PRIJAVNI OBRAZEC - KMETIJSTVO
ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ
PODEŢELJA V OBČINI ŠKOFLJICA V LETU 2012
NALOŢBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

Naprava pašnikov
1. PODATKI O VLAGATELJU
(podatke vpišite oz. ustrezno obkroţite)
Identifikacijska
številka
kmetijskega
gospodarstva
KMG – MID:

IME IN PRIIMEK
nosilca
kmetijskega gospodarstva:

________________
Ime in priimek odgovorne
osebe (pravna oseba):
Naslov/sedeţ:
Tel:
E pošta:
Mikro
podjetje
ali
Kmetijsko gospodarstvo
se nahaja na območju z
omejenimi moţnostmi za
kmetijstvo (obkroži):

DA

NE

DA

NE

Davčna številka:
Matična številka (pravna
oseba):
Davčni
zavezanec
(obkroži):
Številka bančnega računa:
Banka, pri kateri je odprt
račun:
/Opomba: Vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali zakupu najmanj 1 ha primerljivih
kmetijskih površin, ki leţijo na območju Občine Škofljica.
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2. OSNOVNI PODATKI O
PREDVIDENIH STROŠKIH

NALOŢBI,

ČASU

IZVEDBE

IN

(ustrezno vpišite, označite)

Vrsta ukrepa
Zemljiške operacije
Naprava pašnikov
Upravičeni stroški:
- stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke;
- stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanje zemljišča (stroški strojnih storitev);
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za ţivino;
Pomoč se odobri le za investicije, ki se izvajajo na območju Občine Škofljica. Pri izračunu
subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit.
Lokacija naloţbe:
Parc. številka: *
Katastrska občina:
Velikost posega:
(ha, a, m2)
Kategorija:
(I,II,III)
Kratek opis naloţbe (na kratko opišite vrsto in namen naloţbe):
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Sredstva so namenjena urejanju pašnih površin in podpori pašnemu in kosnemu izkoriščanju
travne ruše. Sredstva se dodelijo za novogradnjo pašnika, ki ne sme biti manjši od 1 ha ali za
obnovo pašnika, starejšega od 10 let, (zemljišče ne sme biti manjše od 0,5 ha), če ne
izpolnjuje pogojev za kandidiranje na drţavne razpise.
Cilji ukrepa:
 zmanjšanje proizvodnih stroškov,
 izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
 izboljšanje kakovosti,
 ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda
za dobro počutje ţivali.
Upravičenci do sredstev
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedeţ v Občini
Škofljica.
Splošni pogoji upravičenosti:
 kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi
pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
 kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
 kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v teţavah.
Finančne določbe:
- finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
- bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 50% upravičenih stroškov na območjih z
omejenimi dejavniki ter 40% upravičenih stroškov za ostala območja,
- pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v teţavah.

3. IZJAVE VLAGATELJA
Izjavljam,
1.

2.
3.

Da je kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ni
podjetje v teţavah oz. v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in da
imamo v času oddaje vloge v lasti ali zakupu 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Da se strinjam in sprejemam vse razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije in da z njimi v celoti soglašam.
Da so vsi v vlogi navedeni podatki (vključno z dokumentacijo) popolni in
verodostojni ter, da sem seznanjen(a) s posledicami navajanja neresničnih podatkov v
tej vlogi; seznanjen(a) sem tudi z obvezo, da moram vsa pridobljena sredstva, ki jih
pridobim nezakonito, porabim nenamensko, da odstopim od pogodbe oz. da del ne
izvršim v skladu s pogodbeni določili, vrniti skupaj s pripadajočimi zakonskimi
obrestmi ter, da v tem primeru ne morem pridobiti novih sredstev iz naslova
Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeţelja
v Občini Škofljica še 2 leti po vračilu vseh nezakonito pridobljenih sredstev skupaj s
pripadajočimi zakonskimi obrestmi.
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Da za iste upravičene stroške in za isti namen, kot jih navajam v vlogi, v letu 2011
nisem pridobil(a) sredstev oz. nisem v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli
drugega javnega vira (sredstva Republike Slovenije ali EU). V drugem primeru
prilagam dokazila o prejemu sredstev.
5. Da naloţbe ne bom uporabljal(a) v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,
6. Da bo po zaključku investicije le-ta v uporabi za namen, za katerega sem pridobil(a)
sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev,
7. Da bom v primeru odobritve pomoči predpisano dokumentacijo vodil(a) in hranil(a)
še najmanj 5 let po izplačilu sredstev.
8. Da končni cilj naloţbe vodi k zmanjšanju proizvodnih stroškov ali k izboljšanju in
preusmeritvi proizvodnje ali izboljšuje kakovost ali ohranja in izboljšuje naravno
okolje in izboljšuje higienske razmere ali standarde za dobro počutje ţivali.
9. Da bo investicija zaključena pred izplačilom sredstev,
10. Da imamo ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske
pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih
pogojev ter zahtev za dobrobit ţivali, če je investicija namenjena izpolnjevanju teh
zahtev in jih bomo izpolnili najkasneje do zaključka investicije.
4.

Za navedene izjave, izpolnjene obrazce in priloţene priloge kazensko in materialno
odgovarjam.

V/na ______________, dne___________

____________________
(Podpis vlagatelja)

4. OBVEZNE PRILOGE
1. Izpolnjen prijavni obrazec.
2. Če so upravičenci člani kmečkega gospodarstva, morajo priloţiti pooblastilo nosilca ter
izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.
3. Mnenje strokovne sluţbe o finančni upravičenosti naloţbe
4. V primeru, da je upravičenec mikro podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna
oseba), mora predloţiti dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
podpore.
5. V primeru, da je upravičenec mikro podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna
oseba) mora predloţiti izpis iz sodnega registra, da podjetje ni v teţavah.
6. Izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga izdela
strokovna sluţba.
7. Predračun stroškov.
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5. OPOZORILO:
Do 20. 11. 2012 je potrebno na občino dostaviti dokazila (račune) za vse postavke, na katere
boste kandidirali, kajti kasneje dani zahtevki ne bodo upravičeni do povračila sredstev.
Merila za dodelitev drţavnih pomoči po uredbi za skupinske izjeme – naloţbe v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo so:
- prejeta javna sredstva za naloţbe v kmetijska gospodarstva od leta 2009
- upravičenec še ni prejel podpore iz javnih sredstev
30 točk
- upravičenec enkrat prejel podporo iz javnih sredstev
20 točk
- upravičenec dvakrat prejel podporo iz javnih sredstev
10 točk
- upravičenec trikrat in več prejel podporo iz javnih sredstev
5 točk
- starost upravičenca
- do 40 let
10 točk
- 41 let in več
5 točk
- standard kmetijske pridelave
- ekološka
10 točk
- integrirana oz. sonaravna
5 točk
- status upravičenca
- kmetijstvo mu je osnovna dejavnost
10 točk
- kmetijstvo mu ni osnovna dejavnost
5 točk
- deleţ lastnih sredstev za izvedbo naloţbe
- 70 % in več lastnih sredstev
10 točk
- 69 % in manj lastnih sredstev
5 točk
- območje v katerem leţi kmetijsko gospodarstvo
- območje z omejenimi moţnostmi
10 točk
- ostala območja
5 točk
Najvišje moţno število točk, ki jih lahko pridobi upravičenec, je 80.
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PRIJAVNI OBRAZEC
ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ
PODEŢELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2012
ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU

1. PODATKI O VLAGATELJU
(podatke vpišite oz. ustrezno obkroţite)
Naziv izvajalca:*
Ime in priimek odgovorne
osebe:
Naslov/sedeţ:
Tel:
Fax:
E pošta:
Davčna številka:
Matična številka:
Davčni zavezanec
(obkroži):
Številka bančnega računa:

DA
-

Banka, pri kateri je odprt
račun:
Ime in priimek kontaktne
osebe:
Telefon in e-pošta:
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NE

2. OSNOVNI PODATKI O TEHNIČNI PODPORI
(ustrezno označite)
Predmet tehnične podpore po sklopih:
izobraţevanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih
druţin.
A.







Vrsta tehnične podpore (ustrezno obkroţite):
izobraţevanje in usposabljanje kmetov v primarni kmetijski pridelavi,
svetovalne storitve,
organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav
in sejmov ter sodelovanja na njih,
publikacije, kot so katalogi in spletišča,
drugo:___________________________________
________________________________________.

B. Upravičeni stroški (ustrezno obkroţite):
-

Kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja (predavanja, tečaji, strokovne
ekskurzije,…)
Stroški za honorarje za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti, niti
niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja.
Izmenjava znanj med gospodarstvi, tekmovanja, razstave, sejmi in sodelovanje na
njih.
Stroški na področju širjenja znanstvenih dogajanj (prikazi in demonstracijski
poskusi, delavnice, forumi,…).
Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda (kritje stroškov
priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).

IZOBRAŢEVANJE IN USPOSABLJENJE KMETOV V PRIMARNI KMETIJSKI
PRIDELAVI TER SVETOVALNE STORITVE
(izvajalec lahko z eno vlogo prijavi več usposabljanj, izobraževanj oz. svetovanj; v tem
primeru mora točko D izpolniti za vsako usposabljanje, izobraževanje oz. svetovanje posebej)

1. Naziv in kratek opis usposabljanja, izobraţevanja oz. svetovanja:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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2. Kraj izvedbe: _____________________________________________________
3. Termin in trajanje: _________________________________________________
4. Skupni upravičeni stroški: ___________________________________________

- brez DDV __________________ EUR, z DDV _____________________ EUR.
(Za stroške, ki jih navedete, je potrebno priložiti dokazila oz. račune!)
(Če ste zavezanec za DDV, se za sofinanciranje upoštevajo zneski brez DDV).
5. Predvideno število udeleţencev iz Občine Škofljica : ___________ .
6. Upravičen strošek usposabljanja, izobraţevanja oz. svetovanja na posameznega
udeleţenca iz Občine Škofljica: _______________ EUR.

C. ORGANIZACIJE FORUMOV ZA IZMENJAVO ZNANJ MED GOSPODARSTVI,
TEKMOVANJ, RAZSTAV IN SEJMOV TER SODELOVANJA NA NJIH (izvajalec
lahko z eno vlogo prijavi več forumov, tekmovanj, razstav oz. sejmov in najemov
prostorov; v tem primeru mora za vsak forum, tekmovanje, razstavo ali sejem posebej )
1. Naziv in kratek opis foruma, tekmovanja, razstave oz. sejma:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Kraj izvedbe: ____________________________
3. Termin in trajanje: __________________________
4. Skupni upravičeni stroški:
- brez DDV __________________ EUR, z DDV _____________________ EUR.
(Za stroške, ki jih navedete, je potrebno priložiti dokazila oz. račune!)
(Če ste zavezanec za DDV, se za sofinanciranje upoštevajo zneski brez DDV).

D. PUBLIKACIJE (izvajalec lahko z eno vlogo prijavi več publikacij; v tem primeru mora
točko F izpolniti za vsako publikacijo posebej )
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1. Naziv in kratek opis publikacije:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Skupni upravičeni stroški:
- brez DDV __________________ EUR, z DDV _____________________ EUR.
(Za stroške, ki jih navedete, je potrebno priložiti dokazila oz. račune!)
(Če ste zavezanec za DDV, se za sofinanciranje upoštevajo zneski brez DDV).

3. OBVEZNE PRILOGE
- dokazila o strokovni usposobljenosti

4. IZJAVE VLAGATELJA
Izjavljam,
1.

da nismo podjetje v teţavah oz. v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,

2.

da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore,

3.

da se strinjamo in sprejemamo vse razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije in da z njimi v celoti soglašamo,

4.

da so vsi v vlogi navedeni podatki (vključno z dokumentacijo) popolni in
verodostojni ter, da smo seznanjeni s posledicami navajanja neresničnih podatkov v
tej vlogi; seznanjeni smo tudi z obvezo, da moramo vsa pridobljena sredstva, ki jih
pridobimo nezakonito, porabimo nenamensko ali da odstopimo od pogodbe, vrniti
skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi ter da v tem primeru ne moremo
pridobiti novih sredstev iz naslova Pravilnika še 2 leti po vračilu vseh nezakonito
pridobljenih sredstev skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi,

5.

da nismo in da ne bomo pričeli z izvedbo tehnične podpore pred izdajo sklepa o odobritvi
sredstev; kot začetek izvedbe tehnične podpore se šteje prevzem katerikoli obveznosti
vlagatelja na račun morebitnih odobrenih sredstev (sklenitev pogodb,…),

6.

da za iste upravičene stroške in za isti namen, kot jih navajamo v vlogi, v letu 2012
nismo pridobili sredstev oz. nismo v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli
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drugega javnega vira (sredstva Republike Slovenije ali EU),
7.

da bo pomoč dostopna vsem upravičencem,

8.

da bomo zagotovili, da bo material na kateremkoli mediju vseboval dejanske podatke
o proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske podatke o proizvajalcih danega
proizvoda ter da bodo informacije in predstavitve nevtralne in bodo imeli vsi zadevni
proizvajalci enake moţnosti, da se predstavijo (izjava velja v primeru izdaje
publikacij),
da bomo v primeru odobritve pomoči predpisano dokumentacijo vodili in hranili še
najmanj 5 let po izplačilu sredstev,

10.

Za navedene izjave, izpolnjene obrazce in priloţene priloge kazensko in materialno
odgovarjam.

V/na ______________, dne___________
____________________
Ţig:
vlagatelja)

(Podpis

MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV
Pomoči po uredbi za skupinske izjeme – zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
Merila za dodelitev drţavnih pomoči po uredbi za skupinske izjeme – zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijskem sektorju
- večletne izkušnje pri delu s podeţelskim prebivalstvom iz razpisanih tem
- 4 in več let izkušenj
20 točk
- do 3 leta izkušenj
10 točk
- dosedanja vključenost v programe razvoja podeţelja Občine Škofljica
- da
20 točk
- ne
0 točk
- primernost predloţenih vsebin glede na cilje strategije (60 točk)
- 60 točk zelo primerna
- 40 točk primerna
- 20 točk manj primerna
Skupno je moţno pri ocenjevanju dobiti maksimalno 100 točk.
Obravnavajo se vloge, ki doseţejo minimalno 70 točk (če nima toliko točk se ga zavrne)
Denar bo obvezno vsaj okvirno razdeliti po temah.
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PRIJAVNI OBRAZEC - KMETIJSTVO
ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ
PODEŢELJA V OBČINI ŠKOFLJICA V LETU 2012
POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ
6. PODATKI O VLAGATELJU
(podatke vpišite oz. ustrezno obkroţite)

Identifikacijska
številka
kmečkega
gospodarstva
KMG – MID:
_______________

IME IN PRIIMEK
nosilca
kmetijskega gospodarstva:
Ime in priimek odgovorne
osebe (pravna oseba):
Naslov/sedeţ:
Tel:
E pošta:
Mikro podjetje ali Kmetijsko
gospodarstvo se nahaja na
območju z
omejenimi moţnostmi za
kmetijstvo (obkroži):

DA

NE

DA

NE

Davčna številka:
Matična številka (pravna
oseba):
Davčni zavezanec (obkroži):
Številka bančnega računa:

-

Banka, pri kateri je odprt
račun:
Vrsta ukrepa

POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ

/Opomba: Vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali zakupu najmanj 1 ha primerljivih
kmetijskih površin, ki leţijo na območju Občine Škofljica.

11

2. OPIS KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA KOT CELOTE
(zemljišča v lasti kmetijskega gospodarstva in v najemu, natančnejši opis usmeritve kmetijskega
gospodarstva)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIŠINA ZAVAROVALNE PREMIJE
Zavarovanje ţivali
a) Pravico do dodeljevanja sredstev imajo kmetje z območja Občine Škofljica, ki na kmetiji
redijo ţivali, namenjeno kmetijski proizvodnji.
b) 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.
c) Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 25 EUR, največji pa 350,00 EUR na kmetijsko
gospodarstvo na leto.

ŠTEVILO
ZAVAR.
ŢIVALI

VRSTA ZAVAR. Št. zavar.
ŢIVALI (govedo, police
drobnica …….)
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Datum
sklenitve
zav.pol.

Višina
obračunane
Zav. Prem.
Z DDV

Sofinanc. s
strani
drţave
v
EUR

4. OBVEZNE PRILOGE K VLOGI
1. Potrdilo o zavarovanju (fotokopija zavarovalne police za tekoče leto).
2. Potrdilo o plačilu zavarovalne premije

5. IZJAVE VLAGATELJA

IZJAVA
__________________________________________________________________________
(ime in priimek)
__________________________________________________________________________
(naslov)

1.

da nismo podjetje v teţavah oz. v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,

2.

da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore,

3.

da se strinjamo in sprejemamo vse razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije in da z njimi v celoti soglašamo,

4.

5.

da so vsi v vlogi navedeni podatki (vključno z dokumentacijo) popolni in
verodostojni ter, da smo seznanjeni s posledicami navajanja neresničnih podatkov v
tej vlogi; seznanjeni smo tudi z obvezo, da moramo vsa pridobljena sredstva, ki jih
pridobimo nezakonito, porabimo nenamensko ali da odstopimo od pogodbe, vrniti
skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi ter da v tem primeru ne moremo
pridobiti novih sredstev iz naslova Pravilnika še 2 leti po vračilu vseh nezakonito
pridobljenih sredstev skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi,
da se strinjam z vsemi določili vzorca pogodbe,

6.

da bom v primeru odobritve pomoči, predpisano dokumentacijo vodil(a) in hranil(a)
še najmanj 5 let po izplačilu sredstev,

7.

da za namen razpisa dovoljujemo Občini Škofljica pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc.

Za navedene izjave, izpolnjene obrazce in priloţene priloge kazensko in materialno
odgovarjam

V/na ______________, dne___________

____________________
(Podpis vlagatelja)
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