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Sklop B, Sklad ESRR 
          
      

IZJAVA GLEDE ENOTNEGA PODJETJA IN KUMULACIJI POMOČI ''DE MINIMIS'' 

____________________________, ____________________________, ________________________, 

 (upravičenec)                                   (naslov)                 (matična številka/KMG MID) 

ki ga zastopa _______________________________________________, izjavlja: 
(ime in priimek odgovorne osebe) 

 
da JE/NI (obkroži) enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1407/2013/EU*. 

Kot enotno podjetje* smo v razmerju z naslednjimi podjetji (obvezno izpolniti, če ste obkrožili JE): 
Naziv podjetja, naslov Matična številka 

  
  

 

SEM / NISEM prejel oziroma SEM / NISEM zaprosil za pomoč de minimis v predhodnih dveh letih in v 
tekočem proračunskem letu na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih uredb de minimis. 

SEM / NISEM prejel oziroma SEM / NISEM zaprosil za iste upravičene stroške, kot so navedeni v vlogi 
za projekt v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, ter skupaj z dodeljenim zneskom 
pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih 
predpisih 

(obvezno izpolnite, če ste obkrožili SEM): 
Datum odobritve sredstev Višina sredstev Institucija,  

ki je dodelila sredstva 
   
   
   

 

Kraj in datum:  
 
Podpis  
(za pravne osebe podpis odgovorne osebe in žig): 

 

 

* Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1407/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od 

naslednjih razmerij: 

(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja; 

(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja; 
(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, 
ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu; 
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega 
podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. 
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno 
podjetje. 
  


