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Priloga 8: Sestavine vlog, zahtevkov za izplačilo in poročil o doseganju ciljev SLR
Sestavine vlog, zahtevkov za izplačilo in poročil o doseganju ciljev SLR so:
I.

Za sklad EKSRP:

1.

vloga iz 45. člena te uredbe vsebuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

osnovne podatke o upravičencih,
naziv operacije,
opis operacije in načrtovane aktivnosti,
območje (lokacija izvajanja operacije),
cilje, ki jih zasleduje operacija,
dinamiko izvajanja in črpanja finančnih sredstev načrtovane operacije,
finančni načrt oziroma zaprta finančna konstrukcija,
dokazila o že prejetih javnih sredstvih in
obvezne priloge, ki izhajajo iz predpisov Evropske unije ali nacionalne zakonodaje glede na tip operacije
(npr. dovoljenja, soglasja);

2.

zahtevek za izplačilo iz 46. člena te uredbe vsebuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

osnove podatke o upravičencih,
podatke o doseženih ciljih operacije,
kopije računov, potrjene s strani LAS,
dokazila o plačilih,
poročilo o opravljenem delu,
fotografije stanja na terenu pred gradnjo kot tudi med samimi fazami in po zaključku gradnje,
kopije vseh veljavnih pogodb ter aneksov k pogodbam, ki se nanašajo na uveljavljene stroške,
pri gradbenih delih kopijo končne gradbene situacije, ki jo potrdi pooblaščeni nadzorni organ, oziroma
natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del po cenah na enoto in porabljenih količinah, ter projekt
izvedenih del in knjigo obračunskih izmer v elektronski obliki,
v primeru postopka javnega naročanja vso dokumentacijo o izvedenem javnem naročilu in
pri uveljavljanju prispevka v naravi morajo biti priložena dokazila o vrsti opravljenih aktivnosti po dnevih
in urnih postavkah, ki jih mora upravičenec utemeljiti;

i)
j)
3.

poročilo o doseganju ciljev SLR iz 49. člena te uredbe vsebuje:

a)
b)
c)
d)

podatke o vseh prijavljenih operacijah in prijaviteljih,
število novo ustvarjenih delovnih mest,
višino odobrenih in izplačanih sredstev in
doseganje ciljnih vrednosti;

4.

zahtevek za izplačilo predplačila iz 57. člena te uredbe vsebuje:

a)
b)
c)

osnovne podatke o LAS,
višino zaprošenega zneska in
potrdilo banke;

II.

Za sklad ESRR:

1.

vloga iz 45. člena te uredbe vsebuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

osnovne podatke o upravičencih,
naziv operacije,
opis operacije in načrtovane aktivnosti,
območje (lokacija izvajanja operacije),
cilje, ki jih zasleduje operacija,
dinamiko izvajanja in črpanja finančnih sredstev načrtovane operacije,
finančni načrt oziroma zaprta finančna konstrukcija,
obvezne priloge, ki izhajajo iz predpisov Evropske unije ali nacionalne zakonodaje glede na tip operacije
(npr. dovoljenja, soglasja);
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2.

za zahtevek za izplačilo iz 46. člena te uredbe je opredeljeno v smernicah organa za potrjevanje;

3.

poročilo o doseganju ciljev SLR iz 49. člena te uredbe vsebuje:

a)
b)
c)
d)

podatke o vseh prijavljenih operacijah in prijaviteljih,
število novo ustvarjenih delovnih mest,
višino odobrenih in izplačanih sredstev in
doseganje ciljnih vrednosti;

4.

zahtevek za izplačilo predplačila iz 57. člena te uredbe vsebuje:

a)
b)
c)

osnovne podatke o LAS,
višino zaprošenega zneska in
potrdilo banke;

III.

4653

Za sklad ESPR:

1.

vloga iz 45. člena te uredbe vsebuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
k)

osnovne podatke o upravičencih,
naziv operacije,
opis operacije in načrtovane aktivnosti,
območje (lokacija izvajanja operacije),
cilje, ki jih zasleduje operacija,
dinamiko izvajanja in črpanja finančnih sredstev načrtovane operacije,
finančni načrt oziroma zaprta finančna konstrukcija,
dokazila o že prejetih javnih sredstvih,
priloge,
obvezne priloge:
dokazilo o registraciji upravičenca,
izjava o velikosti in povezanosti podjetja,
dokazila o finančnem stanju upravičenca,
dokazila o finančnem pokritju naložbe,
dokazila o lastništvu,
upravna dovoljenja (smiselno glede na naložbo),
projektna dokumentacija in projektantski predračun (smiselno glede na naložbo),
tri primerljive ponudbe s pisno utemeljitvijo izbire najugodnejše,
poslovni načrt (smiselno glede na velikost operacije),
druga potrdila (smiselno glede na vrsto operacije),
izjava glede pridobitve podatkov iz uradnih evidenc in
druge izjave (smiselno glede na vrsto operacije) in
druga dokazila, ki niso obvezna, vendar upravičenci smatrajo, da bi lahko z njimi prispevali k pozitivni
odločitvi pri izboru operacij;

2.

zahtevek iz 46. člena te uredbe vsebuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

osnove podatke o upravičencih,
podatke o doseženih ciljih operacije,
kopije računov, potrjene s strani LAS,
dokazila o plačilih,
poročilo o opravljenem delu,
fotografije stanja na terenu pred gradnjo kot tudi med samimi fazami in po zaključku gradnje,
kopije vseh veljavnih pogodb ter aneksov k pogodbam, ki se nanašajo na uveljavljene stroške,
pri gradbenih delih kopijo končne gradbene situacije, ki jo potrdi pooblaščeni nadzorni organ, oziroma
natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del po cenah na enoto in porabljenih količinah, ter projekt
izvedenih del in knjigo obračunskih izmer v elektronski obliki,
v primeru postopka javnega naročanja vso dokumentacijo o izvedenem javnem naročilu,
pri uveljavljanju prispevka v naravi morajo biti priložena dokazila o vrsti opravljenih aktivnosti po dnevih
in urnih postavkah, ki jih mora upravičenec utemeljiti in
izjava o zaključku operacije (le pri zahtevku ob zaključku operacije);

i)
j)
k)
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3.

poročilo o doseganju ciljev SLR iz 49. člena te uredbe vsebuje:

a)
b)
c)
d)

podatke o vseh prijavljenih operacijah in prijaviteljih,
število novo ustvarjenih delovnih mest,
višino odobrenih in izplačanih sredstev in
doseganje ciljnih vrednosti;

4.

zahtevek za izplačilo predplačila iz 57. člena te uredbe vsebuje:

a)
b)
c)

osnovne podatke o LAS,
višino zaprošenega zneska in
potrdilo banke.

