OBRAZEC 1a: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Obrazec 1a
UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN PAŠNIKOV
1. Kratek opis naložbe (na kratko opišite vrsto in namen naložbe):

2. Finančni podatki o naložbi
VREDNOST NALOŽBE ZNAŠA:

brez
DDV:

EUR

z DDV:

EUR

FINANČNA KONSTRUKCIJA:
Viri financiranja

Višina v EUR

Delež v %

Posojilo
Lastna sredstva
Drugi viri RS
Občina Moravče - nepovratna
sredstva
Drugo
SKUPAJ
SPECIFIKACIJA UPRAVIČENIH STROŠKOV:
Vrsta upravičenega stroška*

Vrednost brez DDV v EUR

Vrednost z DDV v EUR

1

SKUPAJ
* Za stroške, ki jih navedete v tabeli, morate obvezno priložiti predračune oz. ponudbe, za
projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi!
/DDV ni upravičen znesek. Pri izračunu višine sofinanciranja se upoštevajo zneski brez DDV/.
3. Potrebna DOVOLJENJA za izvedbo naložbe (ustrezno označi oz. vpiši)
ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je v skladu z zakonodajo s področja graditve
objektov to potrebno
presoja vplivov na okolje za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe
702/2014, če je le-ta potrebna
drugo: ____________________________________________________

V/na __________________, dne_____________

____________________
(Podpis vlagatelja)
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2. IZJAVE VLAGATELJA
Izjavljam,
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

da je kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima v lasti oz. zakupu
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine Moravče ter v času oddaje vloge dejavnost primarne
kmetijske proizvodnje opravlja na najmanj 0,5 ha primerljivih kmetijskih površin;
da podjetje, ki se prijavlja na ta javni razpis, ustreza kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni
kmetijski proizvodnji, ima sedež na območju občine Moravče in ni podjetje v težavah oz. v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije; v času oddaje vloge dejavnost primarne kmetijske
proizvodnje podjetje opravlja na najmanj 0,5 ha primerljivih kmetijskih površin;
da nismo naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU,
s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
da se pomoč, za katero kandidiram, ne nanaša na pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami,
vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno
dejavnostjo in prav tako se ne nanaša na pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga
pred uporabo uvoženega blaga;
da se naložba, ki je predmet prijave na ta razpis, izvaja na območju občine Moravče;
da se strinjam in sprejemam vse razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in da z
njimi v celoti soglašam;
da se strinjam z vsemi določili vzorca pogodbe;
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, ki jih pridobim nezakonito, porabim nenamensko, da odstopim
od pogodbe oz. da del ne izvršim v skladu s pogodbeni določili, vrniti skupaj s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila teh sredstev ter da v primeru
ugotovljenih kršitev (nenamenska poraba in/ali nezakonita pridobitev proračunskih sredstev) izgubim
pravico do pridobitve sredstev na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015-2020 za naslednji 2 leti;
da nisem pričel(a) z izvedbo naložbe in da ne bom pričel(a) z deli pred izdajo sklepa o
odobritvi sredstev; kot začetek izvedbe naložbe se šteje prevzem katerihkoli obveznosti vlagatelja na
račun morebitnih odobrenih sredstev (sklenitev pogodb, naročanje materiala, opreme ali storitev…);
da bo investicija izvedena v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in bo zaključena najkasneje do
30.11.2017;
da naložbe ne bom uporabljal(a) v nasprotju z namenom dodelitve sredstev;
da bom v primeru odobritve pomoči predpisano dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev te
pomoči, vodil(a) in hranil(a) še najmanj 10 let od datuma prejema pomoči;
da imamo ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane
vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali,
če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev in jih bomo izpolnili najkasneje do zaključka
investicije;
da za namen razpisa dovoljujem Občini Moravče pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Za navedene izjave, izpolnjene obrazce in priložene priloge kazensko in materialno odgovarjam.
V/na __________________, dne_____________

____________________
(Podpis vlagatelja)
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3. IZJAVA VLAGATELJA o kumulaciji državnih pomoči
S podpisom odgovorne osebe in žigom na tej izjavi potrjujemo, da:
-

smo seznanjeni, da se državna pomoč dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014;
v zadnjih treh letih nismo in ne bomo prejeli državne pomoči v znesku višjem od dovoljenega
limita (do 500.000,00 EUR v zadnjih treh letih);
za iste upravičene stroške in za isti namen, ki so sestavni del te vloge, v letu 2017 in preteklih
letih, nismo pridobili sredstev oz. nismo v postopku pridobivanja sredstev iz občinskih,
državnih, mednarodnih ali drugih javnih virov;
so mi bila za iste upravičene stroške že dodeljena javna sredstva v višini _____________ EUR,
dajalca__________________________________________________________ .

V primeru naknadne dodelitve pomoči iz državnih, mednarodnih in drugih javnih virov
(smo v postopku reševanja ali se bomo na javni razpis prijavili tekom leta 2017), se
OBVEZUJEMO o tem v roku 5 dni po prejemu sredstev oz. od dneva prijave, seznaniti
Občino Moravče (navedba dajalca državne pomoči, namen in višina sofinanciranja).
Izpolnijo prijavitelji, ki so oddali vlogo za isti namen oz. iste upravičene stroške tudi na
drug javni razpis, vendar še niso prejeli odgovora (so v postopku reševanja vloge).
Dajalec pomoči: ___________________________________________________________
Objava javnega razpisa: _____________________________________________________
Namen: _________________________________________________________________
Datum oddane vloge: _______________________________________________________

V/na __________________, dne_____________

žig

____________________
(Podpis vlagatelja)
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4. OBVEZNE PRILOGE:
K prijavnemu obrazcu / vlogi je potrebno priložiti:
•

v primeru, da je vlagatelj podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora
predložiti dokazilo, da je registrirano za opravljanje dejavnosti, ki je predmet pomoči,

•

v primeru, da je upravičenec podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba),
mora predložiti izpis iz Ajpesa oz. Finančne uprave RS, iz katerega je razvidno, da
podjetje ni v težavah,

•

v primeru skupne naložbe Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov pooblastilo nosilcu
kmetijskega gospodarstva, ki ga pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vključeni v skupno naložbo

•

vse zahtevane IZJAVE vlagatelja (izpolnjeni in podpisani obrazci),

•

ponudbe oz. predračune za načrtovano investicijo/naložbo (za vse upravičene stroške, za
katere se uveljavlja pomoč), za projektno dokumentacijo pa račun o izdelav,

•

mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba (Opomba: Mnenje strokovne službe mora vsebovati razloge za nujnost naložbe in opis
stanja na kmetiji, povezanega z nujnostjo naložbe, rezultate naložbe ter realno ocenjen finančni
vložek, potreben za naložbo in indikatorje (npr. stalež živali ob začetku/zaključku naložbe),

•

zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel,

•

kopijo katastrskega načrta ali izris obravnavanega GERK-a s podatki in program del,
ki ga pripravi pristojna strokovna služba in dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo
naložbe v primeru zakupa zemljišč,

•

presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna v skladu z določili 14(5) člena Uredbe
702/2014.
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5. VZOREC POGODBE
OBČINA MORAVČE, Trg svobode 4, 1251 Moravče, ki jo zastopa župan Martin Rebolj, matična
številka: 5880505000, davčna številka: SI41432851
(v nadaljevanju: občina)
in
vlagatelj /Ime in priimek ali Naziv, Ulica, Hišna številka, Poštna številka, Pošta/
_________________________________________________________________________,
številka KMG-MID: ________________, davčna številka: ________________ ki ga
zastopa/katerega nosilec je _______________________________ /ime in priimek
zastopnika/nosilca/
(v nadaljevanju: upravičenec)
skleneta
P O G O D B O
o dodelitvi državnih pomoči – skupinske izjeme za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za leto 2017
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- da je bil dne _____________, na spletni strani Občine Moravče objavljen Javni razpis za
dodelitev državnih pomoči za programe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Moravče v letu 2017 (v nadaljevanju: javni razpis);
- da se je upravičenec prijavil na javni razpis s pravočasno in popolno vlogo, ki jo je pregledala
strokovna komisija, imenovana s strani župana;
- da je občina s sklepom št. ____________, z dne ___________, upravičencu odobrila sredstva
v skupni višini _________ EUR za ____________________________.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi sheme državnih pomoči »Podpore za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Moravče za programsko obdobje 2015-2020«, ki se vodi
pod identifikacijsko številko: K-BE114-5880505-2015, dodeljene s strani Evropske komisije.
Pomoč, dodeljena istemu vlagatelju (fizični ali pravni osebi) ne sme presegati 500.000 EUR bruto
v obdobju zadnjih treh let.
2. člen
Sredstva iz 1. člena pogodbe se upravičencu dodelijo iz proračuna Občine Moravče za leto 2017,
iz proračunske postavke 042107 Naložbe v kmet.gospodar.za primarno proizvodnjo, in sicer za
naslednje namene:
Namen
Bruto znesek
Finančna sredstva skupaj v EUR
3. člen
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Občina bo sredstva iz prejšnjega člena te pogodbe nakazala na podlagi predložitve zahtevka za
izplačilo sredstev. Upravičenec mora občini najkasneje do 30. 11. 2017 predložiti zahtevek za
izplačilo sredstev na predpisanem obrazcu (Priloga 1) ki je sestavni del te pogodbe.
Zahtevku iz prejšnjega odstavka mora upravičenec predložiti ustrezna dokazila, in sicer:
- ustrezne račune oz. situacije za nakup materiala, opreme ali opravljene storitve,
- dokazila o plačilu obveznosti (potrdila o plačanih računih),
- dokazilo, da je bil postopek izveden v skladu z zakonom o javnih naročilih, če je
upravičenec naročnik po zakonu o javnih naročilih,
- poročilo o opravljenem delu oz. izvedenih aktivnostih, ki so predmet podpore, podpisano
s strani upravičenca (sestavni del zahtevka za izplačilo sredstev).
4. člen
Davčna osnova in način obdavčitve za fizične osebe se določi na podlagi Zakona o dohodnini
(Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 –
ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15 in 55/15).
5. člen
Upravičenec se zavezuje:
- da bo za naložbo vodil in hranil predpisano dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev te
pomoči, še 10 let od datuma prejema pomoči na podlagi te pogodbe,
- da naložbe ne bo uporabljal v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,
- da bo investicija po zaključku le-te v uporabi za namen, za katerega je pridobil sredstva, vsaj še
5 let po izplačilu sredstev,
- da bo naložba zaključena pred predložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev; kot zaključek
naložbe se šteje tehnični prevzem oz. uporabno dovoljenje ali vključitev kmetijske mehanizacije
ali opreme v objektih v proizvodni proces oz. dokončanje vseh del,
- da bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih sredstev,
- da se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega značaja,
lahko objavljajo. Pri tem se lahko objavijo osnovni podatki o naložbi in prejemniku pomoči v
skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov,
- da bo do 30. 11. 2017 na občino dostavil zahtevek za izplačilo sredstev z vsemi zahtevanimi
prilogami. Po tem datumu vloženi zahtevki ne bodo upoštevani.
6. člen
V kolikor naložba oziroma investicija, ki je predmet sofinanciranja po tej pogodbi, ne bo izvedena
v celoti, upravičenec ni upravičen do izplačila v celoti odobrenih sredstev. Sredstva se sorazmerno
zmanjšajo, v kolikor je znesek realizirane končne naložbe oziroma investicije manjši od predvidene
naložbe oziroma investicije po predračunih.
7. člen
Upravičenec se strinja, da mora s sklepom odobrena in že izplačana sredstva na podlagi te pogodbe
vrniti v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila
teh sredstev, in sicer v roku 8 dni od vročitve zahtevka, 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,
- druge kršitve in nepravilnosti.
V primerih ugotovljenih kršitev iz prvega odstavka tega člena upravičenec izgubi pravico do
pridobitve sredstev po Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
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Občini Moravče za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15,
6/15 in 8/15) za naslednji dve leti.
8. člen
Pogodbeni stranki izjavljata, da nihče v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku
ali posredniku organa ali Občinske uprave Občine Moravče ni obljubil, ponudil ali dal kakšno
nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev
dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s
katerim je Občini Moravče povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku ali posredniku organa ali Občinske uprave Občine Moravče, drugi pogodbeni stranki
ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
Pogodbene stranke so soglasne, da je v primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejšnjega
odstavka ali podobnega dejanja ta pogodba nična.
9. člen
Občina imenuje za skrbnika te pogodbe _______________, ki jo zastopa glede vseh vprašanj, ki
so predmet te pogodbe. Odgovorni predstavnik s strani upravičenca je
______________________.
10. člen
Morebitne spremembe te pogodbe so možne le s sklenitvijo pisnega aneksa k tej pogodbi.
11. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem
primeru pa je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče.
12. člen
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja od dneva podpisa pogodbe.
13. člen
Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme občina dva (2) izvoda,
upravičenec pa en (1) izvod.
Datum: ____________________

Številka: ______________________
Datum: ______________________

Upravičenec:

Občina Moravče
Župan
Martin Rebolj
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Priloga 1
ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV
Datum: ____________
OBČINA MORAVČE
Trg svobode 4
1251 Moravče

Ime in priimek/naziv upravičenca:
___________________________________________________________________________
Naslov/sedež:
Ulica/hišna št.:
________________________________________________________________________
Poštna št./kraj: __________________________
Številka kmetijskega gospodarstva-KMG-MID: ________________________
Davčna številka: ____________________
Matična številka (pravna oseba): ___________________________________
Številka transakcijskega računa: ___________________________________
Na podlagi sklepa št. ___________________ z dne ____________ ter pogodbe o sofinanciranju
št._____________________, vlagam zahtevek za nakazilo odobrenih sredstev v višini:
__________________ EUR.
Izjavljam,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

da so navedeni podatki resnični in smo jih, če bo občina to zahtevala, pripravljeni dokazati s
predložitvijo ustreznih dokazil,
da vse kopije dokazil ustrezajo originalom,
da naložba ustreza veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam,
da je naložba zaključena in je izvedena v skladu z vsemi veljavnimi predpisi,
da za ta iste upravičene stroške in za isti namen, kot jih prilagam zahtevku, nisem pridobil(a) sredstev
oz. nisem v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstva Republike
Slovenije ali EU)
da izvedena naložba vodi v doseganje vsaj enega od naslednjih ciljev:
- 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;
- 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.

K zahtevku prilagam naslednje dokumente/dokazila:
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-

ustrezne račune oz. situacije za nakup materiala, opreme ali opravljene storitve,
dokazila o plačilu obveznosti (potrdila o plačanih računih),
dokazilo, da je bil postopek izveden v skladu z zakonom o javnih naročilih, v kolikor je
upravičenec naročnik po zakonu o javnih naročilih.

Vsi računi in ostala dokazila se morajo glasiti na ime upravičenca oz. vlagatelja. V primeru,
da je upravičenec vključen v sistem DDV, mora biti davčni zavezanec.

POROČILO O OPRAVLJENEM DELU OZ. IZVEDENIH AKTIVNOSTIH, ki so
predmet podpore (kratek opis):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Podpis upravičenca:
______________________________

Opomba: Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev s prilogami mora biti dostavljen na
Občino Moravče najkasneje do 30. 11. 2017!
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