PRAVNIM
SUBJEKTIMA

Red.
br.
1.

Naziv pravnog subjekta*

Adresa i sjedište

OIB

% vlasništva /glasačkih prva

ČLANSTVO PODNOSITELJA PRIJAVE U UPRAVAMA I NADZORNIM ODBORIMA ODNOSNO NJEGOVI DIJELOVI U DRUGIM PRAVNIM
OSOBAMA
Naziv/ime i prezime
OIB
Funkcija
Članstva u upravama i
Udjeli u drugim pravnim
nadzornim odborima drugih
osobama/obrtima (kojima, OIB
pravnih osoba/obrta (kojih i
i %)
OIB)

3.
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ČLANSTVA POJEDINAČNIH VLASNIKA PODNOSITELJA PRIJAVE U UPRAVAMA I NADZORNIM ODBORIMA, ONDNOSNO NJIHOVI UDJELI U
DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA
Ime i prezime
OIB
Funkcija
Članstva u upravama i
Udjeli u drugim pravnim
nadzornim odborima drugih
osobama /obrtima (kojima, OIB
pravnih osoba/obrta (kojih i
i %)
OIB)
4.

5. ČLANOVI UPRAVE PODNOSITELJA PRIJAVE
Ime i prezime
OIB

Funkcija

6. ČLANOVI NADZRNOG ODBORA (popunjavaju pravne osobe)
Ime i prezime
OIB
Funkcija

Članstva u upravama i
nadzornim odborima drugih
pravnih osoba/obrta (kojih i
OIB)

Udjeli u drugim pravnim
osobama /obrtima (kojima, OIB
i %)

Članstva u upravama i
nadzornim odborima drugih
pravnih osoba/obrta (kojih i
OIB)

Udjeli u drugim pravnim
osobama /obrtima (kojima, OIB
i %)

predsjednik
zamjenik
član
član
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Svojim potpisom kao vlasnik/ici, odnosno osoba/e ovlaštena/e za zastupanje u ime Podnositelja prijave potvrđujem/o da su podaci u ovoj Izjavi potpuni i istiniti
te da sam/smo upoznat/i s pravnim posljedicama kaznene odgovornosti za davanje netočnih podataka.
U slučaju promjene bilo kojeg od gore navedenih podataka, promijenjenih ili novih okolnosti, obvezujem/o se odmah po nastupu istih pisanim putem izvijestiti
Krapinsko-zagorsku županiju.

U ________________,__________ 2020 . godine

Vlasnik/ici ili osoba/e ovlaštena/e za zastupanje

M. P.

____________________________
(Ime i prezime)
____________________________
(Potpis)
____________________________
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