OBČINA ČRNOMELJ
8 340 Črnomelj, Trg svobode 3
 (07) 30-61-100
Faks.: (07) 30-61-130
E-pošta: obcina.crnomelj@siol.net

PREDMET: Razpisna dokumentacija

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Črnomelj za leto 2018

Najava razpisa:
- januarska številka (1/2018) lokalnega časopisa Belokranjec
Objava razpisa 31.1.2018:
- spletna stran Občine Črnomelj: www.crnomelj.si
- oglasna deska občine Črnomelj

Objava razpisne dokumentacije in dodatnih meril:
- spletna stran Občine Črnomelj www.crnomelj.si

Številka: 330-0001/2018
Datum: 25.1.2018

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

➢

Navodila vlagateljem vlog – povzetek iz javnega razpisa

➢

Vsebina javnega razpisa

➢

Posamezni obrazci za prijavo
→ Prijavni obrazec 1 za ukrep: Naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
→ Prijavni obrazec 2 za ukrep: Pomoč za arondacijo (zaokrožitev zemljišč)
→ Prijavni obrazec 3 za ukrep: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
→ Prijavni obrazec 4 za ukrep: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
→ Prijavni obrazec 5 za ukrep: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – de minimis
→ Prijavni obrazec 6 za ukrep: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore – de minimis
→ Prijavni obrazec 7 za ukrep: Podpora delovanju društev in njihovih zvez s področja
kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja

ki vključujejo naslednje vsebine :
•

Izjave vlagatelja

•

Opredelitev obveznih vsebin vloge in obveznih prilog

•

Vzorec pogodbe

•

Zahtevek za izplačilo sredstev

•

Merila za ovrednotenje vloge s točkami pri ukrepu 8-Podpora delovanju društev
in njihovih zvez s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja

NAVODILA VLAGATELJEM VLOG - POVZETEK IZ JAVNEGA RAZPISA
I.

Okvirna višina razpisanih sredstev

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Črnomelj za leto 2018 v okvirni višini 62.500,00 EUR
bruto.

Vrsta ukrepa (ukrepi po Pravilniku):
1. Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
(13. člen)
1.1. Posodabljanje kmetij
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
2. Pomoč za zaokrožitev kmetijskih zemljišč – arondacija (14. člen)
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (18. člen)
4. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis (22. člen)
5. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na
kmetiji ter predelave in trženja – de minimis (23. člen)
5a - za nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti
5b - za nova znanja na področju gozdarstva
6. Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore – de minimis (27. člen)
7. Podpora delovanju društev in njihovih zvez s področja kmetijstva, gozdarstva in
razvoja podeželja (30. člen)

Višina
sredstev v
EUR-bruto

20.000
12.500
3.000
1.000
5.500

V kolikor sredstva za posamezni ukrep in na posamezni proračunski postavki oz. ukrepu ne bodo
porabljena, se lahko prerazporedijo na drugi ukrep oziroma proračunsko postavko v skladu s
pravilnikom, Odlokom o rebalansu Odloka proračunu Občine Črnomelj za leto 2018 (Ur.l. RS, št. 5/17)
ter v skladu s Pravilnikom o postopkih izvrševanja proračuna RS in sicer po sledečem vrstnem redu:
ukrepi kjer je pomoč dostopna širšemu krogu upravičencev oz. uporabnikov (5a-Nova znanja na
področju dopolnilnih dejavnosti in 6-Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore), 4-Pomoč za naložbe v
predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji,
1.2-Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, 1.1- Posodabljanje kmetij, 2- Pomoč za zaokrožitev
kmetijskih zemljišč – arondacija, 3- Pomoč za plačilo zavarovalnih premij. Prerazporeditev ne velja za
ukrep pod zaporedno št. 7.
Občina si, glede na likvidnostno stanje proračuna Občine Črnomelj, pridržuje pravico, da pogodbenih
sredstev ne realizira v celoti.

II.

Višina pomoči in znesek po posameznem ukrepu

1. Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo; okvirna višina razpisanih sredstev je:
1.1. Posodabljanje kmetij - sredstva v višini 20.000 EUR
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov - sredstva v višini 12.500 EUR
VIŠINA in ZNESEK POMOČI
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih;
- do 70% v primerih, da je upravičenec mladi kmet.
- najnižji upravičeni znesek na upravičenca, ki se lahko dodeli po tem razpisu upravičencu za
posamezni ukrep je 100 EUR. V kolikor bi bila upravičena pomoč za upravičenca za
posamezni ukrep nižja od tega zneska se le ta ne odobri. Najvišji znesek pomoči ne glede na
izračunan znesek upravičene pomoči na upravičenca za posamezni ukrep je 2.000 EUR, za
mlade kmete pa 3.000 EUR.

3.500
2.000
9.000
6.000

2. Pomoč za arondacijo (zaokrožitev zemljišč): okvirna višina razpisanih sredstev je 3.000 EUR.
VIŠINA in ZNESEK POMOČI
- do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.
- najnižji upravičeni znesek na upravičenca, ki se lahko dodeli po tem razpisu upravičencu za
posamezni ukrep je 100 EUR. V kolikor bi bila upravičena pomoč za upravičenca za
posamezni ukrep nižja od tega zneska se le ta ne odobri. Najvišji znesek pomoči ne glede na
izračunan znesek upravičene pomoči na upravičenca za posamezni ukrep je 2000 EUR.

3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij: okvirna višina razpisanih sredstev je 1.000 EUR.
VIŠINA POMOČI
- pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih
premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65% upravičenih
stroškov zavarovalne premije.

4. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v
nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis: okvirna višina razpisanih sredstev je 5.500 EUR
VIŠINA in ZNESEK POMOČI
- 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 šestega odstavka 22. pravilnika;
- najnižji upravičeni znesek na upravičenca, ki se lahko dodeli po tem razpisu upravičencu za
posamezni ukrep je 100 EUR. V kolikor bi bila upravičena pomoč za upravičenca za
posamezni ukrep nižja od tega zneska se le ta ne odobri. Najvišji znesek pomoči ne glede na
izračunan znesek upravičene pomoči na upravičenca za posamezni ukrep je 2.000 EUR.

5. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter
predelave in trženja – de minimis: okvirna višina razpisanih sredstev je
5a - za nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti 3.500 EUR
5b - za nova znanja na področju gozdarstva 2.000 EUR.
VIŠINA in ZNESEK POMOČI
- do 100 % upravičenih stroškov;
- najnižji upravičeni znesek na upravičenca, ki se lahko dodeli po tem razpisu upravičencu za
posamezni ukrep je 100 EUR. V kolikor bi bila upravičena pomoč za upravičenca za
posamezni ukrep nižja od tega zneska se le ta ne odobri. Najvišji znesek pomoči ne glede na
izračunan znesek upravičene pomoči na upravičenca za posamezni ukrep je 2.000 EUR.

6. Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore – de minimis: okvirna višina razpisanih sredstev je
9.000 EUR.
VIŠINA in ZNESEK POMOČI
- do 100% upravičenih stroškov;
- pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v
denarju proizvajalcem;
- najnižji upravičeni znesek na upravičenca, ki se lahko dodeli po tem razpisu upravičencu za
posamezni ukrep je 100 EUR. V kolikor bi bila upravičena pomoč za upravičenca za
posamezni ukrep nižja od tega zneska se le ta ne odobri. Najvišji znesek pomoči ne glede na
izračunan znesek upravičene pomoči na upravičenca za posamezni ukrep je 2.000 EUR.
7. Podpora delovanju društev in njihovih zvez s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja
podeželja: okvirna višina razpisanih sredstev je 6.000 EUR.
VIŠINA in ZNESEK POMOČI se določita na osnovi razpoložljivih sredstev in sledečih meril za
ovrednotenje vloge:
- množičnost oz. številčnost aktivnega članstva;

-

III.

število aktivnih članov iz Občine Črnomelj;
obseg investicij in investicijskega vzdrževanje javnega pomena za potrebe delovanja
društva;
obseg sodelovanja na področju izobraževanja;
obseg sodelovanja pri predstavitvenih in promocijskih aktivnostih;
obseg sodelovanja na področju prireditev in projektov;
obseg sodelovanja na področju drugih aktivnosti društva.

Rok, način in mesto za oddaje vlog za prijavo na javni razpis

Vloge, ki jih prosilci oddajo na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije
skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami po tem razpisu in razpisni dokumentaciji morajo prispeti na
naslov Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj:
a) a) do ponedeljka, 05.marca 2018 (velja poštni žig) za ukrepe:
1. pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s
primarno kmetijsko proizvodnjo (1.1 in 1.2)
2. pomoč za zaokrožitev kmetijskih zemljišč - arondacija
4. pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske
dejavnosti na kmetiji – ukrep po načelu »de minimis«
5. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter
predelave in trženja – ukrep po načelu »de minimis« (5a in 5b)
6. Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore – ukrep po načelu »de minimis«
7. podpora delovanju društev in njihovih zvez s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja
b) ponedeljka 10. septembra 2018 (velja poštni žig) za ukrep:
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij. Lahko pa se vloge za ta ukrep oddajo v skladu s prejšnjo
določbo razpisa.
V primeru, da upravičenci pošljejo več vlog za več ukrepov ali podukrepov, mora biti vsaka vloga v
svoji ovojnici.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah ali oddane v sprejemno pisarno Občine in
opremljene z uporabo »Obrazca ovojnica« z ustrezno oznako:
Ne odpiraj » JR KMETIJSTVO – posodabljanje kmetijskih gospodarstev«
Ne odpiraj » JR KMETIJSTVO – urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov«
Ne odpiraj » JR KMETIJSTVO - arondacije«.
Ne odpiraj » JR KMETIJSTVO – zavarovalne premije«
Ne odpiraj » JR KMETIJSTVO – nova znanja – dopolnilne dejavnosti«
Ne odpiraj » JR KMETIJSTVO – nova znanja – gozdarstvo«
Ne odpiraj » JR KMETIJSTVO – naložbe v dopolnilne dejavnosti«
Ne odpiraj » JR KMETIJSTVO – tehnična podpora«
Ne odpiraj » JR KMETIJSTVO - društva«

IV.

Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa (31.1.2018) do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Občine Črnomelj www.crnomelj.si ali na Oddelku za gospodarske
dejavnosti in razvoj podeželja Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Dodatne informacije posreduje Mojca Črnič, tel.: 07/306-11-33, e-mail: mojca.crnic@crnomelj.si
v času uradnih ur.

Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon., l.r.
Županja občine Črnomelj

