6. Javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za
naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Splošni cilj podpore iz podukrepa 4.1:
Povečanje produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitosti,
povečanje odpornosti na podnebne spremembe ter prilagajanje
nanje.

Operativni cilj podukrepa 4.1:
2,86 % KMG oz. cca. 2.071 KMG (2023)

Razpoložljiva sredstva iz PRP 2014-2020
Za izvajanje podukrepa 4.1 je glede na predlog 2. spremembe PRP
na razpolago cca. 98,6 mio evrov

Predmet javnega razpisa:
Naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene prilagoditvi kmetovanja
na gorskih območjih.

Osnovni podatki o javnem razpisu
•

Tip javnega razpisa: zaprti

•

Razpisana sredstva:





Sklop A: 500.000 EUR (majhne naložbe)
Sklop B: 6.000.000 EUR (fizične osebe razen s.p.)
Sklop C: 1.500.000 EUR (s.p. in pravne osebe)
Skupaj 8 mio EUR, od tega 75 % EKSRP, 25 % proračun RS

•

Datum objave: 25. 11. 2016

•

Sprejem vlog: od 19. 12. 2016. do 8. 3. 2017 do 24. ure

•

Obdobje upravičenosti stroškov:
 Po oddaji vloge na javni razpis (stroški naložb)
 Po 1. 1.2014 (splošni stroški)
 Datum vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev: 25.11.2019

•

ARSKTRP: pregled, obdelava vlog, izdaja odločb

Predmet podpore


Podpora je namenjena individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v
lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi o delovanju
Evropske unije.



Do podpore so upravičene naslednje vrste naložb:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

tehnološke posodobitve objektov namenjenih reji domačih živali ter objektov za skladiščenje
krme,
ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,
ureditev greznic in čistilnih naprav,
nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, kot individualne naložbe za gorska območja,
nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
ureditev trajnih nasadov,
nakup in postavitev mrež proti toči,
ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi,
izvedbo agromelioracij,
zaščito čebeljih panjev pred medvedi,
ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture,
ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS),
ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba na gorskih območjih.

 Glede na cilje iz PRP 2014-2020 se naložbe delijo na:
–
–

Naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev (horizontalni cilji)
Naložbe v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev

 Glede na velikost ločimo: majhne naložbe (do 15.000 evrov), enostavne naložbe
(nad 15.000 do 200.000 evrov) in zahtevne naložbe (nad 200.000 evrov priznane
vrednosti naložbe)

Vlagatelj
•

Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG)
in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji ter ima svoje kmetijsko gospodarstvo uvrščeno v gorsko
območje v skladu s Pravilnikom o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 12/15; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o OMD). Če gre za kolektivno
naložbo, je vlagatelj do podpore tisti, ki je določen v 11. točki 3. Poglavja JR, če imajo vsi člani zadruge ali
organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, oziroma vsi člani skupine kmetov iz osmega
odstavka 6. člena Uredbe najmanj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na gorskih območjih.

•

Če je vlagatelj mladi kmet, se šteje, da je mladi kmet fizična oseba (tudi s.p. posameznik), ki je prvič ustanovila
kmetijsko gospodarstvo v obdobju pet let pred oddajo vloge na javni razpis in je ob vložitvi vloge na javni razpis
stara od 18 do vključno 40 le ter ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost.

•

Kot prva ustanovitev KMG se šteje
 izdaja odločbe o pravici do sredstev iz predpisa, ki ureja izvajanje ukrepa pomoč mladim prevzemnikom
kmetij iz PRP 2007-2013 ali
 izdaja odločbe o pravici do sredstev iz predpisa, ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za
mlade kmete iz PRP 2014-2020 oziroma
 prvi vpis fizične osebe kot nosilca kmetijskega gospodarstva v RKG

•

Za izvedbo kolektivnih naložb je upravičenec organizacija proizvajalcev, zadruga ali skupina kmetov.

•

Skupina kmetov je partnerstvo dveh ali več nosilcev kmetijskih gospodarstev, vzpostavljeno s pogodbo o
sodelovanju pri naložbi. Vsak posamezen član ne sme imeti več kot 70 % PKP, ki jih imajo v uporabi vsi člani
oziroma več kot 70 % GVŽ, ki jih imajo v reji vsi člani skupine kmetov.

•

Člani skupine kmetov izmed sebe določijo vodilnega partnerja, ki zastopa skupino v vseh upravnih postopkih do
Agencije in MKGP, koordinira pripravo dokumentacije, vodi seznam skupne rabe ter vlaga poročilo o izpolnjenih
ciljih naložbe.

Splošni pogoji za pridobitev sredstev-1
•

•
•
•

•

•

•
•

Predložiti mora popolno vlogo skladno z zahtevami iz javnega razpisa in na prijavnih
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi
prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
Vlagatelj mora za dokumente v tujem jeziku zagotoviti slovenski prevod, tudi s
strani sodnega tolmača, če je to potrebno.
Biti vpisan v RKG kot nosilec kmetijskega gospodarstva.
Če je pravna oseba, razen občin, mora imeti dejavnost, ki je predmet podpore,
registrirano na ozemlju Republike Slovenije.
Imeti mora poravnane vse davčne obveznosti do države. Če je fizična oseba, ne sme
biti v osebnem stečaju. Če je pravna oseba ali s.p., ne sme biti v postopku
prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali
izbrisa iz registra.
Zaprtost finančne konstrukcije naložbe (zahtevne naložbe): izjava banke o
izvedljivosti naložbe oz. sklep sveta javnega zavoda ali občinskega sveta, s katerim je
bil potrjen finančni načrt. Pri naložbah nad 1 mio evrov bo lahko izvedljivost naložbe
preverjala Agencija tudi s pomočjo zunanjega izvedenca.
DDV ni upravičen strošek razen če vlagatelj po predpisih o DDV nima pravice do
odbitka DDV (občine, javni zavodi).
Če gre za skupino kmetov mora vsak član te skupine kmetov izkazati zaprtost
finančne konstrukcije glede nas svoj finančno ovrednoten prispevek k zahtevni
naložbi, ki je razviden iz pogodbe o sodelovanju pri naložbi.

Splošni pogoji za pridobitev sredstev-2
•
•

•

•
•
•
•

Nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in
zavarovanje, ne more biti predmet podpore po tem javnem razpisu.
Če kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz vloge razvidni
popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, popis o vrednosti že izvedenih
del in stroškov ter popis še ne izvedenih del in stroškov, s katerim se prijavlja na javni
razpis.
Če kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v gradnjo prostorov in nakup
pripadajoče opreme, ki je ali bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od
vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta kot upravičeni stroški priznajo le
stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino prostorov v objektu, ki
jo upravičeni prostori zasedajo.
Gradbeno dovoljenje se mora glasiti na vlagatelja. Če gre za nakup opreme ali inv.
vzdrževanje mora vlagatelj predložiti gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt.
Na nepremičnini, na kateri se izvaja naložba v gradnjo novega objekta, mora imeti
upravičenec lastninsko, solastninsko ali stavbno pravico.
Računi za morebitne že nastale splošne stroške in predračuni se morajo glasiti na
vlagatelja. Če gre za skupino kmetov, se račun za splošne stroške in predračun glasi na
člana skupine kmetov.
Vložiti zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto
2016. Če je KMG brez kmetijskih površin oziroma gre za naložbe povezane s
čebelarsko dejavnostjo, oddaja zbirne vloge ni obvezna, če ima vlagatelj urejene
podatke v RKG.

Splošni pogoji za pridobitev sredstev-3
•

Naložba mora biti ekonomsko upravičena, kar se izkazuje z interno stopnjo
donosnosti, ki se izračuna v skladu s Prilogo št. 7 k razpisni dokumentaciji in sicer na
naslednji način:
 če gre za naložbo v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev mora biti interna stopnja donosnosti
naložbe pozitivna,
 če gre za naložbo v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev mora biti interna stopnja
donosnosti naložbe višja od dolgoročne obrestne mere po konvergenčnem merilu Banke Slovenije
na dan objave javnega razpisa. (0,75%).

•

•
•

•
•

Če gre za enostavne in zahtevne naložbe, mora vlagatelj predložiti poslovni načrt, v
katerem izkaže ekonomsko upravičenost naložbe ter prispevek k horizontalnim ciljem
PRP 2014-2020. Poslovni načrt mora biti izdelan za ekonomsko dobo projekta, vendar
najmanj 5 let od datuma vložitve zadnjega zahtevka.
Poslovni načrt lahko temelji na pokritju ali na dejanskih knjigovodskih podatkih (izkaz
poslovnega izida ali standardno poročilo FADN, enostavno ali dvostavno
knjigovodstvo).
Pri kolektivnih naložbah skupine kmetov, je poslovni načrt lahko izdelan na podlagi
pokritja oziroma FADN ali davčnega knjigovodstva, če vsi člani vodijo takšno
knjigovodstvo.
Naložba v ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa skladno prispeva k
horizontalnim ciljem, če delež lesa pri naložbi znaša vsaj 0,073 m3 lesa na m2 bruto
površine.
Pri naložbi v zbiranje meteorne vode morajo imeti objekti za shranjevanje vode
zmogljivost vsaj 10 m3.

Splošni pogoji za pridobitev sredstev-4
• Poslovni načrt ne more biti izdelan na podlagi pokritja, če vlagatelj ali
član kmetije vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in odhodkih
• Upravičenec mora v koledarskem letu pred oddajo vloge na JR ustvariti
primeren prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja (1
bruto minimalna plača/PDM: 9.488,75 evrov2015)
• 1 PDM je 1.800 ur letno (zaposlene osebe za polni delovni čas, kmetijski
zavarovanci, nosilci dejavnosti s.p.). Ostali člani kmetije lahko
zagotavljajo od 0,2 do 0,8 PDM
• Majhne in enostavne naložbe: min. 0,5 PDM; zahtevne naložbe: min. 1
PDM
• Majhne naložbe (ob vložitvi zahtevka): vsaj 4.000 evrov BDV (ekonomska
upravičenost naložbe) ter 9.488,75 evrov/PDM

Pogoji za prestrukturiranje KMG
•

Tržno usmerjena KMG, ki imajo v letu 2016:
– v uporabi vsaj 3 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov in hmeljišč oz. vsaj 1 ha trajnih
nasadov sadovnjakov in vinogradov za nakup in postavitev mrež proti toči,
– v uporabi vsaj 1 ha oljčnikov,
– v uporabi vsaj 1 ha zelenjadnic, vključno z rastlinjaki, jagodami in nasadi trajnih rastlin na
njivskih površinah oz. vsaj 0,5 ha zelenjadnic za nakup in postavitev mrež proti toči,
– V uporabi vsaj 20 ha njivskih površin ali v reji za vsaj 10 GVŽ rejnih živali

•

KMG izvaja naložbe v preusmeritev oziroma ekološko pridelavo hrane in ima
v letu 2016 vsaj 50% vseh kmetijskih površin vključenih v ukrep EK.

•

KMG je razvrščeno v gorsko območje oziroma ima vsaj 50 % KZU na VVO in
izvaja eno od naštetih naložb:
– ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil,
– nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče
opreme,
– zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil,
– nakup spec. kmetijske mehanizacije za gospodarno tabo dušika (TPG)
– ureditev kompostarn,
– tehnološka posodobitev hlevov,
– nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov.

Specifični pogoji za kolektivne naložbe
•

Zadruga mora predložiti seznam vseh članov ter članov, ki bodo
izvajali kolektivno naložbo.

•

Kolektivna naložba izhaja iz upoštevanja vseh potreb članov, ki
izvajajo kolektivno naložbo.

•

Naložba mora biti v skupni rabi upravičenca. To pomeni, da:
– naložbo uporablja vsaj toliko članov, kolikor jih je bilo predvidenih s poslovnim
načrtom in njihov proizvodni obseg ni nižji od načrtovanega proizvodnega obsega
s poslovnim načrtom (velja za zadrugo ali OP)
– naložbo uporabljajo vsi člani skupine kmetov v skladu s svojimi finančnimi
prispevki opredeljenimi s pogodbo o sodelovanju pri naložbi. Njihovo število se ne
sme spreminjati

•

Upravičenec vodi seznam o skupni rabi iz katerega so razvidni
naslednji podatki: raba kolektivne naložbe po članih, obdobje
uporabe, vzdrževanje, ipd.

Specifični pogoji za nakup kmet. mehanizacije
• Predmet podpore je nakup kmetijske mehanizacije kot
individualne naložbe (TGP, gorska).
• Pri nakupu strojev, ki imajo samostojen pogon (pogonski stroji),
se podpira maksimalno 3 pogonske stroje v okviru ene vloge.
• Ne dodeli se podpora vlagatelju za nakup kmetijskega traktorja, ki
je za isto vrsto kmetijske mehanizacije že prejel podporo iz
naslova tega podukrepa oziroma ukrepa št.121 iz PRP 20072013 v zadnjih sedmih koledarskih letih pred letom objave
javnega razpisa. „Ista vrsta“ pomeni kmetijska mehanizacija iz
iste skupine strojev v okviru zaporedne trimestne številke iz
Seznamu upravičenih stroškov.

Specifični pogoji za nakup kmet. zemljišč
• Nakup kmetijskih zemljišč mora biti del naložba iz 15. do 22. člena
Uredbe in mora biti najkasneje do vložitve zadnjega zahtevka za
izplačilo sredstev izvedena na zemljišču, ki je predmet nakupa.
• Vlogi na javni razpis je treba priložiti pogodbo o nakupu kmetijskega
zemljišča ali odločbo o odobritvi pravnega posla v skladu z zakonom, ki
ureja kmetijska zemljišča, če pogodba še ni bila sklenjena.
• Upravičen je strošek nakupa zemljišča do višine posplošene tržne
vrednosti nepremičnin, kot je evidentirana v registru trga nepremičnin v
skladu s predpisi, ki urejajo množično vrednotenje nepremičnin, pri
čemer strošek nakupa kmetijskih zemljišč ne sme presegati 10
odstotkov skupnih upravičenih stroškov naložbe v skladu z 69. členom
Uredbe 1303/2013/EU.
• Nakup kmetijskih zemljišč je lahko izveden pred vložitvijo vloge na javni
razpis, vendar ne pred 1.1.2014.

Specifični pogoji za nakup in postavitev rastlinjakov
• Imeti mora pravnomočno vodno dovoljenje za rabo vode v rastlinjakih v
skladu s predpisi, ki urejajo vode, razen kadar se kot vir vode uporablja
meteorna voda z objektov.
• Imeti mora pravnomočno odločbo o uvedbi namakanja kmetijskega
zemljišča, če so rastlinjaki postavljeni neposredno na kmetijskem
zemljišču, ki se namaka.
• Prizna se strošek postavitve rastlinjakov do 20 odstotkov priznane
vrednosti celotne naložbe, ki ga vlagatelj lahko uveljavlja tudi kot
prispevek v naravi v obliki lastnega dela v skladu s 97. členom Uredbe.

Specifični pogoji za trajne nasade
•

Pri naložbah v obnovo intenzivnih sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč se podpira obnova
nasadov, ki so starejši od navedenih vrednosti, razvidnih iz RKG: pečkarji- 16 let; koščičarji-12
let; jagodičje (razen malin in robid)- 15 let; maline in robide- 8 let; lupinarji- 33 let; oljke-33 let;
namizno grozdje- 25 let; hmelj- 12 let.

•

Pri naložbah v obnovo ekstenzivnih sadovnjakov, se podpira obnova nasadov, ki so starejši od
navedenih vrednosti, razvidnih iz RKG: slive-20 let; jablane in hruške- 40 let; mešani nasadi30 let.

•

Obnova ni vezana na starost nasadov, če je posledica naravne nesreče ali izjemnih pojavov,
ki se sofinancirajo po drugih predpisih.

•

Za naložbe v postavitev vinogradov mora vlagatelj pridobiti dovoljenje v skladu s predpisom, ki
ureja sistem dovoljenj za zasaditev vinske trte.

•

Vlagatelj mora k vlogi na javni razpis priložiti načrt kmetijskega zemljišča, ki vključuje popis del
in materiala ter skico tega zemljišča na ortofoto posnetku GERK-a kmetijskega zemljišča, na
katerega se naložba nanaša, oziroma z izrisom digitalnega zemljiškokatastrskega načrta, če
zemljišča niso vključena v GERK.

•

Strošek postavitve mreže proti toči, ki ga vlagatelj lahko uveljavlja tudi kot prispevek v naravi v
obliki lastnega dela, lahko znaša do 20 odstotkov upravičene vrednosti naložbe v nakup in
postavitev mreže proti toči.

•

Pri naložbah v postavitev oz. obnovo hmeljišč je dovoljeno saditi le certificirane sadike hmelja
(A, B) oziroma standardne sadike hmelja

Specifični pogoji za naložbe v živinoreji
•

Hlevska površina za živali mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo dobrobit živali.

•

Omejitve glede naložbe v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila:
–
–
–

skladiščne kapacitete, ki zagotavljajo 6 mesečno skladiščenje živinskih gnojil-standard (samo za novogradnje
objektov za rejo domačih živali),
skladiščne kapacitete, ki presegajo standard (velja za obnove objektov za rejo domačih živali),
do standardnih skladiščnih kapacitet so upravičeni tudi mladi kmetje, če te naložbe izvedejo v roku 24ih mesecev
od datuma vzpostavitve kmetije.

•

Priložiti mora načrt kmetijskega zemljišča, ki vključuje popis del in materiala ter skico tega zemljišča
na ortofoto posnetku GERK-a na katerega se naložba nanaša oz. na izrisu digitalnega
zemljiškokatstrskega načrta, če zemljišč niso vključena v GERK (velja za ureditev pašnikov in obor,
gojišč polžev).

•

Če se naložba v ureditev pašnikov oz. obor izvaja na območju pojavljanja velikih zveri, se priznajo za
30 odstotkov višji napravni stroški.

•

Če naložba v ureditev pašnikov oz. obor posega na gozdno zemljišče, mora biti pridobljeno soglasje
ZGS. Povprečna letna obtežba z živino na KMG mora znašati vsaj 0,5 GVŽ/ha KZU, kar mora
vlagatelj ohraniti še vsaj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.

•

Omejitve glede gradnje hlevov:
–
–

•

vlagatelj, ki ima vsaj 30 % KZU na VVO1, je upravičen samo do naložbe v ureditev hleva na hlevski gnoj, globoki
nastilj ali tlačen gnoj,
ne glede na prejšnjo alinejo, lahko vlagatelj gradi hlev na tekoče frakcije živinskih gnojil, če skupna količina
dušika iz živinskih gnojil/ha KZU izven VVO1 ne presega 170 kg/ha.

Omejitve glede povečevanja obsega GVŽ po naložbi:
–
–

obremenitev kmetijskih zemljišč pri gnojenju z živinskimi gnojili ne presega letnega vnosa dušika v višini 170
kg/ha kmetijskih zemljišč v uporabi ali
obtežba na kmetijskem gospodarstvu ne presega 2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi, če ima kmetijsko
gospodarstvo najmanj 30 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na vodovarstvenih območjih.

Specifični pogoji za naložbe v sektorju med
•

Naložbe v ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi so upravičene do
podpore, če se izvajajo na gorskem območju.

•

Če naložba v ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi posega na gozdno
zemljišče, mora biti zanjo na podlagi zakona, ki ureja gozdove, pridobljeno
soglasje ZGS. Vlagatelj mora k vlogi na javni razpis priložiti načrt gozdnega
zemljišča, ki vključuje popis del in materiala ter skico tega zemljišča na ortofoto
posnetku z izrisom digitalnega zemljiškokatastrskega načrta za zemljišče in
identifikacijskimi podatki čebelnjakov oziroma stojišč iz registra čebelnjakov za
zemljišče, na katero se naložba nanaša oziroma na katerem se ta izvaja.

•

Če se naložba v ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi izvaja na
kmetijskih zemljiščih, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis priložiti načrt
kmetijskega zemljišča, ki vključuje popis del in materiala ter skico tega zemljišča
na ortofoto posnetku GERK-a kmetijskega zemljišča, na katerega se naložba
nanaša in z izrisom digitalnega zemljiškokatastrskega načrta, če zemljišča niso
vključena v GERK.

•

Ne priznajo se stroški v čebelarstvu, ki so bili vlagatelju dodeljeni na podlagi
Programa na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016.

Specifični pogoji za naložbe v zasebno infrastrukturo
•

Kmetijsko gospodarstvo mora biti razvrščeno v območje z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: območje OMD) v skladu s
pravilnikom o OMD.

•

Če ureditev ali vzdrževanje priključka poteka na zemljiščih, ki niso v lasti
upravičenca, in bo ta infrastruktura namenjena njegovi služnostni uporabi, mora
vlagatelj k vlogi na javni razpis priložiti služnostno pravico gradnje in uporabe
priključka.

•

Soglasja iz prejšnje alineje ni treba priložiti, če je služnost uporabe priključka v
korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine vpisana v zemljiško
knjigo.

•

Vlagatelj mora k vlogi na javni razpis priložiti načrt zemljišča, ki vključuje popis del
in materiala ter skico tega zemljišča na ortofoto posnetku z vrisanimi GERK-i
kmetijskih zemljišč, na katera se naložba nanaša oziroma z izrisom digitalnega
katastrskega načrta, če zemljišča niso vključena v GERK.

Specifični pogoji za naložbe v agromelioracije
•

Pri zahtevni agromelioraciji mora imeti vlagatelj pravnomočno odločbo o uvedbi
agromelioracije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.

•

Pri nezahtevni agromelioraciji na območju varovanj in omejitev po posebnih
predpisih mora vlagatelj vlogi na javni razpis priložiti predpisana soglasja in
dovoljenja pristojnih organov.

•

Če je agromelioracija iz prejšnje alineje poseg v okolje v skladu s predpisom, ki
ureja posege v okolje je treba priložiti okoljevarstveno soglasje ali sklep, da
postopek presoje vplivov na okolje ni potreben.

•

Če se agromelioracija izvaja na zemljišču, ki glede na evidenco dejanske rabe
kmetijskih in gozdnih zemljišč ni uvrščeno med kmetijske površine, mora biti to
zemljišče najkasneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v
evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč uvrščeno med kmetijske
površine.

•

Vlagatelj mora k vlogi na javni razpis priložiti načrt kmetijskega zemljišča, ki
vključuje popis del in materiala ter skico tega zemljišča na ortofoto posnetku z
vrisanimi GERK-i kmetijskih zemljišč, na katera se naložba nanaša oziroma z
izrisom digitalnega zemljiškokatastrskega načrta, če zemljišča niso vključena v
GERK.

Specifični pogoji za naložbe v ureditev ZNS in nakup
namakalne opreme
•
•
•
•

•

•

•

Vlagatelj imeti mora pravnomočno odločbo MKGP o uvedbi namakanja v skladu s
predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, ali drug akt o uvedbi namakanja.
Če gre za ureditev odvzemnega objekta, mora imeti vlagatelj vodno soglasje.
Najpozneje do zaključka naložbe mora biti namakalni sistem opremljen z
vodomerom.
Vlagatelj mora predložiti mora načrt namakanja, ne glede na to, ali se namakanje
vrši na prostem ali v zaprtih prostorih. Načrt namakanja zajema obvezne vsebine,
določene v Prilogi 6 Uredbe, ki je Priloga št. 4 k razpisni dokumentaciji tega
javnega razpisa.
Naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov morajo zagotavljati
najmanj 15 odstotkov potencialnega prihranka vode glede na tehnične parametre
obstoječega namakalnega sistema in pripadajoče opreme za namakanje oziroma
50 odstotkov, če je v NUV-u količinsko stanje voda ocenjeno z manj kot dobro.
Če je tehnološka posodobitev ZNS namenjena manjši porabi energije oziroma
uporabi reciklirane vode, omejitev glede prihranka vode iz prejšnje alineje, ne
velja.
Vlagatelj mora k vlogi na javni razpis priložiti načrt kmetijskega zemljišča, ki
vključuje popis del in materiala ter skico tega zemljišča na ortofoto posnetku z
vrisanimi GERK-i kmetijskih zemljišč, na katera se naložba nanaša oziroma z
izrisom digitalnega zemljiškokatastrskega načrta, če zemljišča niso vključena v
GERK.

Specifični pogoji za naložbe v OVE in URE
•

Proizvedena energija iz naložbe ni namenjena prodaji

•

Vlagatelj mora k vlogi na javni razpis priložiti:
– energetsko izkaznico skladu s predpisom, ki ureja izdelavo in izdajo energetskih izkaznic
stavb ali energetski pregled, če gre za naložbo v gradnjo enostavnega ali nezahtevnega
objekt v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje ter
v primeru naložb v investicijsko vzdrževanje objektov
– elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah v skladu s
pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, če gre za naložbe v gradnjo
zahtevnih ali manj zahtevnih objektov v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov
glede na zahtevnost gradnje;

•

Naložbe v pridobivanje toplotne oziroma toplotne in električne
energije iz lesne biomase so del naložbe v ureditev objektov
namenjenih primarni pridelavi kmetijskih proizvodov

•

Pri pridobivanju toplotne oziroma toplotne in električne energije iz
biomase, uporaba žit in drugih poljščin, bogatih s škrobom in
sladkorjem ter oljnic ni dovoljena

Specifični pogoji za prispevek v naravi
•

Priznana vrednost prispevka v naravi je opredeljena v katalog stroškov iz Pravilnika o
katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 in 38/16) in ne
sme presegati 50 odstotkov upravičene vrednosti naložbe.

•

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela lahko vlagatelj uveljavlja pri:
–
–
–

ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov,
investicijskem vzdrževanju objektov
ureditvi trajnih nasadov, postavitvi mrež proti toči, ureditvi pašnikov in obor ter postavitvi
namakalne opreme.

•

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela ne sme biti višji od 40 odstotkov upravičene
vrednosti naložbe ter presegati obsega dela, izraženega v ekvivalentu PDM, ki ga je
vlagatelj opredelil v vlogi oziroma poslovnem načrtu, pri čemer vrednost dela ne sme
preseči naslednjih urnih postavk, in sicer 5,76 EUR/uro bruto za ročno delo ter 15,31
EUR/uro bruto za strojno delo;

•

Prispevek v naravi v obliki lastnega materiala lahko vlagatelj uveljavlja za lastno
pridelane sadike večletnih rastlin in les iz lastnega gozda.

•

Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lastnih sadik se prizna:
–
–

•

če so sadike med pridelavo uradno pregledane v skladu s predpisi in
če je vlagatelj vpisan v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin na
UVHVVR.

Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lesa iz lastnega gozda se prizna:
–

če vlagatelj ob vlogi priloži odločbo o poseku, ki jo izda Zavod za gozdove Slovenije v skladu s
predpisom, ki ureja gozdove, ob zahtevku pa kopijo obrazca „izvedba sečišča“.

Upravičeni stroški
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stroški ureditve ali vzdrževanje nepremičnin za kmetijsko dejavnost, nakup pripadajoče
opreme za kmetijsko proizvodnjo, ureditev greznic in čistilnih naprav, nakup informacijskokomunikacijske tehnologije (v nadaljnjem besedilu: IKT) in strojne opreme.
Nakup nove kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme za prevoz živali in
surovin-specialna gorska mehanizacija.
Stroški nakupa kmetijskih zemljišč.
Stroški nakupa in postavitve rastlinjakov ter mrež proti toči.
Stroški ureditve trajnih nasadov (sadovnjaki, oljčniki, hmeljišča in novi vinogradi) in nasadov
trajnih rastlin na njivskih površinah.
Stroški postavitve pašnikov in obor ter stroški ureditve zaščite čebeljih panjev pred medvedi.
Stroški naložb v pridelavo medu in drugih čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih matic.
Stroški naložb, namenjenih učinkoviti rabe energije ter stroški pridobivanja energije iz
obnovljivih virov energije na kmetijskih gospodarstvih.
Stroški izvedbe agromelioracijskih del na KMG, ureditve zasebne infrastrukture, ZNS ter
nakupa namakalne opreme.
Prispevek v naravi kot lastno delo in material upravičenca v skladu z 69. členom Uredbe
1303/2013/EU in 97. členom Uredbe.
Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb:
–
–
–
–
–
–
–
–

•

plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije,
stroški izdelave poslovnega načrta,
plačila za storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije
izvedljivosti,
stroški geodetskih in agronomskih del,
stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del,
stroški informiranja in obveščanja javnosti, v skladu s sedemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe ter
stroški sodnega tolmača..

Za stroške, ki niso določeni v katalogu stroškov, mora vlagatelj pridobiti tržno primerljive pisne
ponudbe najmanj treh ponudnikov. Upošteva se vrednost ponudbe z najnižjo ceno.

Neupravičeni stroški
•

Podpora se ne dodeli za:
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–

•

naložbe zunaj območja Republike Slovenije;
stroške priprave vloge na javni razpis in zahtevka za izplačilo sredstev;
stroški naložb, ki se financirajo iz sredstev operativnih skladov v okviru programov
organizacij pridelovalcev, v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih
proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št.
1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (v nadaljnjem besedilu: Uredba1308/2013/EU);
plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
DDV, razen če vlagatelj ob oddaji vloge na javni razpis poda izjavo, da DDV ni izterljiv v
skladu s predpisi, ki urejajo DDV,
obresti na dolgove, bančne stroške in stroške garancij;
upravne takse;
stroške leasinga in zakupa objektov, naprav in opreme, pridobitev patentov, licenc,
plačilnih pravic, avtorskih pravic in blagovnih in storitvenih znamk;
druge stroške, povezane s pogodbami o zakupu, kot so marža najemodajalca, stroški
refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja;
strošei arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora ter
strošei nakupa rabljene mehanizacije in opreme.

Podpora po tem javnem razpisu se v okviru istih upravičenih stroških lahko
združuje z drugimi podporami iz naslova državnih pomoči, če z združitvijo podpor
niso preseženi najvišji zneski oz. intenzivnost podpore iz Uredbe 1305/2013/EU
oziroma predpisov s področja državnih pomoči.

Merila za ocenjevanje vlog
•

Vloge prispele na javni razpis se ocenjujejo na podlagi meril, ki so določena v dokumentu
»Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel Organ upravljanja PRP 2014-2020 in je dostopen
na spletih straneh MKGP: http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/kaj-je-programrazvoja-podezelja-2014-2020. Med vlogami za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva,
ki presežejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, se izberejo tiste, ki
dosežejo višje število točk do porabe razpisanih sredstev.

•

Če ima vlagatelj stalno prebivališče ali sedež na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem
narodnem parku oziroma obdeluje KZU na območju TNP (Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14 –
ZON-C, v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1) in se naložbe nanašajo na razvojne usmeritve iz 1.,
4., 14. in 15. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1, se skladno s prvim in tretjim
odstavkom 93a. člena Uredbe, vloga na javni razpis, ne glede na ostala merila za izbor, oceni
z dodatnimi desetimi odstotki možnih točk, pri čemer se dodatno pridobljene točke ne
upoštevajo pri doseganju vstopnega praga točk iz tretjega odstavka 93. člena Uredbe.

•

Ocenjuje se stanje ob vložitvi vloge na javni razpis oziroma planirano stanje ob zaključku
naložbe. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije, predvsem:
prijavnega obrazca, projektne dokumentacije oz. dokumentacije o projektu in ustreznih dokazil
ter podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh
ustreznih dokazil oziroma so dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0
točk.

•

Merila za ocenjevanje vlog se določijo ločeno po posameznih sklopih javnega razpisa. Ločimo
naslednje skupine meril za izbor vlog:
–
–
–
–
–
–

Ekonomski vidik naložbe (cca. 30 % vseh točk)
Družbeno-socialni vidik upravičenca (cca. 10 % vseh točk)
Geografski vidik upravičenca (cca. 10 % vseh točk)
Proizvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev (cca. 15 % vseh točk)
Horizontalno in vertikalno povezovanje (cca. 5 % vseh točk)
Prispevek k horizontalnim ciljem na področju skrbi za okolje, inovacij in podnebnih sprememb
(cca. 30 % vseh točk)

Obveznosti upravičenca po izplačilu sredstev
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Podprta naložba se mora uporabljati za namen podukrepa 4.1, za katerega so bila sredstva
po tem javnem razpisu dodeljena, še najmanj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev.
Upravičenec mora vrniti prispevek iz EKSRP, če v petih letih od datuma končnega izplačila
sredstev preneha ali premesti proizvodne dejavnosti iz območja Republike Slovenije oziroma
če nastane bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi
se razvrednotili njeni prvotni cilji.
Prispevke iz EKSRP mora upravičenec vrniti , če se proizvodna dejavnost v petih letih (velja
za MSP ) oziroma v desetih letih (velja za velika podjetja) premesti iz Unije.
Upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po Uredbi,
hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev.
Upravičenec mora izpolnjevati zahteve glede označevanja vira sofinanciranja tudi še 5 let po
zaključku naložbe.
Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi ter omogočiti kontrolo
naložbe na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja
pooblaščenem s strani MKGP in drugim nadzornim organom Evropske unije in Republike
Slovenije.
Upravičenec mora najpozneje v 36 mesecih od datuma zadnjega izplačila sredstev izpolniti
vsaj 80 odstotkov proizvodnih zmogljivosti, načrtovanih v poslovnem načrtu (površine, živali).
Če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke iz naslova meril
proizvodno usmeritev kmetijskih gospodarstev ter socialni vidik podjetja, mora ta merila kot
obveznost izpolnjevati še pet let po zadnjem izplačilu sredstev.
obveznost vodenja knjigovodstva velja za pet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila
sredstev (ne velja za kolektivne naložbe):
–
–

evidentiranje poslovnih dogodkov po priporočenem enotnem sedemmestnem kontnem načrtu, ki je objavljen na spletni strani
MKGP in knjigovodske podatke do 31. marca vsako leto poslati na ARSKTRP,
Vodenje knjigovodstvo po metodologiji FADN, zagotoviti standardno obdelavo podatkov in jih vsako leto do 31. marca poslati
standardno obdelane na MKGP;

Finančne določbe
•

Stopnja javne podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva je 30 odstotkov upravičenih
stroškov naložbe in se poveča za:
–

–

–
–

–
–

5 odstotnih točk, če se naložba izvaja na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami iz 32. člena Uredbe
1305/2013/EU in je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno v območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD) v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih gospodarstev v OMD. Če gre
za kolektivno naložbo, morajo imeti vsi člani zadruge ali organizacije proizvajalcev ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter
člani skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa svoja kmetijska gospodarstva razvrščena v OMD
v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih gospodarstev v OMD,
5 odstotnih točk, če je naložba povezana z ukrepom iz 28. oziroma 29. člena Uredbe 1305/2013/EU in ima upravičenec vsaj
50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje. Če gre za kolektivno naložbo, morajo imeti vsi
člani zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter člani skupine kmetov iz tretje alineje
11. točke 3. poglavja javnega razpisa skupaj več kot 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed ukrepov iz te
alineje,
10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij,
10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih naslov oziroma lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na
problemskih območjih iz Priloge št. 14. k razpisni dokumentaciji (v nadaljnjem besedilu: problemska območja). Če gre za
kolektivno naložbo, mora imeti najmanj polovica članov zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno
naložbo ter članov skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa naslov stalnega prebivališča
oziroma lokacijo kmetijskega gospodarstva na problemskih območjih,
15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,
20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov iz 2. točke 3. poglavja javnega razpisa. Če gre za kolektivno naložbo, mora
najmanj polovica članov zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter članov skupine
kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa izpolnjevati pogoje za mladega kmeta iz 2. točke 3. poglavja
javnega razpisa.

•

Stopnje podpore iz prejšnje podtočke se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 odstotkov
upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore je 1.000 eurov na vlogo za ureditev
zaščite čebeljih panjev pred medvedi oz. 2.000 eurov na vlogo za ostale vrste naložb.

•

Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega
podukrepa pridobijo do vključno 500.000 eurov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in
velika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobijo do
vključno 1.750.000 eurov javne podpore.

•

Član skupine kmetov iz 3. alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa lahko v celotnem
programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobi podporo v višini iz prejšnjega odstavka,
pri čemer se upoštevajo javna sredstva, ki jih je prejel iz naslova individualnih in kolektivnih naložb.

•

Vlagatelj lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz naslova tega podukrepa samo enkrat
pridobi podporo za majhno naložbo.

Katalog kršitev in sankcij-1
•

V skladu s prvim odstavkom 57. člena zakona, ki ureja kmetijstvo pri namerni vložitvi napačne vloge ali zahtevka, namerni
nepravilnosti v skladu s predpisi Unije in kadar upravičenec sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila
dodeljena, ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP zahteva vračilo dodeljenih
sredstev. V primerih iz prejšnjega stavka, se upravičenca izključi iz prejemanj podpore v okviru tega ukrepa in podukrepa za
koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto. Če gre za skupino kmetov iz 3. alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa,
se iz prejemanja podpore v okviru tega podukrepa za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto izključijo vsi člani te
skupine. Če pride do neupravičenega plačila, se v skladu z drugim odstavkom 57. člena zakona, ki ureja kmetijstvo upravičencu
izda odločba, s katero se zahteva vračilo dodeljenih sredstev in določi rok vračila dodeljenih sredstev. Če stranka sredstev ne vrne v
roku, določenem s to odločbo, se ji zaračunajo zakonite zamudne obresti.

•

Upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči kontrole na kraju samem oziroma ne omogoči dostopa do dokumentacije o
naložbi (četrti odstavek 106. člena te uredbe), mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.

•

Če upravičenec ne odstopi od pravice do sredstev v skladu s 55. členom zakona, ki ureja kmetijstvo, in ne vloži zahtevka za izplačilo
sredstev, se ga izključi iz zadevnega podukrepa ali operacije za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko
leto. Če gre za skupino kmetov iz 3. točke osmega odstavka 6. člena, se iz zadevnega podukrepa ali operacije za koledarsko leto
neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto izključi vse člane te skupine.

•

Upravičenec, ki uvede bistvene spremembe, določene v 71. členu Uredbe 1303/2013/EU oziroma odtuji predmet podpore ali
premesti podprto dejavnost iz Evropske unije (drugi odstavek 106. člena te uredbe), mora vsa prejeta sredstva vrniti v proračun
Republike Slovenije. Upravičenca se izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa ali podukrepa za koledarsko leto
ugotovitve kršitve in naslednje koledarsko leto. Če gre za skupino kmetov iz 3. alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa, se iz
prejemanja podpore v okviru istega ukrepa ali podukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto
izključi vse člane te skupine.

•

Če upravičenec ne uporablja naložbe za namen podukrepa ali operacije za katerega so mu bila dodeljena sredstva po Uredbi še
najmanj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev (prvi odstavek 106. člena Uredbe, se uporabita naslednji sankciji:
–
–

po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo,
po drugi ugotovljeni kršitvi mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva.

•

Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije (tretji odstavek 106. člena Uredbe), mora v proračun Republike Slovenije vrniti deset
odstotkov izplačanih sredstev.

•

Če upravičenec ne označi naložbe v skladu s sedemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe ali označenosti ne zagotavlja v obdobju
trajanja obveznosti v skladu s petim odstavkom 106. člena Uredbe, se določijo sankcije v naslednjih deležih:
–
–
–
–

•

po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo,
po drugi ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti dvajset odstotkov izplačanih sredstev,
po tretji ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti petdeset odstotkov izplačanih sredstev,
po četrti ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.

Če upravičenec v predpisanem roku (36 mesecev) ne izpolni obveznosti iz 1. točke 27. člena Uredbe (proizvodne zmogljivosti),
mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
–
–
–

20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni manj kot 80 in do vključno 70 odstotkov proizvodnih zmogljivosti načrtovanih v
poslovnem načrtu;
50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni manj kot 70 in do vključno 60 odstotkov proizvodnih zmogljivosti načrtovanih v
poslovnem načrtu;
vsa izplačana sredstva, če izpolni manj kot 60 odstotkov proizvodnih zmogljivosti, načrtovanih v poslovnem načrtu.

Katalog kršitev in sankcij-2
•

Upravičenec, ki v predpisanem roku (5 let) ne izpolni obveznosti iz 2. točke prvega odstavka 27. člena
Uredbe (kakovost proizvodov), mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev in sicer:
–
–

•

Upravičenec, ki ne vodi seznama skupne rabe iz 3. točke prvega odstavka 27. člena Uredbe (kolektivne
naložbe), ne zagotavlja povprečne letne obtežbe z živino iz 5. točke prvega odstavka 27. člena Uredbe
oziroma ne zagotavlja letne vzreje čebeljih matic iz 6. točke prvega odstavka 27. člena Uredbe, mora v
proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
–
–
–
–

•

po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo,
po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti pet odstotkov izplačanih sredstev,
po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev,
po četrti ugotovljeni kršitvi mora upravičenec vrniti dvajset odstotkov izplačanih sredstev.

Upravičenec, ki je pridobil višji delež podpore iz naslova mladega kmeta in ni vpisan kot nosilec kmetijskega
gospodarstva še pet let po zadnjem izplačilu sredstev (9. točka prvega odstavka 27. člena Uredbe), mora v
proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer:
–
–
–
–

•

po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo,
po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev,
po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
po četrti ugotovljeni kršitvi mora upravičenec vrniti vsa izplačana sredstva.

Če namakalni sistem ni opremljen z vodomerom (7. točka prvega odstavka 27. člena Uredbe), oziroma ne
izkazuje prihranka energije glede na tehnične parametre obstoječega namakalnega sistema (8. točka prvega
odstavka 27. člena Uredbe), mora v mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
–
–
–
–

•

po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev

po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo,
po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev,
po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti petdeset odstotkov izplačanih sredstev,
po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.

Upravičenec, ki ne vodi knjigovodstva za primarno kmetijsko dejavnost (10. točka prvega odstavka 27. člena
Uredbe) in ne poroča o izpolnjenih obveznostih iz 11. točke prvega odstavka 27. člena Uredbe mora v
proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer v naslednjih deležih:
–
–
–
–

po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo,
po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev,
po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti petdeset odstotkov izplačanih sredstev,
po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.

Kontaktni podatki
•

Forum: https://forum2.arsktrp.gov.si/

•

E – naslov: gp.mkgp@gov.si

•

Novice: http://www.program-podezelja.si/sl/

Hvala za pozornost.

