
Na podlagi 7. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeŽelja v
občini Vodice za programsko obdobje 2015-2020 (Uradno glasilo občine Vodice št. 8/2015'
112016 in 3ĺ2016) občina Vodice objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomočiza ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeŽelja v

občiniVodice v letu 2018

!. NARočNtK JAVNEGA RAZPISA:
občina Vodice, Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Yodice.

II. PRAVNA PODLAGA ZAIZVEDBO JAVNEGA RAZPISA:
odlok o proračunu oböine Vodice za leto 2018 (Uradno glasilo občine Vodice, št. 10/2016'
212017 in 6ĺ2017),
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvĄa kmetijstva in podeŽelja v občini Vodice za
programsko obdobje 2015-2020 (Uradno glasilo občine Vodice št. 8/2015, 112016 in 312016,
v nadaljevanju: >Pravilnik<).

III. PREDMET JAVNEGA ISA in NAMEN RAZPISA:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz Proračuna občine Vodice
skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeŽelja v obcini
Vodice za programsko obdobje 2015 - 2020 (v nadaljevanju Pravilnik).

V letu 2018 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:
a) De minimis pomoěi (na podlagi Uredbe Komisije (EUL9t. 140712013|

- UKREP 4. POMOC ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNICNE PODPORE V
KMETIJSTVU

b) De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 140812013|
- UKREP 6: PoMoC ZA ZAokRoŽlrev KMETlJsKlH lN GoZDN|H ZEMLJ|ŠC
- UKREP 7: PoMoC ZA PLAČ|Lo ZAVARoVALN|H PREMIJ

c) ostali ukrepi občine_ UKREP g: Štlpeľ{DlRANJE BoDoČlH NoSlLCEV KMET|J

UKREPI:

1. Pomoč za zaootavli nie tehnične oodoore v kmetiistvu (de min lmts Domoc na
podlaqi Uredbe komisiie (EU) št. í407120í3)

Upravičenci:
- društva in zdruŽenja,
- registrirani izvajalci in
- strojni kroŽki.

Predmet podpore:
- stroški izobraŽevanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov,

tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja znanstvenih
dognanj, publikacij in spletišč

Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraŽevanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem

gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraŽevanja, kroŽki,
tečaji, pr|kazi, strokovne ekskurzije..'):
. najem prostora,



. honorar izvajalcu,

. oglaševanje,
o gradĺva za udeleŽence,
o stroški izvedbe strokovnih ekskuzij'

2' Na področju svetovalnih storitev, kijih opravijo tretje strani:
e honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi

z običajnimĺ operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje,
redne pravne storitve ali oglaševanje.

3' Na področju organizacije forumov za izmeryavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj,
razstav ĺn sejmov ter sodelovanje na njih:
. stroški udeleŽbe,
o potni stroški,
o stroškov publikacij,
. najemnine razstavnih prostorov,
o simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado

in zmagovalca.
4. Stroški na področju širjenja znanstvenih dogajanj (prikazi in demonstracijski poskusi,

delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, razen za proizvode iz Uredbe Sveta
(Es) št.510/2006.

5. Stroški publikacij (katalogov, spletišě), ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalcĺ enake moŽnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve
internetne strani).

Znesek pomoči:
- do 100 o/o upravĺčenih stroškov; najvišji znesek dodeljene pomoči za društva znaša do

1.000 9program letno, za organizacijo pa do 6.000 €/program letno

oblika pomoči:
- pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih

plačil v denarju proizvajalcem

U pravičenci predložijo nasled njo dokumentacijo:
- prijavni obrazec s prilogami

okvirna višina sredstev
- 7.500,00 EUR

2.
komisiie (EU) št. í408/20í3)

Upravičenci: kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s
sedeŽem na območju občine, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto

Predmet podpore:
- financira se do 1o0 o/o upravičenih stroškov zavarovalne premije

Upravičenl stroški:
- stroški za zavarovalne premĺje, sklenjene v tekočem letu za zavarovanje za kritje škode,

nastale zaradi
. naravnih nesreč;
. slabih vremenskih lazmef , ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami;



. bolezni Živali ali Škodljivih organizmov na rastlinah;

. škode, kijo povzročijo zaščitene żivali in

. drugih slabih vremenskih razmer.

U prav!ěenci predložijo nasled njo dokumentacijo :

- prijavni obrazec s prilogami

okvirna viš!na sredstev:
- 2.000,00 EUR

Uredbe komisiie (EU) št. í408/2013)

Upravičenci:_ Kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo zemljišca,
vključena v zaokroŽitev na območju občine

Predmet podpore:
- Financira se do 1oo o/o upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov pri

medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč, vključno s stroški pregleda.

Upravlčeni stroški:
- stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč,

vključno s stroški pregleda, nastali v letu uveljavljanja pomoči.

U pravičenci pred ložijo nasled njo doku mentacijo :

- prijavni obrazec s prilogami in:

o načrt o nameravani zaokroŽitvi kmetijskih / gozdnih zemljišč
o mnenje o upravičenostizaokroŽitve pristojne strokovne sluŽbe
o predračun ali račun.

okvirna višina sredstev:
- í.000 EUR

4. Šfipendiraniebodočih nosilcev kmetil ( ukreoi občine)

Upravičenci:
- Dijaki in študenti kmetijskih, gozdarskih, naravovarstvenih' hortikulturnih, Živilskih in

veterinarskih programov, ki so predvideniza naslednike kmetij.

U pravičenci pred ložijo nas led njo doku mentacijo :

- prijavni obrazec s prilogami in:
o izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;
o kopijo zadnjega šolskega spričevala;
o potrdilo o katastrskem dohodku prosilca;
o potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema)

Prednost pri dodelitvi sredstev:
- imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhĄa iz kmetijske dejavnosti in prosilci z

manjšimi dohodki na druŽinskega člana.

okvlrna višina sredstev: 500 EUR

Finančne določbe:



do 250 EUR /dijaka ali študenta v tekočem letu

TER
s oDo DSTEV:

1. sPLoŠNA DoLocILA zA VsE UPRAVIGENGE:
Pomoč se dodeli na podlagi popolne vloge.
Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

o ime in velikost podjetja oz. kmetijskega gospodarstva;
. opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka in konca;. lokacUo projekta ali dejavnosti;
. seznam upravičenih stroškov;
r vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljĺvi predujem alĺ drugo) in znesek

javnega financiranja, potrebnega za projekt ali dejavnost ter. lż)ave vlagatelja, da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste
upravičene stroške iz drugih javnih virov.

V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem razpisu, mora prejemnik
sredstva vrniti v celoti s pripadajočimizakonitimizamudnimi 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 ĺz istega naslova Že pridobil finančna sredstva.

V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev upravičenec izgubi pravico
do pridobitve sredstev po tem pravĺlniku za naslednji dve leti.

Pravilnika.

2. sPLoŠNA DoLocILA, KI sE NANAŠAJo NA PoMocI DDE MlNlMIs( NA PoDLAGI
UREDBE KoMlstJE (EU) Šr. Mo7l2o13 (VELJA 7A UKREP PoMoc 7A
ZAGOTAVLJANJE TEHNICNE PODPORE V KMETIJSTVU)'

1 . Do >de minimis >pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407t2o13 niso upravičena
podjetja iz sektorjev:

* ribištva in akvakulture;
* primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju

EU
'|' predelave in tżenja kmetljskih proizvodov iz seznama v Prilogi l k Pogodbi o delovanju

EU v naslednjih primerih:
a' öe je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so

kupljeni od primarnih proizvajalcev alijih zadevna podjetja dajo na trg;
b. če je pomoc pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne

proizvajalce.
2. Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti v tretje drŽave ali

države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoŽenlmi količinami, z
ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreŽe ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z
izvozno dejavnostjo.

3. Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoŽenimi.
4' Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih

obveznosti do občine ali do drŽave.
5. Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po

Zakonu o fĺnančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je



izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega
kapitala druŽbe.

6. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na
podlagi pravila >de minimis< ne sme preseči 200.000,00 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.

7. Ce je podjetje dejavno v sektorjih, ki so navedeni v prvi točki, 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, 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, ne prejemajo pomoči de
minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 140712013.

8. Prejemnik mora k vlogi predloŽiti:
* pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, kĺjih je podjetje prejelo na podlagi uredb

de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;

Ť pisno iĄavo o drugih Že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravicene stroške in
zagotovilo, 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;

* iĄavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov Vezano na določilo 7. odstavka 16. člena tega
pravilnika.

3. sPLoŠNA DoLoclLA, Kl sE NANAŠAJo NA PoMocl uoe MINlMls( NA PoDLAGI
UREDBE KoMlslJE (EU) Šr. Mo8t2o13 (VELJA 7A UKREPA ZAoKRoŽlTEV
KMET|JSK|H lN GoZDN|H ZEMLJ|ŠČ -ER PoMoc zl' PLAclLo ZAVARoVALN|H
PREMTJ):

1. Do pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 140812013 so upravičena le podjetja, ki so
dejavna v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, razen za'.

* pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali količine proizvodov, danih na trg,

* pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom V tretje dżave ali države članice, in sicer
pomoč, neposredno povezano z izvoŽenimi koliöinami, vzpostavitvijo in delovanjem
distribucijske mreŽe ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi zizvozno dejavnostjo,

ł pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost
pred uvoŽenimi.

2' Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in tudi V enem ali več
sektorjih oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (EU) št.

1418t2o13, se navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi
sektorji ali dejavnostmi, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali

stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema
pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.

3. Skupni znesek vseh pomoöi de minimis v kmetijstvu, ki se odobri in izplača prejemniku
oz. enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 140812013,

ne sme presegati 15.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na

obliko in namen pomočiter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine
ali Unije.

4. Kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen kmetijskih gospodarstvom, V

kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne sme presegati nacionalne omejitve iz
priloge Uredbe Komisije (EU) št. 140812013.

5. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih
obveznosti do občine ali do drŽave.



V. V!ŠlNA RAzPlsANtH sREDSTEV
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za dodelitev
pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeŽelja v občini Vodice v letu
2018, znaŠa 'ĺ1.500,00 EUR, in sicer za UKREP 4 (Pomoö za zagotavljanje tehnične
podpore v kmetijstvu) v viŠini 7.500,00 EUR, za UKREP 6 (Pomoč za zaokroŽitev kmetijskih
ĺn gozdnih zemljišč) v višini 1.000,00 EUR, za UKREP 7 (Pomoč za plačilo zavarovalnih
premij) v višini 2.000,00 EUR in za UKREP 8 (Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij) v višini
500,00 EUR.

V Proračunu občine Vodice za leto 2018 so za navedene ukrepe zagotovljena sredstva na
proračunskih postavkah PP 044114, PP 044112, PP o4412o in PP 044116 v skupni višini
11.500,00 EUR.

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega
razpisa ter skladno s Pravilnikom. Za UKREPE 4, 6 in 7 se sredstva dodeljujejo v skladu z
Uredbama Komisije (EU) št. 140712013 in 140812013.

Pri dodelitvi višine upravičenih sredstev bodo upoštevana
zagotovljena na postavkah.

proračunska sredstva,

lnstrument dodeljevanja sredstev so dotacije.

VI. ROK ZA PORABO SREDSTEV:
Upravičeni stroški morajo nastati in biti plačani v obdobju od 1. 1.2018 do 14' 12' 2018.
Skrajni rok za koriščenje sredstev po tem razpisu je 15. 12. 2018.

PIS:
Prosilci oddajo vloge na predpisanih razpisnih obrazcih skupaj s predpisano dokumentacijo v
sprejemni pisarni obcine Vodice ali pošljejo po pošti na naslov: občina Vodice, Kopitarjev trg
1, 1217 Vodice (dobite jih v sprejemni pisarnĺ na obcini Vodice in na spletni strani občině
Vodice (www.vodice.si)) najkasneje do dne 28. 09. 2018 do 14. ure.

Ce je vloga poslana prĺporočeno po pošti, se za dan vloŽitve vloge šteje dan oddaje na
pošto, ce pa je vloga poslana z navadno pošto ali oddana osebno v sprejemni pisarni občine
Vodice, mora prispeti najpozneje do 28. 09. 2018.

Vloga mora bĺti speta in oddana v zaprti ovojnici z navedbo vlagatelja ter oznako:
))NE ODPIRAJ VLOGA ZA JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2018 UKREP

(navedite ukrep, za katerega kandidirate)<

DPI
TENCIA

Skladno z določbo 8. člena Pravilnika strokovna
postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za d
Pravilnika. Postopek obravnavanja vlog bo komis
oddajo vlog.

LITEV VKA
RAZP

komisija, imenovana s strani Župana opravi
odelitev sredstev na podlagi tega razpisa in
ija opravila v roku 10 dni od poteka rokaza

obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene vloge. Kot pravočasne štejejo vloge,
ki bodo prispele do navedenega datuma in ure.

občina Vodice lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo. V primeru, da vloga
ne bo dopolnjena v dolocenem roku, se s sklepom zavrŽe. V primeru ugotovljeńe
nenamenske porabe sredstev, v primeru zavajajočih iĄav in v primeru neizpolnitve projekta
iz pogodbe, je prejemnik sredstev dolŽan takoj vrniti občini Vodice dodeljene sredstva skupaj
z zakonitimi zamudnimĺ obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencem.



Komisija bo po obravnavanju vlog pripravila predlog o dodelitvi sredstev. Zupan bo jzdal

sklep ó dodelitvi sredstev posameznim upravičencem najpozneje v roku 15 dni po sprejemu
odločitve.

lnformacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na sedeŽu občine Vodice, Kopitarjev trg

1,1217 Vodice ali po telefonu 01/ 833 26 12 (Kristina BoŽič) ali po e-pošti: obcina@vodice.si.

Številka: 33001 -1 ĺ201 8-00 1

Datum: 21.02.2018
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