
PRILOGA 4:  
 
Vlagatelj 
Naslov 
 

IZJAVE 
 
Izjavljamo, 

1. da so vsi podatki (vključno s spremljajočo dokumentacijo), ki so navedeni v zahtevku, 
popolni in verodostojni ter da je odgovorna oseba, ki je podpisala izjavo, seznanjena s 
posledicami navajanja neresničnih podatkov v zahtevku, izjavah in spremljajoči 
dokumentaciji, pa tudi z obvezo, da je treba vsa sredstva, ki so pridobljena nezakonito 
oziroma porabljena nenamensko, vrniti skupaj z zahtevanimi zamudnimi obrestmi; 

2. da bo upravičenec takoj obvestil Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) o kakršni koli drugi pomoči de minimis, ki jo je 
prejel med oddajo tega zahtevka in izplačilom pomoči zanj; 

3. da se vsi stroški, za katere se zahteva pomoč, nanašajo izključno na hmelj, pridelan v 
Republiki Sloveniji, in da so vsi predloženi računi dejansko plačani; 

4. da pomoč ne bo prenesena na primarne proizvajalce; 

5. da upravičenec ne bo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, posredno ali neposredno, prejel 
drugih sredstev iz proračuna Evropske unije ali drugih javnih sredstev ter da bo ob pridobitvi 
drugih sredstev za iste stroške o tem nemudoma seznanil agencijo in vrnil neupravičeno 
pridobljena sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi; 

6. da podjetje ni v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2); 

7. da se upravičenec ukvarja z gospodarsko dejavnostjo; 

8. da sta upravičenec in oseba, ki je podpisala izjavo, seznanjena z določbami iz Uredbe 
Komisije (ES) št. 1998/2006 in da bosta ravnala v skladu z njimi; 

9. da upravičenec ni in ne bo uveljavljal podpore za iste stroške več kakor enkrat; 

10. da lahko agencija ter ministrstvo za lastne potrebe uporabljata podatke, ki so navedeni v 
zahtevku, ter podatke za spremljanje in oceno učinkovitosti dodeljenih podpor; 

11. da bo upravičenec hranil izvirne račune in drugo dokumentacijo v zvezi z izvedenimi 
dejavnostmi še najmanj pet let po izplačilu sredstev; 

12. da bo upravičenec zagotovil vse potrebne podatke in da bo kadar koli omogočil 
pooblaščenim delavcem agencije ter pooblaščenim osebam Računskega sodišča in drugim 
pristojnim organom dostop do dokumentacije, pa tudi vpogled vanjo, ter preglede in 
preverjanje dejstev; 

13. da bo upravičenec za namen pomoči za sodelovanje na sejmih uporabil enake mednarodne 
oznake sort in geografskega porekla, kot se uporabljajo na posameznih promocijskih 
materialih in oglasnih objavah; 

14. da smo član samo enega konzorcija. 

 
 
 
 
V ________________, dne ______________ 
       Podpis odgovorne osebe:  

____________________________ 

 


