PRILOGA I
Priloga I k Uredbi (ES) št. 794/2004 se spremeni:
(1)
„

Del I. Splošne informacije se nadomesti z naslednjim besedilom:

DEL I. SPLOŠNE INFORMACIJE
STATUS PRIGLASITVE

Ali se informacije, posredovane na tem obrazcu, nanašajo na:
priglasitev na podlagi lena 88(3) Pogodbe ES?
morebitno nezakonito pomo 1?
e je odgovor da, navedite datum za etka izvajanja pomo i. Prosimo, izpolnite ta
obrazec in vse ustrezne dodatne obrazce.
ukrep, ki ni pomo in se Komisiji priglasi zaradi pravne varnosti?
Prosimo, da spodaj navedete razloge, zaradi katerih država lanica priglasiteljica meni,
da ukrep ne pomeni državne pomo i v smislu lena 87(1) Pogodbe ES. Prosimo,
izpolnite ustrezne dele tega obrazca in predložite vso potrebno dokazno
dokumentacijo.
Ukrep ne pomeni državne pomo i, e ni izpolnjen kateri od pogojev iz lena 87(1)
Pogodbe ES. Prosimo, predložite celovito oceno ukrepa na podlagi naslednjih meril in
s posebnim poudarkom na merilu, za katero menite, da ni izpolnjeno:
Ni prenosa javnih sredstev (na primer, e menite, da ukrepa ni mogo e pripisati
državi, ali e menite, da bodo vzpostavljeni ureditveni ukrepi brez prenosa javnih
sredstev).
Ni prednosti (na primer, e se upošteva na elo zasebnega vlagatelja v tržno
gospodarstvo).
Ni selektivnosti/posebnosti (na primer, kjer je ukrep na voljo vsem podjetjem v
vseh sektorjih gospodarstva in brez kakršnih koli teritorialnih omejitev ter brez
izjeme).

1

V skladu s lenom 1(f) Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o dolo itvi podrobnih pravil za
uporabo lena 93 Pogodbe ES (UL L 83, 27.3.1999, str. 1) (v nadaljnjem besedilu „postopkovna uredba“)
nezakonita pomo pomeni novo pomo , ki se izvaja v nasprotju s lenom 88(3) Pogodbe ES.

Ni izkrivljanja konkurence/vpliva na trgovino znotraj Skupnosti (na primer, e
dejavnost nima gospodarskih zna ilnosti ali e je gospodarska dejavnost izklju no
lokalne narave).

1.

PODATKI O DAJALCU POMO

I

1.1. Zadevna država lanica
Slovenija

1.2. Zadevna regija/zadevne regije ( e je primerno)
Slovenija/NUTS 1: SI0

1.3.
Pristojna oseba za stike:
Naziv : Ob ina Semi , Tatjana Hutar
Naslov : Štefanov trg 9, 8333 Semi
Telefon: 07 35 65 366
Telefaks: 07 35 65 365
Elektronski naslov: tatjana.hutar@semic.si
1.4. Odgovorna kontaktna oseba pri Stalnem predstavništvu
Naziv

: ..........................................................................................…………….………..

Telefon

: .........................................................................................………………………

Telefaks
:
.........................................................................................………………………
Elektronski naslov
:
..........................................................................................…………….………..
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1.5. e želite, da se kopija uradnih dopisov, ki jih Komisija pošlje državi lanici, posreduje
drugim nacionalnim organom, prosimo, da tukaj navedete njihov naziv in naslov:
Naziv

: ..........................................................................................……………………...

Naslov : ..........................................................................................……………………...
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

1.6. Navedite sklic na državo lanico, za katero želite, da je vklju ena v korespondenco
Komisije.

1.7. Navedite naziv in naslov organa, ki dodeli pomo :
Ob ina Semi , Štefanov trg 9, 8333 Semi
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2.

PODATKI O POMO

I

2.1. Naziv pomo i (ali ime upravi enega podjetja, e gre za individualno pomo )
Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v Ob ini Semi
2.2. Kratek opis cilja pomo i.
Prosimo, ozna ite primarni cilj in, e je primerno, sekundarni cilj ali sekundarne cilje:
Primarni cilj
(prosimo, ozna ite
samo eno okence)

Sekundarni cilj2

Regionalni razvoj
Raziskave in razvoj
Inovacije
Varstvo okolja
Var evanje z energijo
Reševanje podjetij v težavah
Prestrukturiranje podjetij v težavah
Pomo za zaprtje
MSP
Zaposlovanje
Usposabljanje
Rizi ni kapital
Spodbujanje izvoza in
internacionalizacije
Storitve splošnega gospodarskega
pomena
Sektorski razvoj3
Socialna pomo posameznim
potrošnikom
Povra ilo škode, ki jo povzro ijo
naravne nesre e ali izjemni
dogodki
Izvedba pomembnega projekta
skupnega evropskega interesa
Odpravljanje resne motnje v
gospodarstvu
Ohranjanje kulturne dediš ine
Kultura
2

Sekundarni cilj je cilj, za katerega je pomo , poleg primarnega cilja, izklju no namensko rezervirana. Na
primer, shema, za katero je primarni cilj raziskave in razvoj, lahko ima za sekundarni cilj mala in srednje
velika podjetja (MSP), e je pomo namensko rezervirana izklju no MSP. Sekundarni cilj je lahko tudi
sektorski, e gre na primer za shemo raziskav in razvoja v jeklarskem sektorju.

3

Prosimo, navedite sektor v to ki 4.2.

4

2.3. Shema pomo i – individualna pomo

4

2.3.1. Ali se priglasitev nanaša na shemo pomo i?
Da

Ne

e je odgovor da, ali shema spreminja obstoje o shemo pomo i?
Da

Ne

e je odgovor da, ali so izpolnjeni pogoji za postopek poenostavljene priglasitve v
skladu s lenom 4(2) Uredbe o izvajanju (ES) št. (…) z dne (…)?
Da

Ne

e je odgovor da, izpolnite obrazec za poenostavljeno priglasitev (glej
Prilogo II).
e je odgovor ne, izpolnite ta obrazec in navedite, ali je bila prva shema, ki
se zdaj spreminja, priglašena Komisiji.
Da

Ne

e je odgovor da, navedite:
Številka pomo i:
...........................................................…………………
Datum odobritve s strani Komisije (sklic na dopis Komisije
(SG(..)D/…):
.…/…./………………………………………………………………
Trajanje prve sheme:
…………………………….…………………………………………
Navedite, kateri pogoji se spreminjajo glede na prvo shemo in
zakaj:
…………………….…………………………………………………
2.3.2 Ali se priglasitev nanaša na individualno pomo ?
Da

Ne

e je odgovor da, ozna ite ustrezno okence spodaj:
Pomo na podlagi sheme, ki jo je treba individualno priglasiti.
Sklic na odobreno shemo:
4

V skladu s lenom 1(e) Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o dolo itvi podrobnih pravil za
uporabo lena 93 Pogodbe ES (UL L 83, 27.3.1999, str. 1) individualna pomo pomeni pomo , ki ni
odobrena na podlagi sheme pomo i, in pomo , ki jo je treba priglasiti na podlagi sheme.

5

Naziv: .....................……………………………..............................................................
Številka pomo i:
.................................................……………..……….…….......................
Dopis Komisije o odobritvi: ................…………………………..………………....
Individualna pomo , ki ne temelji na shemi.

2.3.3. Ali se priglasitev nanaša na individualno pomo ali na shemo pomo i, ki se priglasi v
skladu z uredbami o skupinskih izjemah? e je odgovor da, ozna ite ustrezno okence
spodaj:
Uredba Komisije (ES) št. 70/2001 o uporabi lenov 87 in 88 Pogodbe ES pri
pomo i za majhna in srednje velika podjetja5. Prosimo, uporabite dodatni
informativni list iz dela III, 1.
Uredba Komisije št. 68/2001 o uporabi lenov 87 in 88 Pogodbe ES pri
pomo i za usposabljanje6. Prosimo, uporabite dodatni informativni list iz dela
III, 2.
Uredba Komisije (ES) št. 2204/2002 o uporabi lenov 87 in 88 Pogodbe o ES
za državne pomo i na podro ju zaposlovanja7. Prosimo, uporabite dodatni
informativni list iz dela III, 3.
Uredba Komisije (ES) št. 1628/2006 o uporabi lenov 87 in 88 Pogodbe pri
državni regionalni pomo i za naložbe8.
Uredba Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi lenov 87 in 88 Pogodbe pri
državni pomo i za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s
proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/20019.

5

Uredba Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi lenov 87 in 88 Pogodbe Evropske
skupnosti pri pomo i za majhna in srednje velika podjetja, UL L 10, 13.1.2001, str. 33, kakor je bila
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 364/2004, UL L 63, 28.2.2004, str. 22, Uredbo Komisije (ES) št.
1857/2006, UL L 358, 16.12.2006, str. 3, in Uredbo Komisije (ES) št. 1976/2006, UL L 368, 23.12.2006,
str. 85.

6

Uredba Komisije (ES) št. 68/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi lenov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomo i za
usposabljanje, UL L 10, 13.1.2001, str. 20, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 363/2004, UL
L 63, 28.2.2004, str. 20, in Uredbo Komisije (ES) št. 1976/2006, UL L 368, 23.12.2006, str. 85.

7

Uredba Komisije (ES) št. 2204/2002 z dne 12. decembra 2002 o uporabi lenov 87 in 88 Pogodbe ES pri
državni pomo i za zaposlovanje, UL L 337, 13.12.2002, str. 3, in UL L 349, 24.12.2002, str. 126, kakor je
bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1976/2006, UL L 368, 23.12.2006, str. 85.

8

Uredba Komisije (ES) št. 1628/2006 z dne 24. oktobra 2006 o uporabi lenov 87 in 88 Pogodbe pri državni
regionalni pomo i za naložbe, UL L 302, 1.11.2006, str. 29.

9

Uredba Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi lenov 87 in 88 Pogodbe pri državni
pomo i za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o
spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001, UL L 358, 16.12.2006, str. 3.
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NACIONALNA PRAVNA PODLAGA

3.

3.1. Navedite nacionalno pravno podlago, vklju no z izvedbenimi dolo bami in ustreznimi
listinami, na katere se dolo be sklicujejo:
Naziv:
•
•
•

•
•
•
•
•

Na rt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v ob ini
Semi , 17.1.2008;
Javni razpis za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v ob ini Semi (objavljen na
Portalu javnih naro il, št. objave JN341/2008, datum objave: 18.1.2008);
Javni razpis za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v ob ini Semi (popravekobjavljen na Portalu javnih naro il, št. objave JN1484/2008, datum objave:
29.2.2008);
Sklep o izbiri izvajalca, št. 381-01/2006-54 z dne 3.6.2008;
Odlo ba o izbiri izvajalca javno-zasebnega partnerstva, št. 381-01/2006-58 z dne
3.6.2007;
Investicijski program (investicija: Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v
ob ini Semi , številka: 381-01/2006-70, junij 2008);
Pogodba št. 381-01/2006-61 o gradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij;
Pogodba št. 381-01/2006-62 o upravljanju in vzdrževanju odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij.

Sklic (kjer je to primerno):
•

Zakon o elektronski komunikaciji (Uradni list RS, št. 13/2007 – UPB1) http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200713&stevilka=594

•

Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj –
ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, Prednostna
usmeritev: 2.2. Informacijska družba – Projekt gradnje, upravljanje in vzdrževanje
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti –
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/DEK/ostalo/R.Cehajic
_-_Javni_razpis_-_PRECISCENO_BESEDILO__29.02.2008_.pdf

3.2.Prosimo, ozna ite dokument ali dokumente, ki so priloženi k tej priglasitvi:
Izvod ustreznih izvle kov kon nega besedila ali kon nih besedil pravne podlage
(in spletni naslov, e obstaja).
Izvod ustreznih izvle kov osnutka besedil ali osnutkov besedil pravne podlage (in
spletni naslov, e obstaja).
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3.3. e gre za kon no besedilo, ali to kon no besedilo vsebuje klavzulo, po kateri organ, ki
odobri pomo , lahko slednjo odobri šele, ko jo Komisija potrdi (klavzula o mirovanju)?
Da

Ne

3.4. Dostop do celotnega besedila shem – v primeru sheme pomo i:
-

Obvežite se, da boste objavili celotno besedilo kon ne sheme pomo i na internetu.
Da
Navedite spletni naslov: http://www.semic.si

-

Potrdite, da se shema ne bo izvajala, preden bodo podatki objavljeni na internetu.
Da

4.

UPRAVI

ENCI

4.1. Sedež upravi enca ali upravi encev
v regiji ali regijah, ki niso prejemnice pomo i:
…………………………………………………………….
v regiji ali regijah, ki so upravi ene do pomo i po lenu 87(3)(c) Pogodbe ES
(navedba

na

ravni

NUTS

3

ali

nižji):

………………………………………………………………..
v regiji ali regijah, ki so upravi ene do pomo i po lenu 87(3)(a) Pogodbe ES
(navedba na ravni NUTS 2 ali nižji):…………………………………………………..
mešano: navedite:............................................................……………………………….

4.2. Sektor(ji) upravi enca(cev):
dejavnost se ne nanaša na poseben sektor
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poseben sektor, navedite v skladu s klasifikacijo NACE rev. 210:
Sektor elektronskih komunikacij (J 61.1)
4.3. V primeru individualne pomo i:
Naziv upravi enca: ….……………………………………………………………………
Vrsta upravi enca

: …..……………………………………………………………………

MSP
Število zaposlenih: .......................................................…………..………………
Letni promet

: ......................................................………………...…………

Letna bilanca:

: ......................................................…………………...………

Neodvisnost:

: ……………………………………………………….………

(priložite formalno izjavo v skladu s Priporo ilom Komisije glede MSP11 ali katero
koli drugo dokazilo v zvezi z zgornjimi merili):
.......................................................................................................………………………
veliko podjetje
podjetje v težavah12
4.4. e gre za shemo pomo i:
Vrsta upravi encev:
vsa podjetja (velika podjetja ter mala in srednje velika podjetja)
samo velika podjetja
mala in srednje velika podjetja13,
10

NACE je statisti na klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti. Glej Uredbo (ES)
št. 1893/2006 z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statisti ne klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija
2, UL L 393, 30.12.2006, str. 1. NACE Revizija 2 bo za ela veljati 1. januarja 2008.
11

Priporo ilo Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in srednjih podjetij UL L 124,
20.5.2003, str. 36, in Uredba Komisije (ES) št. 364/2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 glede
pove anja podro ja uporabe za vklju itev pomo i za raziskave in razvoj, UL L 63, 28.2.2004, str. 22, ali
katerem koli aktu, ki jo nadomesti.

12

Kakor je opredeljeno v Smernicah Skupnosti o državni pomo i za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah UL C 244, 1.10.2004, str. 2.
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srednje velika podjetja
mala podjetja
mikro podjetja
naslednji upravi enci: ..............................................................................................
Ocenjeno število upravi encev:
manj kot 10
od 11 do 50
od 51 do 100
od 101 do 500
od 501 do 1000
nad 1 000

5.

ZNESEK POMO I/LETNI IZDATKI14

e gre za individualno pomo , navedite skupni znesek za vsak zadeven ukrep:
………………………………………………………………………………………...…………
e gre za shemo pomo i, navedite predvideni letni znesek prora una in skupni znesek:
Vrednost projekta v asu 25 letnega trajanja projekta je 4.238.938,00 EUR brez DDV, vložek
javnega partnerja v asu trajanja projekta je 3.196.103,00 EUR brez DDV.
V zvezi z dav nimi ukrepi, prosimo, navedite ocenjene letne in skupne izgube prihodka zaradi
dav nih ugodnosti v obdobju iz priglasitve:
…………………………………………………………………………………………………...
e se prora un ne sprejema za eno leto, navedite, kakšno obdobje zajema:
………………………………………………………………………………………..…………

13

Kakor je opredeljeno v Priporo ilu Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in srednjih
podjetij UL L 124, 20.5.2003, str. 36, in Uredbi Komisije (ES) št. 364/0,2004 o spremembi Uredbe (ES) št.
70/2001 glede pove anja podro ja uporabe za vklju itev pomo i za raziskave in razvoj, UL L 63, 28.2.2004,
str. 22, ali katerem koli aktu, ki jo nadomesti.

14

Vsi podatki se navedejo v nacionalni valuti.
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e priglasitev zadeva spremembe obstoje e sheme pomo i, navedite prora unske vplive
priglašenih sprememb na to shemo:
…………………………………………………………………………………………………...

6.

OBLIKA POMO

I IN NA IN FINANCIRANJA

Opredelite obliko pomo i, ki je na voljo upravi encu (za vsak ukrep, e je to primerno):
Neposredna nepovratna sredstva
Povratna sredstva
Ugodno posojilo (vklju no s podrobnostmi o tem, kako je posojilo zavarovano)
Subvencioniranje obresti
Dav na ugodnost. Navedite:
Dav na olajšava
Zmanjšanje dav ne osnove
Zmanjšanje dav ne stopnje
Odlog pla ila davkov
Drugo:
Zmanjšanje prispevkov za socialno varnost
Zagotavljanje rizi nega kapitala
Drugi na ini kapitalskega vlaganja. Navedite:
…………………………………………………………………………………...………
Odpis dolga
Garancije (vklju ujo med drugim informacije o posojilu ali drugi finan ni transakciji,
ki jo zajema garancija, zahtevana varš ina in premija, ki jo je treba pla ati)
Drugo. Navedite: ...…………………………………………………………………
Prosimo, da v zvezi z vsakim instrumentom pomo i navedete podroben opis njegovih
pravil in pogojev za uporabo, vklju ujo zlasti stopnjo pomo i, njeno dav no
obravnavo ter ali se pomo dodeli samodejno, ko so izpolnjena nekatera objektivna
merila (v tem primeru, prosimo, navedite ta merila), ali pa gre za element dajal eve
diskrecijske pravice.
…………………………………………………………………………………………...
Ozna ite na in financiranja pomo i: e se pomo ne financira iz splošnega prora una
države/regije/ob ine, prosimo, pojasnite na in njenega financiranja:
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Z davku podobnimi dajatvami ali z davki, naloženimi upravi encu, ki ni država.
Prosimo, navedite vse podrobnosti o dajatvah in proizvodih/dejavnostih, za katere se
jim obra una davek. Navedite zlasti, ali je treba za proizvode, ki se uvažajo iz drugih
držav lanic, pla ati dajatve. Priložite izvod pravne podlage za nalaganje dajatev.
………………………………………………………………………...…………………
Nakopi ene rezerve
Javna podjetja
Drugo (navedite)
………………………………………………………………………...…………………………
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7.

TRAJANJE

7.1. e gre za individualno pomo :
Navedite na rtovan datum za etka izvajanja pomo i.
navedite na rtovani datum vsake tranše:

e se pomo dodeljuje po tranšah,

…..……………………………………………………………………..………………………..
Navedite trajanje ukrepa, za katerega je pomo odobrena, e je to primerno:
…..……………………………………………………………………………….………………
7.2. e gre za shemo pomo i:
Navedite na rtovani datum, od katerega se pomo lahko odobri:
Oktober 2008 oziroma do potrditve projekta s strani Evropske komisije
Navedite na rtovani skrajni rok, do katerega se pomo lahko odobri:
Nekomercialni del investicije bo izveden v letih od 2008 do 2010, oziroma v 18 mesecih od
prejema obvestila zasebnega partnerja o podpisu pogodbe med Ob ino Semi in Ministrstvom
za gospodarstvo, medtem ko se bo komercialni del investicije postopoma dograjeval do leta
2033, najve ji delež pa bo zgrajen med leti 2008 in 2010.
e je trajanje pomo i daljše kakor šest let, prosimo, nazorno prikažite, da je daljši rok nujen
za doseganje cilja ali ciljev sheme:
Zaradi specifi nega podro ja in narave del je upravljanje omrežja daljše.

8.

KUMULACIJA RAZLI

NIH VRST POMO I

Ali se lahko za kritje istih upravi enih stroškov pomo kumulira s pomo jo iz shem na
lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter na ravni Skupnosti?
Da

Ne

e je odgovor da, opišite mehanizme, ki se uporabljajo za zagotovitev, da se pravila glede
kumulacije upoštevajo:
…………................................................................................................................................…...
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9.

POKLICNA TAJNOST

Ali obvestilo vsebuje zaupne informacije, ki se ne smejo razkriti tretjim osebam?
Da

Ne

e je odgovor da, navedite, kateri deli so zaupni in zakaj:
Zaupne informacije se nahajajo v 11 delu priglasitve, kjer je Pogodbi št. 381-01/2006-62 o
upravljanju in vzdrževanju odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij kot
priloga priložena Ponudba št. 45/2008 in Projekt za gradnjo širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v ob ini Semi (št. 05/08a). Omenjena Ponudba in projekt vsebujeta
informacije, ki so poslovna skrivnost podjetja Tritel, d. o. o. in bi razkritje le-teh tretjim
osebam lahko škodila gospodarski prednosti podjetja.
Ali država lanica prostovoljno predloži nezaupno razli ico priglasitve?
Da

Ne

e je odgovor da, lahko Komisija objavi to razli ico ne da bi državo lanico dodatno prosila
za potrditev njene vsebine.

10.

ZDRUŽLJIVOST POMO

I

10.1 Prosimo, navedite, kateri od obstoje ih uredb, okvirov, smernic ali drugih dokumentov,
ki se uporabljajo za državno pomo , dolo ajo izrecno pravno osnovo za odobritev
pomo i ( e je to primerno, prosimo, navedite ustrezno za vsak ukrep) in izpolnite
ustrezni(ne) dodatni(ne) informativni(ne) list(e) iz dela III.
Pomo MSP
Priglasitev individualne pomo i v skladu s lenom 6 Uredbe (ES) št. 70/2001,
kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 364/2004
Priglasitev individualne pomo i ali sheme pomo i v skladu s lenom 6(a) Uredbe
(ES) št. 70/2001, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 364/2004
Priglasitev zaradi pravne varnosti
Pomo za MSP v kmetijskem sektorju
Pomo za usposabljanje
Priglasitev individualne pomo i v skladu s lenom 5 Uredbe (ES) št. 68/2001,
kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 363/2004
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Priglasitev zaradi pravne varnosti
Pomo za zaposlovanje
Priglasitev individualne pomo i v skladu s lenom 9 Uredbe (ES) št. 2204/2002
Priglasitev sheme pomo i v skladu s lenom 9 Uredbe (ES) št. 2204/2002
Priglasitev zaradi pravne varnosti
Regionalna pomo
Priglasitev pomo i v skladu s Smernicami o državni regionalni pomo i za 2007–
201315
Priglasitev pomo i v skladu s to ko 64 Smernic o državni regionalni pomo i za
2007–2013 (veliki naložbeni projekti)
Priglasitev pomo i v skladu s lenom 7 Uredbe (ES) št. 1628/2006
Priglasitev zaradi pravne varnosti
Pomo za raziskave in razvoj ter inovacije
Pomo za reševanje podjetij v težavah
Pomo za prestrukturiranje podjetij v težavah
Pomo za avdiovizualno produkcijo
Pomo za varstvo okolja
Pomo za rizi ni kapital
Pomo v kmetijskem sektorju
Pomo v ribiškem sektorju
Pomo v transportnem sektorju
Pomo ladjedelništvu
10.2

e obstoje i uredbe, okviri, smernice ali drugi dokumenti, ki se uporabljajo za državno
pomo , ne dolo ajo izrecne pravne podlage za odobritev katere koli pomo i, ki jo
zajema ta obrazec, navedite popolnoma obrazloženo utemeljitev, zakaj je pomo
mogo e obravnavati kot združljivo s Pogodbo ES, pri tem pa se sklicujte na veljavno
klavzulo o izvzetju iz Pogodbe ES ( len 86(2), lena 87(2)(a) ali (b), leni 87(3)(a), (b),
(c), in (d)), pa tudi druge posebne dolo be v zvezi s kmetijstvom in prevozom.
Projekt je združljiv s skupnim trgom neposredno na podlagi 87.(3)(c) lena PES (pomo
namenjena pospeševanju dolo enih gospodarskih dejavnosti ali dolo enim
gospodarskim obmo jem)

10.3

15

Kadar obstoje e uredbe, okviri, smernice in drugi dokumenti, ki se uporabljajo za
državno pomo , ne dolo ajo izrecne podlage za odobritev in kadar tega ne zahteva(jo)

Smernice o državni regionalni pomo i za 2007–2013, UL C 54, 4.3.2006, str. 13.
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ustrezni dodatni informativni list(i) iz dela III, navedite naslednje informacije glede
verjetnega vpliva priglašenega ukrepa na konkurenco in trgovino med državami
lanicami.
Te informacije so potrebne za dolo anje ocene Komisije, ki uravnana pozitiven u inek
ukrepa pomo i (pri doseganju cilja skupnega interesa) z njegovimi potencialno
negativnimi stranskimi u inki (izkrivljanje trgovine in konkurence).
10.3.1 Za individualno pomo :
A) Vpliv na konkurenco: Navedite in opišite proizvodne trge, na katere bo pomo
verjetno znatno vplivala, strukturo in dinamiko teh trgov ter okvirni tržni delež
upravi enca:
……………………………………………………………………………
B) Vpliv na trgovine med državami lanicami. Navedite informacije o vplivih na
trgovino (premik trgovinskih tokov in lokacije gospodarske dejavnosti):
………………………………………………………………………………………

10.3.2 Za sheme pomo i:
A) Vpliv na konkurenco: Navedite in opišite proizvodne trge, na katere bo shema
pomo verjetno znatno vplivala, strukturo in dinamiko teh trgov:
Vpliv na konkurenco je minimalen zaradi transparentnega izbora izvajalca.
B) Vpliv na trgovine med državami lanicami. Navedite informacije o vplivih na
trgovino (premik trgovinskih tokov in lokacije gospodarske dejavnosti):

Vpliv na trgovino med državami lanicami je minimalen.

11.

NEPORAVNANI NALOGI ZA IZTERJAVO

11.1. e gre za individualno pomo :
Organi držav lanic se obvežejo, da bodo prekinili izpla evanje priglašene pomo i, e ima
upravi enec še vedno na voljo predhodno nezakonito pomo , ki je bila z odlo bo Komisije
razglašena za nezdružljivo (in lahko zadeva individualno pomo ali shemo pomo i), dokler
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navedeni upravi enec ne vrne ali vpla a na blokiran ra un skupnega zneska nezakonite in
nezdružljive pomo i ter ustreznih obresti za vra ilo.
Da

Ne

11.2. e gre za sheme pomo i:
Organi držav lanic se obvežejo, da bodo prekinili izpla evanje katere koli pomo i v okviru
priglašene sheme kateremu koli podjetju, ki je pred tem imel koristi od nezakonite pomo i, ki
je bila z odlo bo Komisije razglašena za nezdružljivo, dokler navedeno podjetje ne vrne ali
vpla a na blokiran ra un skupnega zneska nezakonite in nezdružljive pomo i ter ustreznih
obresti za vra ilo.
Da

12.

Ne

DRUGE INFORMACIJE

Prosimo, da tukaj navedete vsako drugo informacijo, za katero menite, da je pomembna za
oceno zadevnega ukrepa oziroma ukrepov glede na pravila o državni pomo i.

13.

PRILOGE

Prosimo, da tukaj navedete vse dokumente, ki so priloženi k priglasitvi, in predložite izvode v
papirni obliki ali neposredne spletne povezave do zadevnih dokumentov.
• Zakon o elektronski komunikaciji (Uradni list RS, št. 13/2007 – UPB1) http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200713&stevilka=594
•

Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR; 2.
Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, Prednostna usmeritev: 2.2.
Informacijska družba – Projekt gradnje, upravljanje in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti –
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/DEK/ostalo/R.Cehajic__Javni_razpis_-_PRECISCENO_BESEDILO__29.02.2008_.pdf

•

Javni razpis za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v ob ini Semi (objavljen na
Portalu javnih naro il, št. objave JN341/2008, datum objave: 18.1.2008);

•

Javni razpis za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v ob ini Semi (popravekobjavljen na Portalu javnih naro il, št. objave JN1484/2008, datum objave:
29.2.2008);

•

Sklep o izbiri izvajalca, št. 381-01/2006-54 z dne 3.6.2008;
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•

Odlo ba o izbiri izvajalca javno-zasebnega partnerstva, št. 381-01/2006-58 z dne
3.6.2007;

•

Na rt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v ob ini
Semi , 17.1.2008;

•

Investicijski program (investicija: Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v
ob ini Semi , številka: 381-01/2006-70, junij 2008);
Pogodba št. 381-01/2006-61 o gradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij;

•
•

14.

Pogodba št. 381-01/2006-62 o upravljanju in vzdrževanju odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij;

IZJAVA

Potrjujem, da so informacije v tem obrazcu, njegovih prilogah in dodatkih po moji najboljši
vednosti pravilne in popolne.
Kraj in datum podpisa: Semi , 23. oktober 2008
Podpis …………………………………….……….
Ime in položaj podpisnika: župan Ob ine Semi , Ivan Bukovec
(2)

Del II se rta.

(3)

Del III se spremeni:
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