PRIJAVNI OBRAZEC - KMETIJSTVO

ZA DODELITEV SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN
PODEŽELJA V OBČINI BELTINCI V LETU 2014

I.

PODATKI O VLAGATELJU - UPRAVIČENCU

1. Identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva – KMGMID: ________________
2. Naziv vlagatelja _________________________________________________________
3. Naslov oz. sedež ________________________________________________________
4. Številka telefona oz. mobitela: ______________________________________________
5. E – mail naslov: _________________________________________________________
6. Kmetijsko gospodarstvo se nahaja na območju z omejenimi dejavniki – OMD:
DA

NE

(ustrezno obkrožite)

7. Davčna številka: ____________________________
8. Matična številka (pravna oseba): _____________________________
9. Zavezanec za DDV:

DA

NE

(ustrezno obkrožite)

10. Številka bančnega računa: ______________________________________________
11. Banka pri kateri je odprt račun: ___________________________________________

Žig:
Datum:_____________________

_____________________________

(Podpis vlagatelja)

II.

OSNOVNI
PODATKI
O
PREDVIDENIH STROŠKIH

NALOŽBI/ČASU

IZVEDBE

IN

Vrsta naložbe (ustrezno obkrožite- označite):
1. NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA
ZA PRIMARNO
PROIZVODNJO - 8. čl. Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju
ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci ( v nadaljevanju:
pravilnik; Ur. list RS, št. 101/07, 55/13).
1.2.

Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

a) - do 40% upravičenih stroškov nakupa rastlinjakov in opreme v njih;
investicije v rastlinjake, zamenjava folije, namakalne cevi, folija za
prekrivanja iz tkanine, talne-perforirane folije (tudi za zunanje namenenajmanj 10 arov in največ 50 arov) ter do 40% upravičenih stroškov
nakupa mrež, namenjenih preprečevanju vdora divjadi na proizvodne
vrtnarske površine.
b) do 40% upravičenih stroškov nakupa opreme za hleve (privezi, boksi,
inštalacije, mlekovodi, napajalniki, mlekovodi, računalniški programi,
stroški opreme pomožnih objektov-pokrivne mreže, folije za silose),
c) do 30% upravičenih stroškov nakupa in postavitve mrež proti toči v
sadovnjakih, ter do 30% upravičenih stroškov za nabavo mreže (ograje)
za zaščito pred vdorom divjadi v sadovnjake ( pri čemer se subvencionira
maksimalna vrednost mreže do 600,00 EUR/ha).

Kratek opis naložbe (na kratko opišite vrsto, namen in kraj naložbe- velja za ukrepe
pod a, b in c ).

Pogoji za pridobitev sredstev: predložitev dokazil (ustrezno označite, katera
dokazila prilagate k vlogi)
-

ustrezno dovoljenje / projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ( če je po
veljavnih predpisih zahtevano)

-

predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja
pomoč,
kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt,
dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.

Pomoč se odobri le za investicije, ki se izvajajo znotraj občine.

2. POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ -10.čl. pravilnika
- 10% sofinanjciranje zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov pred
naravnimi in drugimi nesrečami oz. kritje izgub, ki jih povzročijo neugodne
vremenske razmere,
- 20% sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje živali zaradi bolezni.
Pogoji za pridobitev sredstev: predložitev dokazil (ustrezno označite-izvajalci)
- sklenjena zavarovalna polica,
- zahtevek zavarovalnice za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije s
priloženim seznamom upravičencev na podlagi predhodno sklenjene pogodbe o
poslovnem sodelovanju z občino,
-upoštevanje nacionalne uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Opomba: Ker so upravičenci do pomoči po tem ukrepu zavarovalnice, morajo le te k
vlogi za dodelitev pomoči za s strani Občine Beltinci sofinancirani del zavarovalne
premije priložiti seznam končnih
upravičencev pomoči in kopije sklenjenih
zavarovalnih polic za ta namen in dokazilo o tem, da je bil znesek subvencije občine
upoštevan pri višini zavarovalne premije.
3. POMOČ ZA ARONDACIJO (ZAOKROŽITEV ZEMLJIŠČ) -11. čl. pravilnika
100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov (plačilo upravne takse za
odobritev pravnega posla, takse za notarske overitve pogodb in takse za
zemljiškoknjižni predlog) ,
Pogoji za pridobitev sredstev: predložitev dokazil (ustrezno označite)
-dokazila o plačilu stroškov (upravnih taks, sodnih taks).
4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU -13. čl.
pravilnika)

50% sofinanciranje stroškov na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in
delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za
usposabljanje.
Pogoji za pridobitev sredstev: predložitev dokazil (ustrezno obkrožite-izvajalci)
– dokazila / dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov tehnične podpore (izobraževanja).
Opomba: Ker so upravičenci do pomoči po tem ukrepu izvajalci tehnične
podpore, morajo le te k vlogi za dodelitev pomoči za s strani Občine Beltinci
sofinancirani del pomoči priložiti poleg v prejšnjem odstavku navedenih
dokumentov tudi dokazilo o tem, da je bil znesek subvencije s strani občine pri
višini cene tehnične podpore končnim uporabnikom upoštevan (cena zmanjšana
za subvencionirani del s strani občine) in seznam upravičencev, katerim je bila
nudena in zaračunana tehnična podpora.
5. PODPORA OHRANJANJU OZ. POVEČEVANJU RODOVITNOSTI TAL
- 19. c člen pravilnika
- a) 50% upravičenih stroškov nakupa sredstva za uravnavanje Ph vrednosti,
- b) ) 50% upravičenih stroškov analize tal.
Pogoji za pridobitev sredstev:
za ukrep pod a:
-s strani nosilca kmetijskega gospodarstva (upravičenca) plačani račun za nakup
apnenčeve moke, agro apna, predložen v občinski upravi k subvencijski vlogi za
ta ukrep,
- k subvencijski vlogi predložen načrt apnenja, ki vsebuje časovnico apnenja na
istem kmetijskem zemljišču (na vsaka tri leta) in predvideno količino apnenčeve
moke oz. agro apna/ na ha,
-posameznemu upravičencu se lahko subvencionira največ 1500 kg apnenčeve
moke oz. 800 kg. agro apna /ha.
za ukrep pod b:
-s strani nosilca kmetijskega gospodarstva (upravičenca) plačani račun za
izdelavo analize zemlje, predložen v občinski upravi k subvencijski vlogi za ta
ukrep.

III.

IZJAVE VLAGATELJA

-

priloga

Izjavljam, (obvezno ustrezno obkrožite)
1. Da je kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ni
podjetje v težavah oz. v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in
da imamo v času oddaje vloge v lasti ali zakupu 1 ha primerljivih kmetijskih

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

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 porabiti v skladu z pogoji iz javnega razpisa in
pogodbenimi določili. Seznanjen(a) sem s tem, da v kolikor sredstva porabim
nenamensko, oz. jih pridobim nezakonito ali če odstopim od pogodbe, da jih
moram vrniti skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi ter da v tem primeru
ne morem pridobiti novih sredstev iz naslova Pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Beltinci (v nadaljevanju: pravilnik; Ur. list RS, št. 101/07) še 2 leti po
vračilu vseh nezakonito pridobljenih sredstev skupaj s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi.
Da za iste upravičene stroške in za isti namen, kot jih navajam v vlogi, v letu
2014 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 - o višini in namenu).
Da v obdobju zadnjih treh proračunskih let nisem pridobil sredstev skupne
pomoči de minimis in katerega koli vira (državna ali občinska sredstva), ki bi
presegala znesek 15.000,00 EUR.
Da naložbe ne bom uporabljal(a) v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
Da bo po zaključku investicije le-ta v uporabi za namen, za katerega sem
pridobil(a) sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
Da bom v primeru odobritve pomoči predpisano dokumentacijo vodil(a) in
hranil(a) še najmanj 5 let po izplačilu sredstev.
Da končni cilj naložbe 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
živali.
Da bo investicija finančno zaključena pred izplačilom sredstev.
Da imamo ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor
kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali, če je
investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev in jih bomo izpolnili najkasneje
do zaključka investicije.

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

IV.

OBVEZNE SPLOŠNE PRILOGE

1. Izpolnjen prijavni obrazec.
2. Če so upravičenci člani kmečkega gospodarstva, morajo priložiti pooblastilo
nosilca ter izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.

3. V primeru, da je upravičenec mikro podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali
pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet podpore.
4. V primeru, da je upravičenec mikro podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali
pravna oseba) mora predložiti izpis iz sodnega registra, da podjetje ni v težavah.
5. Dokazila o plačanih računih za nabavljen blago, material ali za opravljeno
storitev.
6. Kopija subvencijske vloge za leto 2014, s priloženim načrtom apnenja, če je iz
vlagateljeve vloge razvidno, da vlaga zahtevek za dodelitev pomoči iz 19. c čl.
pravilnika (ohranjanje oz. povečevanje rodovitnosti tal-apnenje).

V.

IZJAVA O PREJEMU SREDSTEV DRŽAVNIH POMOČI:

(ustrezno obkrožite )
Izjava o pridobitvi sredstev državnih pomoči iz državnih ali mednarodnih virov:
1. izjavljam, da za navedene ukrepe nisem prejel drugih finančnih sredstev,
2. izjavljam, da sem prejel finančno pomoč iz državnih ali mednarodnih
sredstev, in sicer:
Zap.
Ukrep
Vir financiranja
Višina
št.
pomoči

VI.

OPOZORILO:

Razpis je odprt do vključno 30.10.2014. Prvo odločanje o prejetih vlogah bo v 1.
tednu v mesecu septembru 2014, drugo v 1. tednu v mesecu novembru in zadnje v
4. tednu v mesecu decembru 2014.
Najkasneje do 19.12. 2012 je potrebno v občinsko upravo Občine Beltinci dostaviti
dokazila (račune) za vse postavke, na katere boste kandidirali, kajti kasneje dani
računi in d ruga dokazila, v primeru, da ne bo sredstev na postavki, ne bodo
upravičeni do povračila sredstev.
Žig:

Pravne osebe)

Datum:_____________________

_____________________________
(podpis vlagatelja)

