OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, matična št. 5874335000, davčna št.
39795888, ki jo zastopa župan Tomaž Tom Mencinger (v nadaljevanju: sofinancer)
in
………………………………………………………., matična št. …………………, davčna št. ………………………..,
ki jo zastopa direktor …………………………… (v nadaljevanju: upravičenec)
skleneta naslednjo

P O G O D B O
O SOFINANCIRANJU SPODBUJANJA ZAČETNIH INVESTICIJ IN INVESTICIJ V RAZŠIRJANJE
DEJAVNOSTI IN RAZVOJ
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
da je bil dne ………………….. na uradni spletni strani Občine Jesenice objavljen Javni
razpis za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice v
letu 2013 v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje
razvoja gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 107/2011),
je upravičenec uspešno kandidiral na javnem razpisu z …… vlogo;
da je bila prijava upravičenca izbrana na osnovi izvedenega postopka ocenjevanja
prijav in s sklepom župana Občine Jesenice št. …………….. z dne ………………….;
da so bila na podlagi sklepa župana Občine Jesenice z dne …………………. upravičencu
dodeljena sredstva v najvišji višini, navedeni v 3. členu te pogodbe, za namen
spodbujanja začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj;
da se pomoč dodeljuje kot pomoč po pravilu de minimis (Uredbe komisije (ES) št.
1998/2006).

2. člen
Predmet te pogodbe je sofinanciranje upravičenih stroškov, v skladu z javnim razpisom,
nastalih upravičencu ob svojem delovanju spodbujanja začetnih investicij in investicij v
razširjanje dejavnosti in razvoj od ………………………. do ……………………… v skladu s terminskim
in finančnim planom, opredeljenim v prijavnih obrazcih, ki so sestavni del te pogodbe.

3. člen
Sofinancer se zavezuje, da bo 30. dan po sklenitvi pogodbe upravičencu na transakcijski
račun upravičenca št. ……………………………., odprt pri ……………………………, nakazal denarna
sredstva v višini največ do ………………………. (z besedo: ……………………….evrov 00/100).

4. člen
Upravičenec se zavezuje:
- da bo za naložbo vodil predpisano dokumentacijo in jo hranil še najmanj 2 leti po
izplačilu sredstev sofinancerja.
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5. člen
Upravičenec je dolžan sofinancerju povrniti pridobljena sredstva, skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev, v
primerih, ko se ugotovi:
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
- da je upravičenec za isti namen pridobil finančna sredstva iz kakršnegakoli drugega
javnega vira.
Upravičenec je dolžan vrniti sredstva v osmih dneh od vročitve sklepa Občine Jesenice o
vračilu sredstev.
6. člen
Skrbnik pogodbe s strani sofinancerja je Vera Djurić Drozdek, vodja Oddelka za
gospodarstvo, skrbnik s strani upravičenca pa direktor ……………………...

7. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v
nasprotnem primeru bo spore reševalo pristojno sodišče.

8. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

9. člen
Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih sofinancer prejme 2 (dva)
izvoda, upravičenec pa 1 (enega).
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