I. POVABILO K ODDAJI VLOGE

Občina Škofljica vabi vse vlagatelje, da v skladu z objavljenim javnim razpisom za leto 2014
in to razpisno dokumentacijo, oddajo svojo vlogo za dodelitev drţavnih pomoči za ohranjanje,
spodbujanje in razvoj podeţelja v Občini Škofljica za leto 2014.
Javni razpis se izvaja v skladu z določili Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje,
spodbujanje in razvoj podeţelja v Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 84/07),
občine Ljubljana.
2. UPRAVIČENI UKREPI:

1. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
2. Naprava pašnikov
3. Sofinanciranje plačila zavarovalnih premij
2. NAVODILO VLAGATELJEM

1. Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim razpisom in to razpisno
dokumentacijo.
2. Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
3. Vloga je popolna, če:
- je priloţen pravilno izpolnjen obrazec za posamezen ukrep,
- so priloţene zahtevane priloge, izjave in dokazila;
4. Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov:
Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica do
5. Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih
Straneh http://www.skofljica.si
6. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno navedbo na prednji strani ovojnice
»NE ODPIRAJ - RAZPIS ZA RAZVOJ PODEŢELJA«. V oklepaju je potrebno navesti
vrsto ukrepa a) zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju, b) naprava pašnikov,
c) plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje ţivali. V primeru, da upravičenec pošilja več
vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti.
3. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica in sicer vključno do 28. MARCA 2014 (datum
ţiga pošte). Za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje ţivali pa je skrajni rok za oddajo
vlog 15. 11. 2014. Po tem datumu lahko upravičenci oddajo vloge le v primeru, če bo
zavarovanje sklenjeno med 15. 11. 2014 in 31. 12. 2014. Te vloge bodo obravnavane in
izplačane v januarju 2015.
4. OBLIKA POMOČI
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za
posamezne namene v obliki dotacij in subvencionirani obliki storitev.
5. UPRAVIČENCI DO POMOČI SO:
 pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oziroma sedeţ v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in
imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska in gozdna zemljišča, ki leţijo na območju občine;
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člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnosti - na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih
gospodarstev in ima sedeţ in kmetijske površine na območju občine,
organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva in
gozdarstva;
registrirana stanovska in interesna zdruţenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije.

6. ODPIRANJE VLOG
Odpiranje vlog vodi tri-članska komisija, ki jo imenuje ţupan in bo izvedeno v mesecu aprilu
2014, za ukrep – sofinanciranje plačila zavarovalnih premij pa tudi meseca novembra.
Na odpiranju komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloţeni vsi
zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo
bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni
dopolnijo.
7. NAJVEČJA INTENZIVNOST POMOČI:
1. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju.
- pomoč lahko krije do 100 % stroškov na področju izobraţevanja, usposabljanja,
svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, organizacije forumov, tekmovanj,
razstav, sejmov, publikacij, spletišč, stroške na področju nadomeščanja. Pomoč se
dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v
denarju proizvajalcem.
2. Naloţbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – naprava pašnikov:
- do 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi moţnostmi,
- do 40 % upravičenih stroškov za ostala območja.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij:
- Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje ţivali za primer bolezni
znaša razliko do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije s
pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
Najnižji znesek, ki ga lahko prejme upravičenec, je za tehnično podporo kmetom in napravo
pašnikov 400,00 €, za pomoč pri plačilu zavarovalnih premij pa znaša najniţji znesek 25,00 €.
Najvišji zneski intenzivnosti pomoči pa so:
1.000,00 € za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju,
2.000,00 € za napravo pašnikov,
350,00 € za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje ţivali za primer bolezni.
cesti 3, kjer jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek med
8. in 12. uro, ob sredah tudi med 15. in 17. uro).
8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu oziroma epošti vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure, pri Brigiti Marinšek, e-pošta:
brigita.marinsek@obcina.skofljica.si, telefon: 360 16 18.
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