NAVODILA VLAGATELJEM NA JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Braslovče za leto 2020
1. NAROČNIK
Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Braslovče po shemi državnih pomoči v kmetijstvu v letu 2020 na podlagi Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Braslovče za programsko obdobje 2019 –
2020 (Uradni list RS št. 55/19 in 58/19).
Sredstva v skupni višini 32.000 EUR se dodelijo za naslednja ukrepa:
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo
Podukrep: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
3. SPLOŠNI POGOJI DODELITVE SREDSTEV IN INTENZIVNOST POMOČI PO UKREPIH
3.1 Upravičenci
Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski
proizvodnji, oziroma v primeru ukrepa po členu 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem
sektorju, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu v občini, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in
dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Za en ha primerljivih kmetijskih površin se po podatkih GERK štejejo: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oz. ekstenzivnih
sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč, 0,2 ha vrtov, vključno
z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov.
Pomoč se ne dodeli:
- naslovnikom neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, s
katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
- podjetjem v težavah.
3.2 Ukrepi
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Višina razpisanih sredstev je 19.200,00 EUR.
Podukrep: posodabljanje kmetijskih gospodarstev v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški, ki se štejejo od datuma oddaje vloge:
−
−
−
−

stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih
poslopij na kmetijskih gospodarstvih;
stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih
gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;

−
−
−
−
−

stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže ipd.);
stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
stroški novogradnje ali rekonstrukcije hmeljskih žičnic in sadovnjakov;
stroški nakupa trajnih rastlin.

Intenzivnost pomoči za podukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev znaša:
-

30% upravičenih stroškov za naložbe do vključno 3.000 EUR upravičenih stroškov
25% upravičenih stroškov za naložbe do vključno 10.000 EUR upravičenih stroškov
20% upravičenih stroškov za naložbe do vključno 20.000 EUR upravičenih stroškov
15% upravičenih stroškov za naložbe nad 20.000 EUR upravičenih stroškov

Najvišji skupni znesek državne pomoči za posamezno naložbo na upravičenca lahko znaša do 5.000 EUR.
Vlagatelj lahko na podukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev znaša kandidira le z 1 (eno) naložbo.
Za že izvedene in pričete naložbe ni mogoče pridobiti državne pomoči.
Pridobljena sredstva morajo biti porabljena do 15. 12. 2020.
Podukrep: urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški (od datuma oddaje vloge):
−
−
−
−

stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Intenzivnost pomoči za podukrep urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov znaša:
-

30% upravičenih stroškov za naložbe do vključno 3.000 EUR upravičenih stroškov
25% upravičenih stroškov za naložbe do vključno 10.000 EUR upravičenih stroškov
20% upravičenih stroškov za naložbe do vključno 20.000 EUR upravičenih stroškov
15% upravičenih stroškov za naložbe nad 20.000 EUR upravičenih stroškov

Najvišji skupni znesek državne pomoči za posamezno naložbo na upravičenca lahko znaša do 5.000 EUR.
Vlagatelj lahko na podukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev znaša kandidira le z 1 (eno) naložbo.
Za že izvedene in pričete investicije v okviru obeh podukrepov ni mogoče pridobiti državne pomoči.
Sredstva morajo biti porabljena do 15. 12. 2020.
Pomoč se primeru obeh podukrepov ne dodeli za:
− DDV,
− za že izvedena dela razen za izdelavo potrebne projektne dokumentacije,
− nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
− nakup in zasaditev letnih rastlin;
− dela v zvezi z odvodnjavanjem;
− nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
− naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24
(štiriindvajsetih) mesecih od začetka njihovega delovanja;
− za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, vključujoč tudi poslovni načrt, če je ta
potreben za izvedbo investicije;
− naložbe, ki se izvajajo izven območja občine;

−
−
−
−
−

naložbe, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali Evropske unije, vključno s
sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
obratna sredstva;
namakalne naprave in delo v zvezi z namakanjem
druge namene.

Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalni premij
Višina razpisanih sredstev je 12.800,00 EUR.
Pomoč se dodeli za sofinanciranje zavarovalnih premij kmetijskim gospodarstvom s sklenjeno zavarovalno
pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.
Upravičeni stroški (od 1. 1. 2020):
–

sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih
poslov.

Pomoč, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne
kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65 % upravičenih stroškov.
Intenzivnost pomoči za ukrep Pomoč za plačilo zavarovalni premij se izračuna iz skupne mase
razpoložljivih sredstev za ta ukrep in skupne višine prijavljenih upravičenih stroškov vseh vlagateljev.
Najvišji znesek državne pomoči na upravičenca lahko znaša do 1.000 EUR.
Sredstva morajo biti porabljena do 15. 12. 2020.

4. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE
Popolna vloga mora vsebovati:
- izpolnjen obrazec VLOGA za dodelitev sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Braslovče za leto 2020
- podpisan obrazec izjave
- izpolnjen obrazec A, B ali C glede na prijavljen ukrep
Vlagatelji naj dosledno izpolnijo vse zahtevane podatke v vlogi in obrazcih in priložijo vse zahtevane dokumente.
Obrazci so na voljo na spletni strani Občine Braslovče in na sedežu občine po predhodnem dogovoru.
Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisom in izpolnjevanjem vloge je Renata Marolt, tel.: 03
703 84 12, e-pošta: renata.marolt@braslovce.si.
5. NAČIN OBRAVNAVE VLOG
Vlagatelji se na javni razpis lahko prijavijo od dneva objave javnega razpisa na spletni strani Občine Braslovče
dalje.
Javni razpis v primeru ukrepa 1 (podukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev in podukrep urejanje
kmetijskih zemljišč in pašnikov) velja do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 10. 2020. V primeru
porabe sredstev bo delni zaključek javnega razpisa objavljen na spletni strani Občine Braslovče.
Javni razpis v primeru ukrepa 3 pa velja do 30. 10. 2020.
Vloge, ki bodo prispele na javni razpis, bo obravnavala komisija, ki jo s sklepom imenuje župan, in sicer po
vrstnem redu prispetja popolne vloge. Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali nerazumljive vloge pozvan k
odpravi pomanjkljivosti. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v roku, se bo glede vrstnega reda štelo, da je

njegova vloga vložena takrat, ko bodo pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti v navedenem
roku ne bo odpravil, bo njegova vloga s sklepom zavržena.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev, in tiste, ki bodo prispele po porabi sredstev, bodo s sklepom
zavrnjene.
OPOZORILO:
Vloge za ukrep 1 (podukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev in podukrep urejanje kmetijskih zemljišč in
pašnikov) bodo obravnavane po vrstnem redu prejema popolne vloge.
Vloge za ukrep 3 bodo obravnavane po poteku roka za oddajo vlog.
6. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS IN ROK V KATEREM BODO VLAGATELJI OBVEŠČENI O
REZULTATIH RAZPISA
Razpis za dodelitev sredstev za ukrep 1 (podukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev in podukrep
urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov) je odprt DO PORABE SREDSTEV oziroma najkasneje do 30.
10. 2020.
Razpis za pridobitev sredstev za plačilo zavarovalnih premij je odprt DO VKLJUČNO 30. 10. 2020.
Vloge se oddajo osebno, po pošti na naslov Braslovče 22, 3314 Braslovče ali po elektronski pošti na naslov
obcina@braslovce.si na predpisanih obrazcih za posamezni ukrep, ki so na voljo na spletni strani Občine
Braslovče in na sedežu občine. Za dvig obrazcev na sedežu občine pokličite na tel.: 03 703 84 12, Renata
Marolt.
Vlagatelji, ki bodo za ukrep 1 (podukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev in podukrep urejanje kmetijskih
zemljišč in pašnikov) oddali popolne vloge in bodo izpolnjevale razpisne pogoje, bodo o izidu razpisa obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od datuma oddaje popolne vloge s sklepom upravnega organa Občine Braslovče.
Vlagatelji, ki bodo za ukrep 3 vloge oddali pravočasno in bodo le te popolne in bodo izpolnjevale razpisne
pogoje, bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni od poteka roka za oddajo vlog s sklepom
upravnega organa Občine Braslovče.
O morebitni pritožbi zoper sklep odloča župan Občine Braslovče.
7. NADZOR IN SANKCIJE
Namensko porabo in zakonitost pridobitve proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v občini, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska
strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
Namenskost porabe in zakonitost pridobitve ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s
pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
−
−
−

da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev za
naslednji 2 (dve) leti.

