VLOGA za povračilo stroškov individualnega izobraževanja na OOZ Grosuplje v letu 2022
(izpolnite z velikimi tiskanimi črkami)

Naziv podjetja/s.p.:

Ime in priimek zastopnika podjetja/s.p.:
Pošta:

Naslov podjetja/s.p.:
Matična številka podjetja/s.p.:

Davčna št. podjetja/s.p.:

Davčni zavezanec (obkroži):

Št. TRR, naziv banke (obvezno pri ind. izobraž.):
Oblika izobr. (obkroži): individualno skupinsko

IME in PRIIMEK udeleženca/ke

Telefon udelež.

DA

NE

Občina podjetja/s.p.:
Član OOZ Grosuplje (obkroži): Da

Naziv oz. vsebina izobraževanja

Ne

E- naslov:

Termin

Cena izobr.
(davčni zavezanci znesek
brez DDV, ostali z DDV)

% oz. znesek povračila
(izpolni OOZ Grosuplje)

Plačil SKUPAJ
OBVEZNE PRILOGE K VLOGI: kopija računa izvajalca izobraževanja, dokazilo o plačilu računa (ali izpisek iz TRR) ter potrdilo o uspešno opravljenem izobraževanju (ali lista prisotnosti).

IZJAVA
Podpisani zastopnik podjetja/s.p. z sedežem v občini ______________________________ izjavljam, da za iste storitve, ki jih koristim po tej vlogi, ne prejemam finančne pomoči po drugih predpisih in da skupaj s tokratno
pomočjo in vrednostjo doslej prejetih pomoči v obdobju zadnjih treh (3) let ne presegam zneska 100.000,00 € v sektorju transporta oz. 200.000,00 € bruto v drugih gospodarskih dejavnostih, skladno s pravilom »de
minimis«. V primeru ugotovitve neresničnosti te izjave, se zavezujem prejeta sredstva iz te vloge vrniti. Ravno tako sem seznanjen z vsebino Javnega povabila k sofinanciranju izobraževanja in usposabljanja enot malega
gospodarstva na področju OOZ Grosuplje v letu 2022, ki je sestavni del te Vloge. Podatki vloge se zbirajo in uporabljajo za potrebe obveščanja in izvedbe finančnih nakazil, upravljavec (OOZ Grosuplje) pa jih bo
posredoval v uporabo pristojni občini, v katerem ima podjetje/s.p. poslovni sedež.
SOGLAŠAM, da OOZ Grosuplje do preklica uporabi moje posredovane podatke iz vloge za namene obveščanja o ne/odobritvi vloge ter za namene izvedbe morebitnega nakazila stroškov izobraževanja. Seznanjen
sem, da lahko kadarkoli pisno na naslov OOZ GROSUPLJE, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje ali preko elektronske pošte ooz.grosuplje@ozs.si zahtevam, da OOZ Grosuplje v 15 dneh preneha uporabljati
posredovane osebne podatke za namene obveščanja in izvedbe finančnih nakazil.
SOGLAŠAM, da pristojna občina, v kateri ima moje podjetje /s.p. poslovni sedež, do preklica uporabi moje posredovane podatke iz vloge za namene obveščanja o ne/odobritvi vloge. Seznanjen sem, da lahko
kadarkoli pisno od pristojne občine zahtevam prenehanje uporabe mojih posredovanih podatkov.

Kraj in datum:______________________________________

Žig

Podpis zastopnika podjetja:_____________________________

Vloge za povračilo stroškov individualnih izobraževanj se sprejemajo na naslov OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje ali po e-pošti ooz.grosuplje@ozs.si, najkasneje do 31.10.2022. Pri individualnih izobraževanjih bo vsak
upravičenec prejel povračilo zgolj sorazmernega dela stroškov izobraževanja glede na seštevek upravičenih stroškov vseh vlog vlagateljev, ki bodo do roka prispele na OOZ Grosuplje. OOZ Grosuplje si pridržuje pravico do obračuna
nadomestila za obravnave odobrene vloge. Strošek nadomestila ni predmet povračila. Pri povračilih veljajo pogoji razvidni iz Javnega povabila k sofinanciranju izobraževanj in usposabljanj enot malega gospodarstva na področju OOZ v letu
2022, ki je sestavni del te vloge (objavljen na www.ooz-grosuplje.si).

