Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR in 26/14), Odloka o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2017 (Uradni
list RS, št. 6/2017), in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v občini Bistrica ob Sotli za programsko obdobje 2017 – 2020 (Uradni list RS, št. 68/2015), v
nadaljevanju: pravilnik, Občina Bistrica ob Sotli objavlja
JAVNI RAZPIS
za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Bistrica ob Sotli v letu 2017
I. Predmet razpisa:
Občina Bistrica ob Sotli razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bistrica ob Sotli po tem razpisu iz proračuna za leto
2017 v skupni vrednosti 22.500,00 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu – skupinske
izjeme, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in pomoči de minimis v skladu z
Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 in za ostale ukrepe občine.
II. Upravičenci:
Na javni razpis se lahko prijavijo:
1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni
kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členih 21 in 24 Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter so vpisana v register
kmetijskih gospodarstev;
2) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov
za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, 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.

III. Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Višina razpisanih sredstev je 15.000,00 EUR.
Podukrepa:
- posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
- urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Cilj ukrepa:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z
zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
- izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če
zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
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vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in
modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in
izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;
zagotavljanje večje stopnje samooskrbe s hrano, zlasti z večanjem lokalne pridelave
hrane ter podporo trženju lokalno pridelane hrane.

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 in storitev);
- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme;
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami
(protitočne mreže …);
- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in
blagovnih znamk;
- stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oz. prestrukturiranja
(zamenjave sort) obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in
postavitev opore in ograje, nakup večletnega sadilnega materiala, .
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije,
pašniki);
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Podpore se ne dodelijo za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
- zasaditev letnih rastlin;
- dela v zvezi z odvodnjavanjem;
- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v
24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU,
vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
- obratna sredstva,
- DDV.
Pogoji za dodelitev sredstev:
 vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
 naložba ne sme biti pričeta pred oddajo vloge, zaključena mora biti pred izplačilom
sredstev,
 računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrepe, morajo biti z
datumom po prejemu sklepa,
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vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva, ki leži na območju občine in mora
imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega
gospodarstva;
kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenega ciljev ukrepa,
na kmetijskem gospodarstvu morajo biti 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, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje
do zaključka investicije,
nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih
površin.

Upravičenec mora ob prijavi predložiti naslednjo dokumentacijo:
 vlogo za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Bistrica ob Sotli v letu 2017 –KMETOVALCI«,
 zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2017 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja,
 mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba (KGZ enota Šmarje pri Jelšah);
 ponudbo oz. predračun (ponudba oz. predračun mora glasiti na realno vrednost,
upravičenci naj prijavljajo le tisto vrednost, ki jo bodo dejansko realizirali in zanjo
lahko dostavili račun). Lastna vlaganja se ne sofinancirajo.
 v primeru investicije povezanih z graditvijo objektov: ustrezno prostorsko
dokumentacijo,
 v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
 1 ha njiv ali vrtov ali
 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
 4 ha pašnikov ali
 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali ostalih trajnih nasadov ali
 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri
trsničarstvu,
 200 m² proizvodnih površin pri pridelavi gob,….
Finančne določbe:


najvišja stopnja pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov investicije (brez DDV).

Najvišji znesek pomoči v okviru ukrepa Naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva
na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo lahko znaša največ do
3.000,00 EUR na upravičenca na leto.
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2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Višina razpisanih sredstev je 2.000 EUR.
Cilj ukrepa: je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske
proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:
- za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara
strele, pozebe, poplave in viharja;
- za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu za primer bolezni.
Upravičeni stroški:
- sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od
prometa zavarovalnih poslov.
Upravičenec mora ob prijavi predložiti naslednjo dokumentacijo:
- vlogo za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Bistrica ob
Sotli v letu 2017 –KMETOVALCI«,
- zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2017 od Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja;
- sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2017 z
obračunano višino nacionalnega
sofinanciranja.
Finančne določbe:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino do sofinanciranja zavarovalne premije
iz nacionalnega proračuna do 65% opravičljivih stroškov zavarovalne premije.
3. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
Višina razpisanih sredstev je 3.000,00 EUR.
Cilj ukrepa: diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih
proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter
nekmetijske dejavnosti.
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi
dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
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dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za
opravljanje dejavnosti;
dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi;
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;
poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov, kadar skupna vrednost naložbe
presega 50.000 EUR,
naložba ne sme biti pričeta pred oddajo vloge, zaključena mora biti pred izplačilom
sredstev,
računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrepe, morajo biti z
datumom po prejemu sklepa.

Podpore se ne dodelijo:
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Upravičenec mora ob prijavi predložiti naslednjo dokumentacijo:
 vlogo za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Bistrica ob Sotli v letu 2017 –KMETOVALCI«,
 zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2017 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja,
 finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oz. dokončanja le-te,
 predračune, račune za nakup opreme in naprav oz. račune o izvedenih delih. Lastna
vlaganja se ne sofinancirajo.
 fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu oz. dokazilo
o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje
dejavnosti,
 mnenje pristojne strokovne službe (KGZ enota Šmarje pri Jelšah) o upravičenosti vlaganja
v izbrano vrsto dejavnosti.
 v primeru investicije povezanih z graditvijo objektov, ustrezno prostorsko dokumentacijo,
Finančne določbe:
- najvišji delež pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov.
- ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno
pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz 20. člena pravilnika.
- pri izračunu intenzivnosti pomoči se upošteva neto vrednost upravičenih stroškov brez
DDV
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4. Sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja
Višina razpisanih sredstev je 2.500,00 EUR.
Cilj ukrepa: podpora organizirani dejavnosti društev, ki delujejo na področju kmetijstva in
razvoja podeželja..
Upravičeni stroški:
- materialni stroški pri izvajanju neprofitnih programov društva.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Do sredstev so upravičena društva in druga združenja s področja kmetijstva, ki imajo sedež v
občini ter društva in združenja, ki nimajo sedeža v občini, združujejo pa tudi člane iz Občine
Bistrica ob Sotli. Pogoj za pridobitev sredstev je, da ima društvo ali združenje vsaj deset
članov in da je v društvo ali združenje včlanjenih vsaj pet članov iz Občine Bistrica ob Sotli.
Upravičenec mora ob prijavi predložiti naslednjo dokumentacijo:
IV.

vlogo za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Bistrica ob Sotli v letu 2017 – DRUŠTVA«,
finančno ovrednoten program dela za leto 2017,
vsebinsko in finančno poročilo o delu društva za leto 2016,
evidenco o članstvu (število vseh članov in posebej poimenski seznam in število članov iz
občine Bistrica ob Sotli),
potrdilo o registraciji društva.
Obravnavanje vlog:

Vloge bo obravnavala komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno.
Komisija bo v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog obravnavala prejete vloge. Glede na
število prispelih upravičenih in popolnih vlog, višino upravičenih stroškov ter višino
razpoložljivih razpisanih sredstev, bo komisija določila delež sofinanciranja po posameznih
ukrepih za leto 2017.
V kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se
lahko sredstva prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep, ki ga pripravi
komisija. Zoper sklep lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema
sklepa. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrepe, morajo biti z
datumom po prejemu sklepa. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve komisija
ne bo upoštevala.
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V. Rok za prijavo na javni razpis:
Razpis je odprt do 31. 03. 2017.
Za pravočasne vloge se štejejo vse vloge, ki bodo prispele v tajništvo Občine Bistrica ob Sotli
do navedenega datuma ali bodo do tega datuma oddane na pošto s priporočeno pošiljko.
Vloga mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen
s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bo komisija zavrgla.
Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti v tajništvo Občine ali poslana na naslov: Občina
Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli z oznako: »Ne odpiraj – javni
razpis KMETIJSTVO 2017« ter označena z imenom in naslovom vlagatelja najkasneje do
31. 03. 2017.
Zahtevek s prilogami mora biti dostavljen na Občino Bistrica ob Sotli najkasneje do
15.11.2017.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega razpisa v
tajništvu Občine Bistrica ob Sotli. Obrazci so na voljo tudi na spletni strani
www.bistricaobsotli.si .
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom, dobijo zainteresirani po e-naslovu
obcina@bistricaobsotli.si, ali po telefonu št. (03) 800 15 00.

Datum: 20.02.2017
Številka: 339-0001/2017-1
Občina Bistrica ob Sotli
Župan
Franjo Debelak l.r.
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