Na podlagi 18. člena Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorenja vasPoljane (Ur. l. RS št. 108/09, 27/12, 22/13, 98/13 in 48/16) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Ur.
l. RS št. 85/13 in 48/15) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na __. redni seji 16. 6. 2016 sprejel
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega
prispevka

1. člen
Tretji odstavek 13. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se
določbe Uredbe (EU) št. 717/2014 uporabljajo za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjim sektorjem, če je na ustrezen
način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov
ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.«
2. člen
Tretji odstavek 14. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis,
dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de
minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št.
717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de
minimis v sektorju ribištva in akvakulture (Uradni list EU L 190/14 z dne 28. 6. 2014), če je z ločitvijo dejavnosti
ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis,
dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014.«

3. člen
Za 14. členom pravilnika se doda nov 14.a člen ki se glasi:
» 14.a člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)
(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
-

-

pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo
na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške, da občina lahko
zagotovi, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis
pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis
pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo sedmega odstavka 17. člena tega
pravilnika;
ostalo opredeljeno v razpisu.

(3) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:

-

-

da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18.
decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list EU L 352, 24.12.2013),
o odobrenem znesku de minimis pomoči.«

Ta pravilnik sprejme Občinski svet Občine Gorenja vas-Poljane in začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: _______________________
Gorenja vas, dne _______________________
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