Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih
ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Videm za programsko obdobje
2018-2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 6/2018 in 20/2018) – v nadaljevanju Pravilnika in
Odloka o proračunu Občine Videm za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/17, 6/18
in 25/18), Občinska uprava Občine Videm objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN
PODEŽELJA TER POMOČI DE MINIMIS OBČINE VIDEM V LETU 2018
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Videm – v nadaljevanju: občina, razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2018, v okvirni višini 20.000 EUR po shemi državnih pomoči
v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z
notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193
z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija
2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko
infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in
pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za
tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar
zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1) (v nadaljnjem
besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014) in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18.
decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de
minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št.
1407/2013).
II. NAMEN PORABE SREDSTEV – UKREPI
Vrsta ukrepa
Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu – na podlagi Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014:
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoči de minimis:
2. Pomoč za promocijo in trženje proizvodov in storitev
III. UPRAVIČENCI DO POMOČI:
1. pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikropodjetja, dejavna v primarni kmetijski
proizvodnji oziroma v primerih ukrepov po 24. členu Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna

v kmetijskem sektorju in v primeru ukrepa po 43. členu Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 zasebni
lastniki gozdov, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja in so dejavna v
gozdarskem sektorju; ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev;
2. pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikropodjetja v primerih ukrepov za pomoči
de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma
z nekmetijskimi dejavnostmi in imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register
kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine;
3. registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in
prehrane na območju občine, za ukrep 7;.
Pomoči za izvajanje ukrepa 3, ki so namenjene upravičencem iz prve točke v obliki
subvencioniranih storitev, se izplačajo izvajalcem storitev (prejemniki pomoči), ki so ustrezno
registrirani za opravljanje storitev.
Upravičenci do pomoči so tisti, ki ukrepe izvajajo v času od 06.09.2018 do 30.10.2018 oz.
do porabe sredstev.
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo v skladu s 14. členom Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014)
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih
Upravičeni stroški:
 stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;
 stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih
gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški
materiala, ki se nanašajo na naložbo);
 stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
 stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
 stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, razen stroškov namakalnih
naprav;
 stroški postavitve in obnove večletnih nasadov;
 stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne
mreže…);
 stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in
blagovnih znamk.
Upravičenci do pomoči so:
 pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikropodjetja, dejavna v primarni
kmetijski proizvodnji oziroma v primerih ukrepov po 24. členu Uredbe Komisije (EU) št.

702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju in v primeru ukrepa po 43. členu Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014 zasebni lastniki gozdov, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in
srednje velika podjetja in so dejavna v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register
kmetijskih gospodarstev; katerih kmetijska gospodarstva so na območju občine ali katerih
naložba se izvaja na območju občine ter opravljajo dejavnost primarne kmetijske
proizvodnje na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev pomoči:
 predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja
gradnje objektov to potrebno;
 projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so
upravičeni do sofinanciranja;
 za naložbo, ki mora biti v skladu z določili petega odstavka 14. člena Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z
vlogo za pridobitev pomoči;
 predračun ali ponudba za načrtovano naložbo;
 predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu,
če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
 kreditna pogodba, izračun obresti;
 dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi.
Intenzivnost pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. Če
je pomoč dodeljena v obliki nepovratnih sredstev in subvencionirane obrestne mere, skupna
intenzivnost pomoči ne sme preseči 50 % upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša
do 4.000 EUR letno.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
UKREP 2: Pomoč za promocijo in trženje proizvodov in storitev – de minimis
Cilj pomoči je povečanje prepoznavnosti storitev in proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso
proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
Upravičeni stroški so stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave,
svetovalne storitve).
Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikropodjetja v
primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, ki se ukvarjajo s
predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi in imajo sedež na kmetijskem
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež dejavnosti na
območju občine ter izvedejo aktivnost za namen promocije in trženja kmetijskih in nekmetijskih
proizvodov s kmetij.

Pogoji za pridobitev sredstev:
 potrdilo o registraciji dejavnosti,
 predračun za plačilo stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
 v primeru pravnih oseb, ki izvedejo aktivnost za namen promocije in trženja kmetijskih in
nekmetijskih proizvodov s kmetij, dokazilo o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki
se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ali predelavo kmetijskih proizvodov in so vpisani v
register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki
ležijo na območju občine in
Pomoč znaša do 60 % upravičenih stroškov, vendar največ 1.000 EUR za posamezno kmetijsko
gospodarstvo.
Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo
presegli skupni znesek de minimis pomoči. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu
upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo
Komisije (ES) št. 1407/2013 ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v
komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00
EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
Prejemnik pomoči de minimis mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji.
Prejemnik mora k vlogi predložiti:
 pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno
podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem
proračunskem letu;
 pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in
zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja
de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih
 seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že
prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
 izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo, da če je podjetje dejavno
v sektorjih iz prvega odstavka 17. člena Pravilnika, ter je poleg tega dejavno v enem ali
več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe
Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s
slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje
dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni
iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe
Komisije (ES) št. 1407/2013.
Občina bo z odločbo pisno obvestila prejemnika o odobrenem znesku in da je pomoč dodeljena
po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.

NADZOR IN SANKCIJE
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini,
pridobljenih po tem pravilniku oz. javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska
strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva in strokovna komisija, imenovana s strani
župana. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v
celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev upravičenec izgubi pravico do
pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
Upravičenci do pomoči so tisti, ki ukrepe izvajajo v času od 06.09.2018 do 30.10.2018 oz.
do porabe sredstev. Šteje se, da lahko lastnik pravnega subjekta kot upravičenec kandidira
za sredstva samo z enim pravnim subjektom oz. kot ena fizična oseba.
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 Videm v letu 2018«,
- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Vloga je objavljena na spletni strani Občine Videm www.videm.si, možno pa jo je dvigniti tudi v
sprejemni pisarni Občine Videm, v času uradnih ur.
Vlogo s prilogami je potrebno oddati na sedežu Občine Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm
pri Ptuju, v času uradnih ur ali nasloviti na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm
pri Ptuju, v zaprti kuverti s pripisom: PRIJAVA NA JR – DP – KMETIJSTVO 2018 – NE ODPIRAJ.
Vlagatelj s svojim podpisom jamči za pravilnost in resničnost v vlogi navedenih podatkov.
OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge upravičencev se obravnavajo po kronološkem vrstnem redu prispetja, do porabe sredstev,
vsak prvi torek v mesecu. O dodelitvi sredstev upravičencev po tem razpisu odloča predstojnik
oz. od njega pooblaščena uradna oseba z odločbo, po predlogu komisije.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Razpis je odprt od 06.09.2018 do 30.10.2018 oz. do porabe sredstev.
Občinska uprava Občine Videm vloge obravnava v skladu z Zakonom o splošnem upravnem
postopku.
Dodatne informacije dobite po telefonu 02 761 94 00, pri Nadi Kolednik –
nada.kolednik@videm.si.
Številka: 331-1/2018
Datum:6.9.2018
OBČINA VIDEM
Župan
Friderik BRAČIČ

