PRILOGA 12: Izjave

12.1. IZJAVA

..................................................................................................................
(organizacija proizvajalcev)

Izjavljamo,
1. da so vsi v vlogi navedeni podatki (vklju�no z dokumentacijo) popolni in verodostojni in
da smo seznanjeni s posledicami navajanja podatkov v tej vlogi. Seznanjeni smo tudi z
dolo�ilom, da moramo sredstva, ki jih pridobimo nezakonito oziroma porabimo
nenamensko, vrniti skupaj z zahtevanimi zamudnimi obrestmi,
2. da glede ukrepov in/ali dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje za pomo� v skladu s predpisi
EU, ki urejajo organizacije proizvajalcev za sadje in zelenjavo, posredno ali neposredno
ni bilo prejeto dvojno nacionalno financiranje ali financiranje EU oziroma do sedaj še
niso bila posredno ali neposredno dodeljena sredstva Evropske unije oziroma druga
javna sredstva ter da bomo v primeru pridobitve sredstev iz drugega ukrepa in/ali
drugega uporabnika prora�una Republike Slovenije ali Evropske unije vrnili prejeta
sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi,
3. da bo organizacija proizvajalcev ravnala v skladu s predpisi EU in predpisi Republike
Slovenije, ki urejajo organizacije proizvajalcev,
4. da ne bomo uveljavljali podpore za iste naložbe in/ali aktivnosti ve� kot enkrat,
5. da lahko Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za potrebe lastne uporabe
uporablja podatke, ki so navedeni v vlogi,
6. da smo seznanjeni z dolo�bami iz tega pravilnika in da z njimi brez kakršnihkoli
zadržkov v celoti soglašamo,
7. da je organizacija proizvajalcev v ve�inski lasti pridelovalcev pridelkov, za katere je
organizacija proizvajalcev priznana,
8. da bomo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sproti obveš�ali o vseh
podporah (namen, višina, datum prejetja) , ki so jih organizacija proizvajalcev in njeni
�lani pridobili v obdobju trajanja programa iz :
- EU prora�una
- drugih javnih virov (vklju�no ob�inskih).

Datum:
_________________

Žig:

Podpis:
______________________
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12.2. IZJAVA

..................................................................................................................
(�lan organizacije proizvajalcev)

.................................................................................................................
(naziv organizacije proizvajalcev)

Izjavljam/izjavljamo
1. da so vsi v vlogi navedeni podatki (vklju�no z dokumentacijo) popolni in
verodostojni in da sem/smo seznanjeni s posledicami navajanja podatkov v tej vlogi.
Seznanjeni smo tudi z dolo�ilom, da moramo sredstva, ki jih pridobimo nezakonito
oziroma porabimo nenamensko vrniti skupaj z zahtevanimi zamudnimi obrestmi,
2. da glede ukrepov in/ali dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje za pomo� v skladu s
predpisi EU, ki urejajo organizacije proizvajalcev za sadje in zelenjavo, posredno ali
neposredno ni bilo prejeto dvojno nacionalno financiranje ali financiranje EU
oziroma do sedaj še niso bila posredno ali neposredno dodeljena sredstva Evropske
unije oziroma druga javna sredstva ter da bom/bomo v primeru pridobitve sredstev iz
drugega ukrepa in/ali drugega uporabnika prora�una Republike Slovenije ali
Evropske unije vrnili prejeta sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi,
3. da ne bom/bomo uveljavljali podpore za iste naložbe in/ali aktivnosti ve� kot enkrat,
4. da lahko Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za potrebe lastne uporabe
uporablja podatke, ki so navedeni v vlogi,
5. da sem/smo seznanjeni z dolo�bami iz tega pravilnika in da z njimi brez kakršnihkoli
zadržkov v celoti soglašamo.

Datum:
_________________

Žig (�e gre za pravno osebo):

Podpis �lana organizacije proizvajalcev:
______________________
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