IZJAVA PRIJAVITELJA
o strinjanju z določili in pogoji javnega poziva

Kot prijavitelj projekta izjavljam, da se strinjam in sprejemam vse pogoje, ki
so navedeni v razpisni dokumentaciji ter, da:
1. sem prebral, razumel in se strinjam z določili in pogoji javnega poziva;
2. vse kopije, ki so priložene prijavi, ustrezajo originalom;
3. so vse navedbe, ki so podane v tej prijavi, resnične in ustrezajo
dejanskemu stanju;
4. proizvodna naprava ni oziroma ne bo zgrajena ali nameščena z
namenom izpolnitve zahtev in pogojev za pridobitev določenih dovoljenj
ali zaradi izpolnjevanja zahtev predpisov o graditvi objektov, učinkoviti
rabi energije ali varovanju okolja;
5. bo v proizvodno napravo OVE in SPTE vgrajena nova tehnološka oprema
(pri obnovljenih proizvodnih napravah OVE in SPTE je dopustno obnoviti
obstoječo tehnološko opremo proizvodne naprave);
6. bo proizvodna naprava pri obratovanju izpolnjevala predpisane posebne
trajnostne pogoje;
7. bo obnovljena proizvodna naprava po obnovi obratovala na isti lokaciji;
8. nisem insolventen v skladu s 14. členom Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C, 30/18 ZPPDID, 54/18 - odl. US, 69/19 - odl. US, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 ZZUSUDJZ-A, 61/20 - ZIUZEOP-A, 74/20 - odl. US, 85/20 - odl. US);
9. nisem v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku
likvidacije (velja za pravne osebe) oziroma v postopku osebnega stečaja
(velja za samostojnega podjetnika posameznika in fizične osebe);
10. nisem naveden na seznamu podjetij, s katerimi državni organi ne smejo
poslovati v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20);
11. nimam neporavnanega vračila za preveč izplačane pomoči po pravilu
de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva
Ministrstva za finance;

12. nisem opredeljen kot podjetje v težavah, v skladu z Zakonom o pomoči
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v
težavah (Uradni list RS, št. 5/17);
13. nisem naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne
odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom;
14. zoper mene ni bil pravnomočno končan postopek pred pristojnim
sodiščem, v katerem je bila ugotovljena naklepna kršitev določil
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) ali na njegovi podlagi izdanih
podzakonskih aktov;
15. bom vsaj do izdaje odločbe o dodelitvi podpore za elektriko,
proizvedeno v proizvodni napravi, hranil vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za pridobitev sklepa o potrditvi projekta po tem javnem pozivu.

Za navedene izjave kazensko in materialno odgovarjam.

Kraj in datum:

Podpis (in žig)
prijavitelja:

