OBČINA RAČE – FRAM

Občinska uprava, Grajski trg 14, 2327 Rače
telefon: 02/609-60-10, telefax: 02/609-60-18,

VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA
OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI RAČE - FRAM
ZA LETO 2020
IME IN PRIIMEK VLAGATELJA__________________________________________
NASLOV, GSM_____________________________________________________________
Št. transakcijskega računa in banka______________________________________
KMG-MID: ___________________________________________________________
DAVČNA ŠT:______________________
EMŠO:___________________________
se prijavljam na javni razpis za naslednje ukrepe (označite ):

IZPOLNI VLAGATELJ
Pogoji in merila upravičenosti
UKREP 1: INVESTICIJE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA (označite), Upravičeni stroški:
Nakup nove kmetijske in nove gozdarske mehanizacije
Agromelioracijska dela
Ureditev pašnikov, nakup krmilnika
Izdelava poslovnih načrtov
Priloge k vlogi:
- za nakup nove kmetijske in nove gozdarske mehanizacije: račun in dokazilo o plačilu računa,
kopija subvencijske vloge za tekoče leto,
- za agromelioracijska dela: vloga, kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba, krčitveno dovoljenje pristojnega organa (v primeru krčitve gozda), zakupna
pogodba v primeru zakupa zemljišč,
- za urejanje pašnikov, nakup krmilnika: popis del ureditve pašnika, račun in dokazila o plačilu
stroškov,
- za poslovni načrt: kopija dela poslovnega načrta, račun in dokazilo o plačilu računa.
Dodatna merila:
- kmetijsko gospodarstvo je ustrezne velikosti (za nakup kmetijske in gozdarske mehanizacije: status kmeta in 1 ha
primerljivih kmetijskih površin, za agromelioracije: status kmeta in 2 ha primerljivih kmetijskih površin,
za ureditev pašnikov nad 1 ha PKP).

- lastništvo in uporabo kmetijske in gozdarske mehanizacije mora izkazovati upravičenec pomoči
vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
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UKREP 2: INVESTICIJE V PREDELAVO IN TRŽENJE (označite)
KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV
Upravičeni stroški: nakup novih strojev in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah.
Priloge k vlogi:
- dovoljenje oz. potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti,.
- račun in dokazila o plačilu stroškov.
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.
Dodatna merila: dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi.
UKREP 3: POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ (označite)
Upravičeni stroški: sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od
prometa zavarovalnih poslov.
Priloge k vlogi: veljavna zavarovalna polica za zavarovanje kmetijske proizvodnje v letu 2020
(zavarovanje posevkov, nasadov in plodov), - potrdilo o plačilu zavarovalne premije.
Dodatna merila:
Za veljavno zavarovalno polico se šteje, ko je podpisana z strani obeh strank in minimalno plačano 20 % višine
zavarovalne premije. Upravičenci do pomoči so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, s sedežem in kmetijskimi površinami na območju občine Rače - Fram, ki sklenejo
zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po državni uredbi za tekoče leto.

UKREP 4: PRENOS ZNANJA IN INFORMIRANJA V KMETIJSTVU (označite),
Upravičeni stroški:
Organiziranje in izvedba izobraževanja, usposabljanja s področja kmetijstva
Informiranje in izvajanje delavnic
Priloge k vlogi:
- potrdilo in seznam udeležencev izobraževanja, usposabljanja, tečaja,
- dokazila / dokumentacija izvedbe izobraževanja, usposabljanja , delavnic
- dokazila o plačilu stroškov.
Upravičenci do pomoči: člani kmetijskih gospodarstev, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo
sedež na območju občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in gozdarskem sektorju..
Prejemnik pomoči: ustrezno registrirani izvajalec storitev prenosa znanja in informiranja.

UKREP 5: POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA MLEKA IZ
ODROČNIH KRAJEV (označite)
Upravičeni stroški: operativni stroški cestnega tovornega prometa mleka na odročnih krajih občine.
Priloge k vlogi: upravičenec/izvajalec transporta mora predložiti:
- odločbo o registraciji oziroma izpisek iz sodnega registra,
- seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno,
- izjavo, da zagotavlja ustrezen in kakovosten transport.
UKREP 6: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI,
PREDELAVO IN TRŽENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV (označite)
Upravičeni stroški: kotizacija za tečaje, predavanja.
Priloge k vlogi:
- dovoljenje oz. potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti,
- splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti (KMG-MID),
- potrdilo in seznam udeležencev izobraževanja, tečaja
- dokazila / dokumentacija izvedbe,
- dokazila o plačilu stroškov.
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UKREP 7: PROMOCIJA IN TRŽENJE PROIZVODOV IN STORITEV (označite)
Upravičeni stroški: promocijski katalogi, zloženke, letaki, spletna stran.
Priloge k vlogi:
- dovoljenje oz. potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti,
- splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti (KMG-MID),
- račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
Dodatna merila:
Vlagatelj lahko kandidira za sredstva tovrstnega ukrepa maksimalno tri leta zapored.

IZJAVA VLAGATELJA:
Spodaj podpisani izjavljam: - da so vsi podatki in navedbe podane v vlogi, resnični in točni, za kar prevzemam materialno in
kazensko odgovornost;
- da kmetijsko gospodarstvo ni podjetje v težavah;
- seznanjen sem, da so sredstva pridobljena za ukrepe, na katere se prijavljam državna pomoč oziroma pomoč pridobljena
po pravilu de minimis in dovoljujem uporabo osebnih podatkov, navedenih v tej vlogi, za namene pridobitve teh vrst pomoči
- da za iste upravičene stroške, ki jih navajam v tej vlogi, nisem prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali
mednarodnih virov oziroma izjavljam, da sem iz navedenih naslovov že prejel ______________ EUR;
- da smo dolžni posredovati zahtevane dopolnitve, ki jih bo zahtevala občinska uprava ali državna komisija;
- da bomo omogočili pregled na osnovi vložene vloge vsem osebam, ki jih bo pooblastil župan občine ali državna komisija; da za potrebe Javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rače
- Fram v letu 2020 dovoljujem Občini Rače –Fram pridobitev vseh potrebnih podatkov iz uradnih evidenc v skladu s 139.
členom Zakona o splošnem upravnem postopku.

OBVEZNA PRILOGA K VLOGI: Kopija odločbe DDV zavezanca Finančne uprave
Obdavčen sem:
(obkroži – obvezno)

1. Na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov
2. Pavšalno, na podlagi katastrskega dohodka
3. Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

V primeru, da ste obdavčeni pavšalno in nosilec dopolnilne dejavnosti vam skladno s zakonom moramo pri
izplačilih nad 200 € odtegniti akontacijo dohodnine v višini 10%.

Kraj in datum:
____________________

Podpis vlagatelja:
________________________
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