Na podlagi prvega in drugega
d
odstav
vka 146 c. čleena Zakona o varstvu
v
okoljaa (Uradni list R
RS, št. 39/06 – uradno
prečiščenno besedilo, 49/06
4
– ZMettD, 33/07 – Z
ZPNačrt, 57/0
08 – ZFO-1A, 70/08, 108/0
/09-ZPNačrt-A
A, 48/12,
57/12,92//13 in 38/14; v nadaljevanju: ZVO-1), 1 1 alineje 1. od
dstavka 25. čllena Akta o uustanovitvi Eko sklada,
Slovenskkega okoljskegga javnega skllada (Uradni llist RS, št. 112/09, 1/12, 98
8/12 in 20/13)) ter v skladu s Shemo
državnih pomoči »Nakkup okolju priijaznih prevozznih sredstev«
«, št. priglasitv
ve BE01-58544067-2015, v skladu s
Splošnim
mi pogoji posloovanja Eko sk
klada, Slovensskega okoljskeega javnega sk
klada, št. 01411-1/2010-5 (o
objavljeni
na spletnni strani http:///www.ekoskllad.si/dokumeenti/spp.pdf; v nadaljevanju
u: splošni poogoji poslovan
nja) in v
skladu s Programom za izboljšanje energetske učinkovitostti Eko skladaa, Slovenskegga okoljskega javnega
sklada, sprejetega v okviru
o
Poslov
vnega in finan
ančnega načrtaa Eko skladaa, Slovenskegga okoljskega javnega
sklada, zaa leto 2015 pootrjenega sklaadno s četrtim
m odstavkom 317.
3
člena En
nergetskega zaakona (Uradni list RS,
št. 17/14)) s strani Vladde Republike Slovenije s ssklepom števillka 47602-8/2
2015/6 z dne 22. 4. 2015, Ek
ko sklad,
Slovenskki okoljski javnni sklad (v nad
daljevanju: Ekko sklad), objaavlja
JAVNI PO
OZIV 32SUB
B-EVPO15
Nepovvratne finančn
ne pomoči/sp
podbude prav
vnim osebam za električnaa vozila
1.

PRE
EDMET IN NAMEN
N
JAV
VNEGA POZ
ZIVA

Predmet javnega pozivva so nepovrratna finančnaa sredstva v obliki
o
finančn
ne pomoči zaa nove naložb
be okolju
prijaznejšših vozil, in siicer za:
- nakuup novega vozzila na električčni pogon;
- nakuup novega priključnega hibridnega
h
voozila (plug-in
n) ali noveg
ga vozila naa električni pogon
p
s
podaaljševalnikom dosega (rangee extender);
- predeelavo vozila v električnegaa, tako da bo serijsko vgrajjeni motor na notranje zgor
orevanje nadom
meščen s
pogoonskim elektroomotorjem oziiroma
- nakuup predelanegga vozila v električnega,
e
ttako da bo serijsko
s
vgrajeni motor naa notranje zg
gorevanje
nadoomeščen s poggonskim elektrromotorjem,
ki bodo pprvič po proiizvodnji ali predelavi regisstrirana v Rep
publiki Sloveeniji in spadaj
ajo v eno izm
med spodaj
navedenihh kategorij cestnih vozil.
Osebe javvnega prava, ki
k so upravičeene osebe po ttem javnem po
ozivu, v okvirru izvajanja jaavne službe nee pridobijo
pravice ddo finančne pomoči
p
temv
več pravico ddo finančne spodbude. V danem prim
meru se besed
dna zveza
»finančnaa pomoč« beree kot »finančn
na spodbuda«..
Predelavaa vozila mora biti izvedena s strani pravnne osebe ali saamostojnega podjetnika
p
possameznika.
Nepovrattna finančna pomoč
p
se lahko dodeli za:
- nakuup novega vozzila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na eleektrični pogon
n brez emisij C
CO2 na izpustu
u;
- predeelavo vozila ali
a nakup pred
delanega kateggorije M1, N1
1, L7e ali L6ee v električnegga, tako da bo
o serijsko
vgrajjeni motor na notranje zgorrevanje nadom
meščen s pogonskim elektro
omotorjem;
- nakuup novega priključnega hibridnega
h
voozila (plug-in
n) ali noveg
ga vozila naa električni pogon
p
s
podaaljševalnikom dosega (rang
ge extender),, z emisijamii CO2 na izp
pustu manjšim
mi od 50 g CO2/km,
kateggorije M1, N11.
Opis kateegorij vozil:
M1:: Vozila kateggorije M z najjveč osmimi ssedežnimi mesti poleg vozn
niškega sedežžnega mesta. V vozilih
kateegorije M1 nii predviden prrostor za stoj eče potnike. Število sedežžnih mest je llahko omejeno
o na eno
sedeežno mesto (tjj. vozniško sed
dežno mesto)..
N1: Vozila kateggorije N (mo
otorna vozila, zasnovana in izdelana prredvsem za pprevoz blaga)), katerih
najvvečja masa ne presega 3,5 to
one.
L6ee: Lahka štirikkolesna, katerih masa neobbremenjenega vozila ne preesega 350 kg,, brez mase baterij
b
pri
elekktričnih vozilihh, katerih najv
večja konstrukkcijsko določeena hitrost ne presega 45 km
m/h, in
- katerih deelovna prostorrnina motorja ne presega 50
0 cm3 pri moto
orjih na prisilnni vžig, ali
- katerih največja
n
nazivna moč mootorja ne preesega 4 kW pri drugih m
motorjih z notranjim
n
zgorevanj
njem, ali
- katerih naajvečja trajna nazivna moč ne presega 4 kW
k pri elektro
omotorjih.
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L7ee: Štirikolesna, razen navedeenih v prejšnjii alineji, z maaso neobremen
njenega vozilaa, ki ne preseg
ga 400 kg
(5500 kg za vozilaa za prevoz blaga), brez maase baterij pri električnih vo
ozilih, katerih največja naziivna moč
mottorja ne presegga 15 kW.

Kategorijje M1, N1, L66e in L7e, so določene
d
s Praavilnikom o ES-homologac
E
ciji in posamiččni odobritvi motornih
m
vozil (Urradni list RS, št. 31/09, 78/09
7
in 1066/10) in Praviilnikom o ES
S-homologacijiji dvo- in triikolesnih
motornihh vozil (Uradnii list RS, št. 12
25/03, 80/04, 75/05, 82/07,, 96/09 in 106/10).
Vozila, kki imajo manj kot
k štiri kolesa, niso predm
met nepovratnee finančne pom
moči.
2.

R IN VIŠINA
A SREDSTEV
V, VIŠINA N
NEPOVRAT
TNE FINANČ
ČNE POMOČ
ČI TER PRIZNANI
VIR
STR
ROŠKI NALO
OŽBE

a)

dstev
Vir in višina sred

Sredstva za dodeljevannje nepovratniih finančnih poomoči se v sk
kladu s prvim odstavkom
o
3117. člena Enerrgetskega
zakona ( EZ-1, Uradnii list RS, št. 17/14)
1
zagotavvljajo s prispeevkom na rab
bo energije za povečanje en
nergetske
učinkovittosti, ki bremeeni daljinsko toploto,
t
elektrrično energijo ter trdna, teko
oča in plinastaa goriva.
Skupna vvišina sredstevv po tem javneem pozivu znaaša 2.000.000 EUR.
b)

ne finančne pomoči
p
za possamezne ukrepe
Višiina nepovratn

Višina neepovratne finaančne pomoči po tem javnem
m pozivu znašša največ:
- 5.000 EUR za novoo električno vo
ozilo brez emiisij CO2 ali prredelano na električni pogonn, kategorije M1;
M
- 3.000 EUR za novoo električno vo
ozilo brez emiisij CO2 ali prredelano na električni pogonn, kategorije N in L7e;
ug-in) hibridnaa vozila ali no
ova vozila na električni poggon s podaljšeevalnikom
- 3.000 EUR nova priključna (plu
dosegga (range extennder), z emisijjami CO2 na iizpustu manjšiimi od 50 g CO2/km, kategoorije M1, N1;
- 2.000 EUR za novoo električno vo
ozilo brez emiisij CO2 ali prredelano na električni pogonn, kategorije L6e.
L
Višina neepovratne finnančne pomočči je omejenaa tako, da inttenzivnost pomoči ne pressega 55 % up
pravičenih
stroškov za naložbo naa območjih »aa« ter 45 % uupravičenih strroškov za nalo
ožbo na obmoočjih »c«. Kot območje
»a« se naa karti regionaalne pomoči do
oloči celotno oozemlje terito
orialne enote NUTS
N
2 SI01 V
Vzhodna Slov
venija, kot
območje »c« pa se dolooči celotno ozzemlje teritoriaalne enote NU
UTS 2 SI02 Zaahodna Slovennija.
Intenzivnnost pomoči se
s lahko poveča za 10 odsttotnih točk zaa pomoč, dod
deljeno srednjiim podjetjem
m, in za 20
odstotnihh točk za pomooč, dodeljeno malim ali mikkro podjetjem
m.
Velikost ppodjetja:
- mikrro podjetje im
ma, na podlagi zadnjih računnovodskih izk
kazov, oddanih
h na AJPES, m
manj kot 10 zaposlenih
z
in im
ma letni promeet in/ali letno bilančno
b
vsotoo, ki ne preseg
ga 2 milijonov
v EUR;
- maloo podjetje ali podjetnik
p
imaa na podlagi zaadnjih računo
ovodskih izkazzov, oddanih nna AJPES, manj kot 50
zaposlenih in ima letni promet in/ali
i
letno billančno vsoto, ki
k ne presega 10 milijonov EUR;
- srednnje podjetje alli podjetnik im
ma na podlaggi zadnjih raču
unovodskih izkazov, oddannih na AJPES,, manj kot
250 zzaposlenih in letni promet ne presega 550 milijonov EUR
E
in/ali lettno bilančno vvsoto, ki ne presega
p
43
milijonov EUR;
ovodskih izkaazov, oddanih na AJPES, veeč kot 250
- velikko podjetje ali podjetnik ima na podlagi zzadnjih računo
zaposlenih in ima letni promet več kot 50 m
milijonov EUR
R in/ali letno bilančno vsotto več kot 43 milijonov
EUR
R. Veliko podjetje je tudi po
odjetje, ki je zaavezano za ko
onsolidacijo.
c)

Uprravičeni strošški naložbe

Upravičenni stroški so dodatni strošški naložbe, kki so potrebn
ni za presegan
nje veljavnih standardov Unije
U
ali
zvišanje rravni varstva okolja
o
v odsottnosti standarddov Unije. Strroški se določijo na naslednnji način:
- kadaar se stroški naaložb v varstvo okolja lahkoo opredelijo v skupnih strošških naložb koot ločena nalo
ožba, se ti
strošški, povezani z varstvom ok
kolja, štejejo zza upravičene stroške;
merih se strošški naložb v vvarstvo okolja opredelijo s primerjavo
p
s ppodobno, oko
olju manj
- v vseeh drugih prim
prijazzno naložbo, ki bi se verod
dostojno izveddla brez pomo
oči. Razlika med
m stroški obbeh naložb op
predeljuje
stroššek, povezan z varstvom okolja, in se štejje za upravičene stroške.
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Stroški, kki niso neposreedno povezan
ni z doseganjem
m višje ravni varstva okoljaa, niso upraviččeni.
Pomoč see lahko dodelii hkrati na pod
dlagi več shem
m pomoči ali kumulira
k
z ad
d hoc ali de mi
minimis pomoččjo v zvezi
z istimi aali deloma isttimi upravičen
nimi stroški, čče skupni zneesek državne pomoči za poosamezno dejjavnost ali
projekt nee presega zgoornjih meja, do
oločenih na poodlagi pragov
v pomoči, opreedeljenih v oddstavku b) 2. točke
t
tega
poziva terr največ do 155 milijonov EU
UR na podjetjje in na naložb
beni projekt.
3.

UPR
RAVIČENE OSEBE ZA KANDIDIRA
K
ANJE NA JA
AVNEM POZIVU

Upravičenne osebe so:
- Repuublika Sloveniija in lokalne skupnosti;
- gospodarske družbbe, ki imajo v trenutku pllačila pomočii poslovno en
noto ali podruužnico v RS ter druge
pravnne osebe,;
- samoostojni podjetnniki posamezn
niki oziroma fizične osebe,, ki samostojn
no opravljajo dejavnost kott poklic (v
nadaaljevanju: zaseebniki).
Upravičenna oseba ne more pridobiti pravice doo nepovratne finančne pomoči, če imaa neporavnan
ne zapadle
finančne obveznosti doo Eko sklada.

4.

DATNE ZAH
HTEVE IN POGOJI
P
DOD

a)

dmet nepovraatne finančnee pomoči je saamo nova na
aložba
pred

Nova naložba je naložbba v vozilo, katerega
k
upravvičena oseba bo
b prva lastnicca oziroma prv
rva lizingojem
malka, prva
registracij
ija po proizvoodnji ali predeelavi pa bo op
opravljena v Republiki
R
Slov
veniji. Ob odd
ddaji vloge vo
ozilo, ki je
predmet nepovratne finančne
fi
pomo
oči, še ne sm
me biti kupljeeno oziroma predelano
p
in prav tako nee sme biti
sklenjen nnoben zavezuj
ujoč dogovor o začetku naloožbe.
Vozilo, ppridobljeno z operativnim
o
liizingom ozirooma poslovnim
m najemom, ni
n upravičeno ddo nepovratnee finančne
pomoči.
Vozilo see lahko kupi, zakupi ali preedela tudi v tuujini pod pogojem, da gre za novo naložžbo. Označiteev vozila s
preskusniimi tablicami ali trajnimi preskusnimi
p
taablicami ne štteje za prvo reegistracijo po proizvodnji novega
n
ali
predelavii starega vozila.
b)

pravvočasna in poopolna vloga

Osnovni ppogoj za dodeelitev nepovraatne finančne ppomoči je pravočasno oddaana in popolnaa vloga.
Vloga je ppravočasna, če
č je oddana v času trajanja tega javnega poziva.
Vloga je ppopolna, ko upravičena
u
oseeba predloži v celoti izpolnjjen obrazec Vloga
V
z vsemi oobveznimi priilogami.
Obvezne priloge:
S, potrjeni s sstrani odgovo
ornih oseb
- računnovodski izkaazi upravičenee osebe za leeto 2014 oddaani na AJPES
upravvičene osebe in
i s priloženim
m potrdilom o oddaji letneg
ga poročila s strani
s
AJPES--a, če le ti niso
o dostopni
v javvnih bazah poddatkov;
- izjavva upravičene osebe:
- o višini ozirom
ma intenzivno
osti prejete držžavne pomoči,
- dda redno izplaačuje plače in socialne prisppevke,
- dda nima neporravnanih dolg
gov zaradi nezzdružljivih pom
moči;
- dda na dan odddaje vloge nim
ma neporavnannih davčnih in
n drugih obvezznosti do Repuublike Slovenije,
- dda bo v primeeru finančnegaa lizinga prva lizingojemalk
ka in uporabniica vozila, ki bbo predmet po
omoči,
- dda ni podjetje v težavah,
- dda za ukrep, za katerega kandidira,
k
ni bbila prejeta sp
podbuda dobaaviteljev elekttrične energije, toplote,
pplina ter tekoočih in trdnih
h goriv po Urredbi o zagottavljanju prihrrankov energi
gije (Uradni liist RS, št.
996/14).
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Za posam
mezen ukrep pa
p mora upravičena oseba ppredložiti še do
odatne obvezn
ne priloge gleede na posameezen ukrep
za:
- novoo električno voozilo:
- kopija preddračuna za naakup novega vvozila, veljavn
nega na dan od
ddaje vloge;
- podatki prroizvajalca o vozilu, iz katterih so jasno
o razvidni pod
datki o voziluu (znamka, ko
omercialna
oznaka, tipp, vrsta pogon
na, kategorija vozila in dosseg na baterijee), ki so lahkoo vključeni v predračun
ali podani ločeno v speccifikaciji vozilla.
-

novoo priključno hiibridno ali vozzilo s podaljšeevalnikom dossega:
- kopija preddračuna za naakup novega vvozila, veljavn
nega na dan od
ddaje vloge;
- podatki prroizvajalca o vozilu, iz katterih so jasno
o razvidni pod
datki o voziluu (znamka, ko
omercialna
oznaka, tipp, vrsta pogon
na, kategorijaa vozila, doseg
g na baterije ter
t emisije v g CO2/km), ki
k so lahko
vključeni v predračun alli podani ločeeno v specifikaaciji vozila.

-

predeelavo obstoječčega vozila v električno:
- kopija na dan
d oddaje vlo
oge veljavnegga predračuna za storitev preedelave vozilaa;
- kopije na dan oddaje vloge veljavnihh predračunov
v za tehnične komponente,, potrebne za predelavo
vozila, če stroški teh komponent nisoo vključeni že v predračun izz prejšnje alinneje;
- podatki prredelovalca o vozilu, iz katterih so jasno
o razvidni pod
datki o voziluu po predelavii (znamka,
komercialnna oznak, tip,, doseg na baaterije), ki so lahko vključeeni v predraččun ali podanii ločeno v
specifikaciji vozila;
- čitljivo fotokopijo prom
metnega dovooljenja za starro vozilo, izdanega na imee upravičene osebe. Če
vozilo ni registrirano
r
je potrebno preedložiti kopijo
o kupoprodajn
ne pogodbe, izz katere bo razzvidno, da
je upravičeena oseba lasttnica vozila, kki je predmet vloge;
v
- čitljivo kopijo potrdila o brezhibnostii za vozila, izd
delana pred leetom 2004 ali potrdila o sklladnosti za
vozila, izddelana po letu 2004.

-

nakuup predelanegaa električnegaa vozila:
- kopija na dan
d oddaje vlo
oge veljavnegga predračuna za nakup pred
delanega vozilla;
- podatki prredelovalca o vozilu, iz katterih so jasno
o razvidni pod
datki o voziluu po predelavii (znamka,
komercialnna oznak, tip,, doseg na baaterije), ki so lahko vključeeni v predraččun ali podanii ločeno v
specifikaciji vozila.

Eko skladd lahko zahtevva, da upraviččena oseba za vvsa dokazila in
i listine, ki so
o sestavljene v tujem jeziku
u, predloži
overjen pprevod.
c)

nodajo
izveedba naložbe v skladu z veeljavno zakon

Naložba, za katero boo dodeljena neepovratna finaančna pomočč, mora biti izzvedena skladdno z vsemi veljavnimi
v
predpisi, ki urejajo to področje.
p
didiranje za nakup
n
ali preedelavo več voozil
d) kand
Upravičenna oseba lahkko s prvo vlo
ogo kandidira za nepovratn
no finančno pomoč
p
za najvveč 50 vozil naenkrat
(nakup alli predelava voozil). Nasledn
njo vlogo lahkko vloži šele, ko
k so izpolnjeni pogoji za izzplačilo najm
manj 70 %
dodeljeniih sredstev iz predhodne vlloge (v primerru, da je v preedhodni vlogii dodeljenih 1 00.000 EUR sredstev,
morajo biiti izpolnjeni pogoji
p
za izplaačilo 70.000 E
EUR po tej vlo
ogi).
e)

d
državnih
d
pom
moči
poseebni pogoji dodeljevanja

Nepovrattna finančna pomoč
p
za naku
up novih elekktričnih vozil ali
a predelavo obstoječih voozil na električčni pogon,
ki se dodeeljujejo s tem pozivom, se šteje
š
kot državvna pomoč po
odjetju – prejemniku pomočči.
Državna ppomoč je lahkko dodeljena podjetjem
p
v vsseh sektorjih razen
r
za:
- ukreppe pomoči, kadar je dod
delitev pomooči pogojena z obveznosttjo, da upravvičenec uporabi doma
proizzvedeno blagoo ali storitve;
- pomooč, ki je odvissna od uporabe domačih prooizvodov v brreme uvoženih
h proizvodov;
- dejavvnosti, povezaane z izvozom
m v tretje državve ali države članice;
č
- nekaatere sektorje, kot so ribištvo
o in akvakultuura, omejeno glede
g
na poseb
bna pravila, ki se uporabljaj
ajo;
- prim
marne dejavnossti na kmetiji;
- lažjee zaprtje nekonnkurenčnih prremogovnikovv;
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f)

upravvičence, ki soo v postopku vračanja
v
neuppravičeno prejjete državne pomoči,
p
na ossnovi odločbe Evropske
komiisije, ki je prejjeto državno pomoč
p
razglassila za nezako
onito in nezdru
užljivo s skupnnim trgom EU
U;
podjeetja v težavahh;
podjeetja, ki redno ne izplačujejo
o plač in sociaalnih prispevk
kov;
podjeetja, ki imajo neporavnane davčne in druuge obveznosti do Republike Slovenije.
prep
poved odtujittve naložbe, ki
k je bila pred
dmet nepovra
atne finančnee pomoči

Vozilo m
mora najmanj tri
t (3) leta od registracije oostati v lasti ali finančnem lizingu upravi
vičene osebe. V primeru
odjave voozila iz prom
meta se tek trilletnega roka ppretrga in se nadaljuje z dn
nem ponovnee registracije vozila,
v
pri
čemer moora biti upravvičena oseba še
š vedno lastnnica oziroma,, v primeru fiinančnega liziinga, lizingojeemalka. V
primeru oodjave iz prometa upravičena oseba vrnne nepovratno
o finančno po
omoč za posaamezno vozilo
o skupaj z
zakonskim
mi zamudnim
mi obrestmi obračunanimi
o
i za obdobje od prejema do vračila nneupravičeno
o dobljene
nepovratnne finančne poomoči.
h)

poved dodelittve nepovratn
ne finančne p
pomoči v prim
meru že dodeeljenih pomočči
prep

Nepovrattna finančna pomoč
p
ne morre biti dodeljenna, če je bila za ukrep že dodeljena pom
moč s strani do
obaviteljev
električnee energije, topplote, plina teer tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po U
Uredbi o zag
gotavljanju
prihrankoov energije (U
Uradni list RS, št. 96/14).
5.

POL
LEG NEPOV
VRATNE FINANČNE P
POMOČI TUDI HKRA
ATNA MOŽN
NOST PRID
DOBITVE
KRE
EDITA

Upravičenna oseba je poleg nepov
vratne finančnne pomoči po tem javnem
m pozivu zaa nakup noveega vozila
upravičenna pridobiti tuudi kredit Eko sklada po javvnem pozivu za
z kreditiranje okoljskih nalložb pravnih oseb.
o
6.

DZOR
NAD

Eko skladd ima pravico kadarkoli, v obdobju
o
od izddaje odločbe o dodelitvi nepovratne finan
ančne pomoči do treh let
po registtraciji vozila, z ogledi, prreverjanjem ddokumentacijee ali na drug
g način preveeriti namensk
ko porabo
nepovratnnih sredstev, skladnost do
okumentacije in izvedbe naložbe
n
z dolločili javnegaa poziva in veljavnimi
v
predpisi ter spoštovannje prepovedii odtujitve prredmeta nepov
vratne finančne pomoči. V primeru ug
gotovljene
kršitve ddoločil tega jaavnega poziv
va, nenamenskke porabe sredstev, kršitv
ve predpisov ali določil pogodbe
p
o
izplačilu nepovratne finančne
f
pomo
oči je upraviččena oseba do
olžna Eko sklladu vrniti prrejeta sredstvaa skupaj z
mi zamudnim
mi obrestmi obračunanimi
o
i za obdobje od prejema do vračila nneupravičeno
o dobljene
zakonskim
nepovratnne finančne poomoči.
7.

O
IN INFORM
MACIJE
PRIIDOBITEV OBRAZCEV

Javni pozziv in dokum
mentacija za prijavo
p
z obraazci sta na voljo na spletn
ni strani www
w.ekosklad.si v rubriki
Razpisi. E
Elektronska oblika
o
dokumeentacije za priijavo, ki si jo upravičene osebe natisnejoo same, je enaakovredna
tiskanim obrazcem. Javvni poziv in dokumentacijo
d
o za prijavo z obrazci lahko kandidati narročijo pri Eko skladu na
spodaj naavedeni telefonski številki in
i jo prejmejoo po pošti. Za navedeno dok
kumentacijo ppa lahko zapro
osijo tudi s
pisnim zaahtevkom, posslanim na nasllov: Eko skladd, j.s., Bleiweiisova cesta 30
0, 1000 Ljubljaana.
Za inform
macije o javneem pozivu lah
hko kandidati ppokličejo na telefonsko
t
številko 01 241 48 20 vsak po
onedeljek,
sredo in ppetek med 13. in 15. uro.
8.

K IN NAČIN
N PRIJAVE
ROK

Upravičenne osebe se laahko prijavijo
o na javni pozziv od dneva objave
o
v Urad
dnem listu Reppublike Sloveenije dalje.
Javni pozziv velja do obbjave zaključk
ka javnega pozziva v Uradneem listu RS, veendar najkasnneje do 31. 12.. 2015.
Upravičenna oseba vložži pisno vlogo
o z vsemi dokaazili in prilog
gami osebno ali po pošti naa naslov: Eko sklad, j.s.,
Bleiweisoova cesta 30, 1000 Ljubljan
na.
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9.

POS
STOPEK OB
BRAVNAVE VLOG

Pri odloččanju o dodeelitvi pravice do nepovratnne finančne pomoči
p
uprav
vičeni osebi sse uporablja postopek,
določen z Zakonom o splošnem up
pravnem postoopku (Uradnii list RS, št. 24/06
2
– uradnno prečiščeno
o besedilo,
105/06-Z
ZUS-1, 126/077, 65/08, 8/10 in 82/13; v naadaljevanju: ZUP),
Z
v koliko
or ZVO-1 ne ddoloča drugače.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi prav
vice do nepovvratne finančne pomoči se taaksa, skladno z drugim odsstavkom 2.
člena in 11. točko 28. člena
č
Zakona o upravnih tak
aksah (Uradni list RS, št. 10
06/10 – uradnno prečiščeno besedilo),
ne plačuje.
GOJI ZA IZP
PLAČILO NEPOVRATN
NE FINANČN
NE POMOČII
10. POG
nitev pogodbe
a) sklen
Nepovrattna finančna pomoč
p
bo izpllačana upraviččeni osebi na podlagi sklen
njene pogodbee o izplačilu nepovratne
n
finančne pomoči, skladdno z dokončn
no odločbo, s katero je bila dodeljena praavica do pomooči.
b) rok zza zaključek naložbe
Rok za zaaključek naložžbe je
- 12 (ddvanajst) messecev od doko
ončne odločbee o dodelitvi pravice
p
do neepovratne finaančne pomočii za nakup
noveega, predelaneega ali predelavo vozila, ko je upravičeena oseba raziiskovalna inšttitucija, vpisana v bazo
SICR
RIS ali vzgojnno-izobraževallni zavod, ki im
ima standardno klasifikacijo
o v razredu SK
KD 85 Izobražževanje,
- 6 (šeest) mesecev od
o dokončne odločbe
o
o doddelitvi pravice do nepovratn
ne finančne poomoči za naku
up novega,
predeelanega ali preedelavo vozilaa ostalih pravnnih oseb, ki nee spadajo v zg
gornjo alinejo..
Datum reegistracije vozzila se šteje za datum zakljuučka naložbe.
c)

dložitev dokumentacije o zaključku
z
nalložbe
pred

Dokumenntacijo o zakljjučku naložbee mora upraviičena oseba predložiti najkasneje v 2 (dvveh) mesecih po izteku
roka za zzaključek naloožbe. V primeru objektivnihh razlogov se ta rok lahko podaljša. V pprimeru zamud
de roka za
predložiteev dokumentaacije o zaključčku naložbe poogoji za izplaččilo nepovratn
ne finančne poomoči niso izp
polnjeni.
Dokumenntacija o zaključku naložbe mora vsebovaati:
- podppisano pogodbbo o izplačilu nepovratne
n
finnančne pomočči s strani upraavičene osebee;
- računn za nakup voozila v primeru
u nakupa vozzila ali račun za
z predelavo vozila
v
v primeeru predelave vozila (za
predeelavo vozila mora/-jo
m
raču
un/-i vsebovatti tako sestavne dele kot tudi stroške ddela, in sicer od pravne
osebe ali samostojjnega podjetniika posamezniika);
- dokaazilo o plačiluu celotnega računa iz preejšnje alinejee (izpisek iz banke, položžnica, itd.). V primeru
finannčnega lizingaa kopijo pogodbe o finančnnem lizingu za
z vozilo; pogodba mora dooločati, da po poplačilu
vseh pogodbenih obveznosti lizingojemalkka kot upraviičena oseba postane lastnnica vozila oziroma je
upravvičena do preenosa lastninsk
ke pravice na vozilu. Dopu
ustna je odpov
ved finančnegaa lizinga zaraadi odkupa
vozilla s strani upraavičene osebee;
- čitljivvo kopijo prom
metnega dovo
oljenja za voziilo, izdanega na
n ime upravičene osebe;
- čitljivvo kopijo potrrdila o skladnosti vozila.
d) izplaačilo nepovraatne finančne pomoči
Izplačilo nepovratne finančne
fi
pomo
oči se izvede predvidoma v 60 (šestdeseetih) dneh po prejemu in preveritvi
p
vseh zahhtevanih dokazil o zaključk
ku naložbe nna transakcijsk
ki račun upraavičene osebee. Znesek izp
plačila se
uskladi s predloženimi računi ob upo
oštevanju poggojev javnega poziva.
ni sklad
Eko sklaad, Slovenski okoljski javn
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