Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rače - Fram za programsko obdobje 2015 – 2020 (MUV,
št. 18/15; v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Rače - Fram za leto 2019 (MUV, št. 4/2019),
Občinska uprava Občine Rače - Fram objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Rače - Fram v letu 2019
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Občina Rače - Fram (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja za leto 2019 v okvirni višini 64.000 EUR, po shemi državnih pomoči v kmetijstvu,
skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 ter z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.

II. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Vrsta ukrepa
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo:
- Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
- Podukrep 1.2: Urejanje pašnikov
- Podukrep 1.3: Urejanje kmetijskih zemljišč
2. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
3. Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja
4. Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih
Krajev
5. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih dejavnosti kmetije
ter predelave in trženja
6. Promocija in trženje proizvodov in storitev

Okvirna višina sredstev
34.200 EUR
1.500 EUR
10.500 EUR
2.000 EUR
8.000 EUR
3.800 EUR
2.000 EUR
2.000 EUR

III. UKREPI IN UPRAVIČENCI
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
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.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave poslovnih načrtov;
- nakup nove kmetijske mehanizacije in nove gozdarske mehanizacije;
- nakup novega rastlinjaka s pripadajočo opremo in montaža le-tega.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in se aktivno ukvarjati s kmetijsko proizvodnjo, imeti
stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva ter imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih
kmetijskih površin;
- računi z dokazilom o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč; vsi računi in dokazila o plačilih morajo
glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti
nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec;
- kmetijsko dejavnost, lastništvo in uporabo nove kmetijske in nove gozdarske mehanizacije mora izkazovati
upravičenec pomoči vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
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Vlagatelji lahko kandidirajo za nakup samo enega stroja in za eno vrsto upravičenih stroškov v okviru tega
ukrepa. Pri obravnavi vlog imajo prednost vlagatelji, ki v zadnjih dveh letih niso kandidirali za sredstva
tovrstnega ukrepa.
Višina pomoči:
- za izdelavo poslovnih načrtov do 50 % upravičenih stroškov brez DDV;
- za nakup nove kmetijske in nove gozdarske mehanizacije je omejitev do 30% upravičenih stroškov brez DDV
oziroma do največ 1.500,00 EUR na kmetijo; zaradi omejenih razpoložljivih finančnih sredstev se določi
procentualni delež sofinanciranja po zadnjem razpisnem roku.
Podukrep 1.2 Urejanje pašnikov
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine,
oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine.
Upravičeni stroški:
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, stroški nakupa krmilnika.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše;
- račun oz. dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
- najmanjša upravičena površina za ureditev pašnika je 1 ha, največja upravičena površina za ureditev
pašnika pa znaša 5 ha.
Višina pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov brez DDV;
- za nakup krmilnika do 30 % upravičenih stroškov brez DDV.
Najvišji znesek dodeljene pomoči je 300 € / ha na leto.
Podukrep 1.3 Urejanje kmetijskih zemljišč
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine in
katerih naložba se izvaja na območju občine.
Upravičeni stroški:
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije: krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje
terena, ureditev dovoznih poti; možno je sofinancirati stroške nove vzpostavitve travinj v sklopu celovite
naložbe v zemljišče - analiza zemlje, gnojilni načrt, nakup in setev travnodeteljnega semena;
- stroški izdelave programa (načrta) ureditve kmetijskega zemljišča, v kolikor dela obsegajo nad 20
strojnih ur.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- vlagatelji so fizične osebe, nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo status kmeta, se aktivno ukvarjajo s
primarno kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno prebivališče in sedež kmetijskega gospodarstva v občini RačeFram, imajo svojo KMG-MID in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v
zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine Rače-Fram (vsaj 2 ha primerljivih kmetijskih
površin);
- ocenjevanje upravičenosti agromelioracijskega posega in odobritev o nameri dela oz. odobritev vloge za
izvedbo agromelioracije opravi in odloči Odbor za kmetijstvo;
- registrirano in aktivno kmetijsko dejavnost in lastništvo mora izkazovati upravičenec pomoči vsaj naslednjih
5 let po zaključeni investiciji;
- k vlogi za izvedbo agromelioracije mora upravičenec predložiti:
- kopijo katastrskega načrta z označbo investicije;
- zemljiškoknjižni izpisek ali posestni list, iz katerega je razvidno, da je upravičenec lastnik kmetije in ima v
uporabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin - dokumenti so lahko stari največ 1 leto;
- zakupne pogodbe, sklenjene za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč;
- krčitveno dovoljenje pristojnega organa, če gre za spremembo gozdne površine v kmetijsko;
- pri izvajanju večjih agromelioracijskih del (nad 20 strojnih ur) se obvezno izdela program ureditve kmetijskih
zemljišč, ki ga izdela strokovna služba Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor.
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Višina pomoči:
- za izvedbo manjših posegov do 20 strojnih ur sofinanciramo do 50 % upravičenih stroškov brez DDV;
- v okviru velikih agromelioracij sofinanciramo stroške Programa (načrta) ureditve kmetijskih zemljišč, analizo
zemlje, gnojilni načrt ter nabavo semena - sofinanciranje znaša do 50 % upravičenih stroškov brez DDV.
Za celotno izvedbo agromelioracije znaša najvišji znesek dodeljene pomoči 1.800 € na kmetijsko
gospodarstvo letno.

2. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov na kmetiji
Upravičeni stroški:
- nakup novih strojev in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti; v kolikor
upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči;
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
- če vlagatelj kandidira za sredstva iz podukrepa 1.1, ne more v istem letu kandidirati za sredstva
tovrstnega ukrepa.
Upravičenci:
- kmetijska gospodarstva, dejavna na področju predelave in/ali trženja kmetijskih proizvodov, vpisana v
register kmetijskih gospodarstev, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.
Višina pomoči:
- enaka kot za naložbe podukrepa 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev.

3. Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja
Upravičeni stroški:
- stroški za izobraževanje in usposabljanje: stroški organiziranja in materialni stroški izvedbe programov
izobraževanja in usposabljanja (predavanja, usposabljanje za izvajanje novih tehnologij, podjetniško
usposabljanje, informativna izobraževanja, tečaji);
- stroški za informiranje in izvajanje delavnic.
Upravičenci do pomoči:
- člani kmetijskih gospodarstev, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine
in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in gozdarskem sektorju;
- izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja: pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost, ki je
ustrezno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega izobraževanja
osebja za opravljanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja.
Prejemnik pomoči:
- pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
- program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s predračunom stroškov in z ustreznimi dokazili (kot so
kotizacije oz. participacije kmetov idr.);
- pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem do storitev na ustreznem območju,
- če so izvajalci ali organizatorji nudenja storitev prenosa znanja in informiranja nevladne organizacije,
članstvo v teh organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do tovrstne državne pomoči.
Višina pomoči:
- pomoč se dodeli do 80 % upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom.

4. Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa mleka iz odročnih krajev
Upravičeni stroški:
Operativni stroški tovornega prevoza mleka na kilometer v odročnih krajih.
Upravičenci do pomoči:
Subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega transporta mleka.
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Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenec/izvajalec transporta mora predložiti:
- odločbo o registraciji dejavnosti oziroma izpisek iz sodnega registra;
- dokazilo o opravljenih tovornih transportih mleka na odročnih območjih, z navedbo razdalj;
- seznam lokalnih odročnih prog, z navedbo razdalj in številom prevozov letno;
- izjavo, da zagotavlja ustrezen in kakovosten transport.
Višina pomoči:
Subvencija je oblikovana glede na priznano plačilo stroškov prevoza mleka na dan, to je 10,34 EUR/dan.

5. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji
(dopolnilne dejavnosti) ter predelave in trženja
Upravičeni stroški:
- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja, povezana z dopolnilno dejavnostjo ter
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
Upravičenci do pomoči:
- fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo ter predelavo ali
trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na
območju občine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
- dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec do pomoči še nima dovoljenja za opravljanje
dejavnosti;
- program izobraževanja oziroma usposabljanja, povezanega z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji,
predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov;
- pomoč je omejena na enega člana kmetijskega gospodarstva.
Višina pomoči:
- do 70 % upravičenih stroškov brez DDV oziroma do največ 500 EUR na upravičenca letno; zaradi omejenih
razpoložljivih finančnih sredstev se določi procentualni delež sofinanciranja po zadnjem razpisnem roku.

6. Promocija in trženje proizvodov in storitev
Upravičeni stroški:
- stroški promocije in trženja (katalog, zloženka, letak, spletna stran).
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s dopolnilno dejavnostjo na kmetiji oziroma s predelavo in
trženjem, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- dokazilo o registraciji dejavnosti;
- račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
- če vlagatelj kandidira za sredstva iz ukrepa 3, ne more v istem letu kandidirati za sredstva tovrstnega
ukrepa;
- vlagatelj lahko kandidira za sredstva tovrstnega ukrepa maksimalno tri leta zapored.
Višina pomoči:
- do 70 % upravičenih stroškov brez DDV.
- Najvišji znesek dodeljene pomoči znaša do 600 € na upravičenca letno.

IV. VSEBINA IN MESTO ODDAJE VLOGE
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
- prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
občini Rače - Fram v letu 2019«,
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- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Obvezna priloga k vlogi: Kopija odločbe o načinu obdavčitve kmetije (Finančna oz. Davčna uprava).
Vlogo dvignete v tajništvu občine ali v pisarni za področje kmetijstva (Tanja Kosi) v času uradnih ur, na
Kmetijsko svetovalni službi v Račah (Katarina Kresnik), Cesta talcev 1, telefon 051 342 308. Vloga je dosegljiva
tudi na internetnem naslovu občine: http://www.race-fram.si.
Vlogo s prilogami je potrebno oddati na sedežu Občine Rače - Fram v času uradnih ur ali nasloviti na naslov:
Občina Rače -Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače. Vlagatelj s svojim podpisom jamči za pravilnost v vlogi
navedenih podatkov.

V. OBRAVNAVANJE VLOG

Vloge bo obravnavala občinska uprava Občine Rače - Fram. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča
direktorica občinske uprave ali druga pooblaščena uradna oseba z odločbo. V odločbi se podrobneje opredeli
namen in višina sredstev za posamezen ukrep, upravičene stroške in možnost preverjanja namenske porabe
sredstev.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

VI. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Razpis je odprt do vključno 1. 11. 2019:
● 28. 6. 2019 (za obdobje od 1. 12. 2018 - 28. 6. 2019 sprejemamo vloge od 17. 6. do 28. 6. 2019),
● 1. 11. 2019 (za obdobje od 1. 7. 2019 - 1. 11. 2019 sprejemamo vloge od 15. 10. do 1. 11. 2019).
Prepozne, neupravičene ali po pozivu na dopolnitev nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka,
vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni.
Dodatne informacije dobite na navedenem naslovu ali po telefonu, na številki 609 60 24 (Tanja Kosi) ter na
Kmetijsko svetovalni službi v Račah (Katarina Kresnik), Cesta talcev 1, telefon 051 342 308.
Datum: 21. 2. 2019

OBČINA RAČE-FRAM
Župan
Branko LEDINEK, l.r.

OBČINA RAČE – FRAM
Grajski trg 14, 2327 RAČE
tel./fax: 02/609-60-10, 609-60-18

spletna stran: www.race-fram.si
e-pošta: info@race-fram.si
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