RAZPISNA DOKUMENTACIJA
za prijavo na javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sveti Jurij ob Ščavnici,
za UKREP 1A v letu 2018

DRŽAVNE POMOČI PO SKUPINSKIH IZJEMAH
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ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA
UKREP 1A: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Podukrep 1A-1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Prijava na javni razpis za ta podukrep mora vsebovati:
- Izpolnjen OBRAZEC 1 te razpisne dokumentacije.
- Izpolnjen in podpisan OBRAZEC 2 te razpisne dokumentacije.
- Izpolnjen in podpisan OBRAZEC 3 te razpisne dokumentacije.
- Priloge:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Kopija oddane zbirne vloge za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
(subvencijska vloga) za tekoče leto, ali za preteklo leto, če za tekoče leto vloga še ni bila oddana,
Mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (javna
kmetijska svetovalna služba),
Predračuni za načrtovano naložbo, ki se morajo glasiti na ime upravičenca;
Pri nakupu kmetijske mehanizacije morajo biti iz predračuna razvidni naslednji podatki:
vrsta stroja, zmogljivost, proizvajalec in točen tip stroja;
Projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do
sofinanciranja in v kolikor se za izvedbo potrebuje projektna dokumentacija,
Presoja vplivov na okolje - samo za naložbe, ki jo morajo imeti skladno z določili 14(5) člena Uredbe
702/2014,
Kopija ustreznega dovoljenja s katerim se dokazuje legalnost gradnje (gradbeno dovoljenje, soglasje,
itd.), če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno (samo za objekte),
Dokazilo o registraciji pravne osebe/samostojnega podjetnika – kopija izpisa iz Poslovnega registra
Slovenije, izdane s strani AJPES-a, v primeru, da je vlagatelj mikro podjetje.

Podukrep 1A-2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Prijava na javni razpis za ta podukrep mora vsebovati:
- Izpolnjen OBRAZEC 1 te razpisne dokumentacije.
- Izpolnjen in podpisan OBRAZEC 2 te razpisne dokumentacije.
- Izpolnjen in podpisan OBRAZEC 3 te razpisne dokumentacije.
- Priloge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kopija oddane zbirne vloge za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
(subvencijska vloga) za tekoče leto, ali za preteklo leto, če za tekoče leto vloga še ni bila oddana,
Kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (javna kmetijska
svetovalna služba),
Predračuni za načrtovano naložbo, ki se morajo glasiti na ime upravičenca,
Presoja vplivov na okolje- samo za naložbe, ki jo morajo imeti skladno z določili 14(5) člena Uredbe
702/2014,
Kopije ustreznih dovoljenj oziroma projektne dokumentacije za izvedbo naložbe, če je s predpisi s
področja gradnje objektov to potrebno ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
Dokazilo o registraciji pravne osebe/samostojnega podjetnika – kopija izpisa iz Poslovnega registra
Slovenije, izdane s strani AJPES-a, v primeru, da je vlagatelj mikro podjetje.

Priloge zložite po vrstnem redu navedbe!

OPOMBA:
Zahtevek za izplačilo sredstev se ne prilaga k prijavi na javni razpis.
Zahtevek s prilogami vložite na občino po izvedeni naložbi, najkasneje pa do 31. 10. 2018.
K prijavi na javni razpis tudi ni potrebno prilagati vzorca pogodbe.
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OBRAZEC 1

PODATKI O VLAGATELJU
IME VLAGATELJA

……………………………………………………………………………..............
….…...........................................................................................................................

NASLOV

TELEFONSKA ŠTEV. /GSM (kontaktna oseba) …………………………….…………………………...
E- POŠTA

…………………………………………………………………………………………………

DAVČNA ŠTEVILKA

………………………

VODIM KNJIGOVODSTVO (obkroži)

DA

NE

KMG – MID (za kmet. gospodarstva) ………………………………………………………
MATIČNA ŠTEVILKA (za pravne osebe) ………………………………………………...
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA

……………………………………………………………….......

BANKA, PRI KATERI JE ODPRT RAČUN ……………………………………………………………
VELIKOST PODJETJA / KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA (obkroži):
1

Mikro podjetje (manj kot 10 zaposlenih ter ima letni promet in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presegata 2 milijona eurov)

2

Malo podjetje (manj kot 50 zaposlenih ter katerega letni promet in/ ali letna
bilančna vsota ne presegata 10 milijonov eurov)

3

Srednje podjetje (manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50
milijonov eurov, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov
eurov)

4

Veliko podjetje (več kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki presega 50
milijonov eurov, in/ali letno bilančno vsoto, ki presega 43 milijonov eurov)

Podpis (žig): __________________________

Datum: _______________
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OBRAZEC 2
OPOMBA: V primeru, da se na javni razpis prijavljate z več naložbami, morate za vsako naložbo
posebej izpolniti celoten Obrazec 2 in priložiti priloge, kot so predračuni, morebitna dovoljenja, itd.
1. LOKACIJA NALOŽBE:
Kraj oz. naslov lokacije ……………………………………………………………………….
Katastrska občina: ……………………………………………………………………………
Številka parcele: ………………………………………………………………………………
V primeru za naložbe v kmetijsko mehanizacijo se navede sedež vlaganja:
………………………………………………………………………………………………………………
Načrtovani terminski plan naložbe: (začetek) ………………… 2018, (konec) ……………………. 2018

2. SPECIFIKACIJA UPRAVIČENIH STROŠKOV:

Vrsta upravičenega stroška

Vrednost brez DDV

Priložen
predračun
DA
NE
DA

NE

DA

NE

SKUPAJ
Za stroške, ki ste jih navedli v tabeli, morate k vlogi obvezno priložiti predračune.
Izpolnijo vlagatelji v primeru naložb, povezanih z gradnjo objektov:
Za naložbo, navedeno v tej vlogi, je bilo izdano gradbeno dovoljenje (obkroži) :

DA

NE

Številka in datum gradbenega dovoljenja: št. ________________________ , datum: _________________

Za naložbo, navedeno v tej vlogi je bila pridobljena druga potrebna dokumentacija (navedi):
1. ________________________________________________, št. ______________, z dne__________
2. ________________________________________________, št. ______________, z dne__________
3. ________________________________________________, št. ______________, z dne__________
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3. VRSTA IN ZNESEK JAVNEGA FINANCIRANJA:

Naložba je sofinancirana (vir
sofinanciranja)

Višina
pridobljenih
sredstev oz.
sredstev v
postopku
pridobivanja

Navedba
upravičenih
stroškov za katere
so bila/se
pridobivajo
sredstva

Priložen dokument,
ki izkazuje
pridobitev sredstev
(sklep, odločba)

DA

NE

DA

NE

4. KRATEK OPIS NALOŽBE (na kratko opišite vrsto in namen naložbe)

Podpis (žig): __________________________

Datum: _______________
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OBRAZEC 3

IZJAVA VLAGATELJA
S podpisom na tej izjavi potrjujem:

1. da kmetijsko gospodarstvo spada med mikro, mala ali srednja podjetja, kot so opredeljena v Prilogi I
Uredbe 702/2014/EU1;
2. da bom odobrena sredstva uporabil za ukrep, za katerega mi bodo dodeljena;
3. da za iste upravičene stroške in namene ukrepov tega razpisa:
(ustrezno označiti)
nisem prejel oziroma nisem v postopku pridobivanja javnih finančnih sredstev iz
kateregakoli javnega vira občine, RS ali EU;
sem prejel oziroma sem v postopku pridobivanja javnih finančnih sredstev iz javnega vira, in
sicer:
(izpolniti le v primeru, da so bila sredstva pridobljena ali so v postopku pridobivanja):

Vir:________________________________________________
Znesek:_____________________________________________
Datum prejetja______________________________________
Priloga - dokazilo (sklep ali odločba o dodelitvi sredstev iz drugega javnega vira)
DA
NE
4. da je kmetijsko gospodarstvo (označite vrsto podjetja)
neodvisno (samostojno)
partnersko oziroma povezano podjetje2
5. da kmetijsko gospodarstvo ni podjetje v težavah3;
1 Mikro, mala in srednja podjetja (MPS) so podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov eurov, oziroma letno
bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov eurov. Za opredelitev velikosti podjetja v skladu z navedenim predpisom je treba upoštevati tudi podatke
povezanih in partnerskih podjetij.

2

Če je upravičenec partnersko podjetje oziroma povezano podjetje, izpolni in priloži tudi Izjavo o velikosti in povezanosti podjetja, ki je objavljena na

spletni strani ministrstva (www.mkgp.gov.si).

3

člen Uredbe 702/2014/EU v 14. točki določa, da podjetje v težavah pomeni podjetje, za katerega velja vsaj ena od naslednjih okoliščin:

– če je v primeru družbe z omejeno odgovornostjo (razen MSP, ki obstajajo manj kot tri leta) zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica vpisanega
osnovnega kapitala; to je v primeru, ko nakopičene izgube, ki se odštejejo od rezerv (in vseh drugih elementov, ki se na splošno štejejo kot del lastnih
sredstev družbe), povzročijo negativen kumulativni znesek, ki presega polovico vpisanega osnovnega kapitala. V tej določbi se "družba z omejeno
odgovornostjo" nanaša zlasti na vrste družb, navedene v Prilogi I Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih
računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega
parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29. 6. 2013, str. 19; v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2013/34/EU), "osnovni kapital" pa po potrebi vključuje vplačani presežek kapitala;
– če je v primeru družbe, v kateri imajo vsaj nekateri člani neomejeno odgovornost za dolg družbe (razen MSP, ki obstajajo manj kot tri leta), zaradi
nakopičenih izgub izginila več kot polovica kapitala, prikazanega v računovodski bilanci. Za namene te določbe se "družba, kjer vsaj nekaj članov nosi
neomejeno odgovornost za dolg družbe" nanaša predvsem na vrste podjetij iz Priloge II Direktive 2013/34/EU;
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6. da nimamo neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, v
katerem je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo v skladu z notranjim trgom v skladu s
točko a) petega odstavka 1. člena Uredbe 702/2014/EU;
7. da vse kopije dokumentov, ki so priložene k vlogi, ustrezajo originalom;
8. da so v vlogi navedeni podatki točni in resnični ter da za njih materialno in kazensko odgovarjam.
9. da sprejemam vse pogoje navedene v tem javnem razpisu in pripadajoči razpisni dokumentaciji;
10. da nisem pričel z izvedbo naložbe oz. drugega ukrepa in da ne bom pričel z deli pred izdajo sklepa o
dodelitvi sredstev; kot začetek izvedbe naložbe oz. drugega ukrepa se šteje prevzem katerekoli
obveznosti vlagatelja na račun morebitnih odobrenih sredstev (sklenitev pogodb, naročanje
materiala, opreme ali storitev …).
11. da sem seznanjen z določili Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, ki določa, da se tovrstne pomoči ne
uporabljajo za naslednje ukrepe:
- za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno
povezana z izvoznimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi
tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
- za pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga,
- za davek na dodano vrednost;
12. da bo prijavljena naložba zaključena pred oddajo zahtevka za izplačilo;
13. da bom v primeru odobritve pomoči, hranil vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev
pomoči po tem razpisu, deset let od datuma prejema pomoči;
14. da sem seznanjen z vzorcem pogodbe in zahtevkom za izplačilo sredstev, ki sta priloga javnega
razpisa, ter se strinjam z njuno vsebino.
Podpis (žig): __________________________

Datum: _______________

– če je podjetje v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti ali če v skladu z nacionalno zakonodajo izpolnjuje merila za uvedbo kolektivnega postopka
zaradi insolventnosti na zahtevo njegovih upnikov;
– če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in še ni vrnilo posojila ali prekinilo jamstva ali če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in je še vedno predmet
načrta prestrukturiranja;
– če je v primeru podjetja, ki ni MSP, v zadnjih dveh letih: knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim kapitalom večje od 7,5 in razmerje med dobičkom
podjetja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) ter kritjem obresti nižje od 1,0.
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NAVODILO ZA ODDAJO VLOGE
Prosilec mora vlogo v zaprti kuverti nasloviti na naslov Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica
Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, s pripisom »NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS
POMOČI V KMETIJSTVU - UKREP 1A, 2018«, na hrbtni strani kuverte mora biti naveden
točen naziv in naslov vlagatelja, ali pa izpolni in na kuverto nalepi spodnji obrazec:

NASLOVNIK:
»NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS POMOČI OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
V KMETIJSTVU - UKREP 1A, 2018«
Ulica Bratka Krefta 14
9244Sveti Jurij ob Ščavnici
VLAGATELJ:
Ime, priimek____________________________________

(izpolni vložišče naročnika):

Naslov:________________________________________
Datum prispetja:________________
_____________________________________________

Ura prispetja:___________________
Zaporedna št. vloge:__________
Podpis: _______________________
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