Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. list RS, št. 50/07, 61/08
in 3/2013) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Puconci za programsko obdobje 2016 – 2020 (Ur. list RS, št. 31/2016) ter Odloka o
proračunu Občine Puconci za leto 2017 (Ur. list RS, št. 82/2016) objavlja Občina Puconci,
Puconci 80, 9201 Puconci
JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Puconci za leto 2017

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev - državnih pomoči skupinske izjeme za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in
podeželja v občini, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.
II. VIŠINA SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Puconci za leto 2017 v okvirni višini 28.000,00
EUR, od tega na proračunski postavki:
- 4011002 Neposredna plačila v kmetijstvo
v okvirni višini 23.000 EUR
- 4011005 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov v okvirni višini 5.000 EUR
Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne
bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.
III. UPRAVIČENCI DO SREDSTEV
Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja in so dejavna v primarni
kmetijski proizvodnji v primerih ukrepov po členih 14, 15 in 28 Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014 ter v primeru ukrepa po Uredbi komisije (EU) št. 1408/2013, oziroma zasebni
lastniki gozdov, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primeru ukrepa po členu 43
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 in so dejavna v gozdarskem sektorju; vpisana v register
kmetijskih gospodarstev in imajo sedež oziroma stalno prebivališče na območju občine.
IV. UKREPI
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)
(a) Osnovni pogoji za kandidiranje na javni razpis
Za razpisane ukrepe velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že
izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od
odobritve sredstev s strani Občine Puconci (izdan sklep s strani Občine Puconci) in do 31. 10.
2017. Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja.
Najvišji zneski pomoči po ukrepu 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Puconci za programsko
obdobje 2016 – 2020 (Ur. list RS, št. 31/16), ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči
določenih v členu 14 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za

projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz
sredstev EU.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo
državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo
samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki
se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2)
in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako
kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi
Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo
de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(b) Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
- 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 mesecih od začetka njihovega delovanja;
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU,
vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
- obratna sredstva.
(c) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- 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, ki se nanašajo na naložbo);
- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku z izjemo namakalnih
naprav;
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami
(protitočne mreže…);

-

stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in
blagovnih znamk.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na
območju občine in katerih naložba se izvaja na območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih
kmetijskih površin v občini.
Pogoji za pridobitev:
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja
gradnje objektov to potrebno;
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so
upravičeni do sofinanciranja;
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti
presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev
pomoči;
- ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo;
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem
letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
- poslovni načrt ali mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi
pristojna strokovna svetovalna služba;
- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo oziroma za več naložb hkrati na
kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR na upravičenca na leto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma
pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v
skupno naložbo.
1. 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
- 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.
Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v
skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost…);
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na
območju občine in katerih naložba se izvaja na območju občine;

-

dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih
kmetijskih površin v občini.

Pogoji za pridobitev:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila
o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
- ponudba oziroma predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
- kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna
svetovalna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali
nezahtevna agromelioracija;
- poslovni načrt ali mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi
pristojna strokovna svetovalna služba, kadar je predmet podpore ureditev pašnika;
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
- drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo oziroma za več naložb hkrati na
kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR na upravičenca na leto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma
pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v
skupno naložbo.
V. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Roki za oddajo vlog so trije, in sicer:
- 1. rok za oddajo vlog je do 20.03.2017,
- 2. rok za oddajo vlog je do 10.06.2017,
- 3. rok za oddajo vlog je do 30.08.2017.
Vloga, ki je na voljo na sedežu uprave Občine Puconci in objavljena na spletni strani občine
Puconci www.puconci.si, se lahko vloži neposredno v sprejemni pisarni občine Puconci ali se
pošlje na naslov Občina Puconci, Puconci 80.
VI. OBRAVNAVA VLOGE
Zbrane vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Odpiranje vlog bo izvedeno trikrat. Komisija bo po vrstnem redu oddaje popolnih
vlog opravila strokovnih pregled vlog. Ocenila jih bo na podlagi pogojev in meril iz javnega
razpisa ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi predloga komisije bodo
izdani sklepi o izboru prejemnikov sredstev.
Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8
dni od pregleda vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne
dopolnijo v roku, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo na Občino Puconci v roku 15 dni od
prejema sklepa.

VII. NENAMENSKA PORABA SREDSTEV
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 navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico
do pridobitve sredstev po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Puconci za programsko obdobje 2016 – 2020 za naslednji dve leti.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na Občini Puconci, Puconci 80, 9201
Puconci, ali na telefonski številki 02 545 91 02, kontaktna oseba Svetlana Luthar.
Številka: 330-0033/2017
Puconci, dne 28. februarja 2017
Župan Občine Puconci
Ludvik NOVAK l.r.

