Občina Ig objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2020 (Ur. list RS, št. 12/2020),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50/07, 61/08,
03/13), ki se smiselno uporablja tudi za lokalne skupnosti, na podlagi Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ig za programsko obdobje 2015 - 2020 (Ur. list
RS št. 14/2016, 32/2016)

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Ig za leto 2020
I.

Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje sredstev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Ig za leto 2020 in sicer za izvajanje ukrepov s področja kmetijstva, za
izvajanje ukrepov s področja skupinskih izjem za kmetijstvo in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
(splošna pravila za gospodarstvo – pomoč »de minimis«) za naslednje ukrepe:
Ukrepi:

Višina sredstev:

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO

13.000,00 EUR

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva
na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo
POMOČ »DE MINIMIS«
UKREP 7: Pomoč za gozdarstvo - urejanje gozdnih vlak;

II.

III.

4.765,00 EUR

Upravičenci do sredstev
1. Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja,
dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členih 21 in 29 Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih ukrepov po členih 38 in
43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, zasebni lastniki gozdov, ki
ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
2. Pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje nekmetijske dejavnosti, s sedežem na
kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisan 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.
Razpisno področje

UKREP 1: POMOČ ZA NALOŽBE V OPREDMETENA ALI NEOPREDMETENA SREDSTVA NA
KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH V ZVEZI S PRIMARNO KMETIJSKO PROIZVODNJO

Z naložbo se skuša doseči 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;
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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;
obnova proizvodnega potenciala, prizadetega zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer,
ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, bolezni živali in škodljivih organizmov na rastlinah
ter preprečevanje škode zaradi navedenih dogodkov.

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
3.1. posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
3.2. urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
3. 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 nanaša na naložbo),
- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku z izjemo namakalnih naprav,
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne
mreže…),
- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih
znamk.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR.
Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na
območju občine,
- imajo v lasti nad 2 ha primerljivih površin,
- imajo v lasti najmanj 2 GVŽ,
- imajo v lasti drobnico najmanj 2 GVŽ.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Pogoji za pridobitev:
- za izvedbo investicije je potrebno predložiti ustrezno dovoljenje, v kolikor je le to potrebno
(gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo, projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe),
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov
na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči,
- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo,
- predložitev zadnje oddane zbirne vloge (subvencijska vloga),
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
- drugi specifični pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
3. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki),
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-

stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije,
stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov,
- najvišji možni znesek je 2.000 EUR.
Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno
naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost…),
- kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na
območju občine,
- posamezno kmetijsko gospodarstvo ima v lastni najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin,
- imajo v lasti najmanj 2 GVŽ,
- imajo v lastni drobnico, najmanj 2 GVŽ.
Pogoji za pridobitev:
- ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe,
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
- v primeru agromelioracijskih del kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba,
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
- splošni pogoji opredeljeni v I. poglavju tega pravilnika,
- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

UKREP 7: POMOČ "DE MINIMIS" – Pomoč za gozdarstvo – urejanje gozdnih vlak
Sredstva so namenjena vzdrževanju, izgradnji in rekonstrukciji gozdnih vlak z namenom odpiranja
gozdov in ureditve dostopov posameznih parcel. Gozdne vlake načrtuje Zavod za gozdove Sloveniji
(ZGS) v sodelovanju z lastnikom gozda in v tem okviru zagotovi tudi prenos načrtovane trase na
teren. Nove vlake so zajete v gozdnogojitvenem načrtu ZGS.
Upravičeni stroški:
- delo z bagrom ali rovokopačem (žlica ali udarno kladivo) - strojne ure in ure delavca.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- elaborat gozdnih vlak s strani ZGS,
- soglasje vseh lastnikov parcel, preko katerih poteka vlaka,
- gradbene dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju
prostora in varstvu okolja.
Intenzivnost pomoči: do 50 % upravičenih stroškov naložbe, oziroma največ do 900 EUR na
kmetijsko gospodarstvo.
Višina dodeljenih sredstev je ob upoštevanju navedenih finančnih določb in ostalih pogojev v okviru
ukrepa odvisna od višine razpisanih sredstev in števila vlog prosilcev.

SPLOŠNE DOLOČBE
IV.

Merilo za dodelitev sredstev Ob upoštevanju pogojev razpisa je popolna vloga, ki je pripravljena
v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
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Rok za dopolnitev nepopolno predložene vloge je 5 dni od dneva prejema poziva. Nepopolne vloge,
ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.

V.

Vsebina vloge (obvezne priloge) in navodila za izpolnitev vloge v okviru razpisanega ukrepa je
navedena v razpisni dokumentaciji oz. na obrazcih vloge, ki jo prosilci dobijo na sedežu Občine Ig,
Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig ali na spletni strani občine na naslovu: www.obcina-ig.si
Vloge za dodelitev sredstev za sofinanciranje tega ukrepa na področju kmetijstva v letu 2020
morajo prispeti na naslov sedeža Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, za UKREP 1
do vključno 30. 4. 2020 (velja datum žiga pošte). Vloge za UKREP 7 - GOZDNE VLAKE, pa
bomo sprejemali do porabe sredstev oz. najpozneje do 28. 9. 2020.

VI.

VII.

Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2020 morajo biti porabljena v letu 2020.
Vlagatelji bodo sklepe o višini sredstev prejeli najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu, za
UKREP št. 7 - gozdne vlake, pa v roku 15 dni od prejema popolne vloge.
Račun in dokazilo o plačilu računa mora biti izdan šele po izdanem sklepu Občine Ig o dodelitvi
sredstev.
Vlagatelji bodo prejeli pogodbo o sofinanciranju, s katero bodo dogovorjene medsebojne
obveznosti. Če upravičenci ne vrnejo podpisane pogodbe, se šteje, da so odstopili od vloge za
pridobitev finančnih sredstev. Vsa dokazila (račune) o plačilu storitev in zahtevek za nakazilo je
potrebno dostaviti najkasneje do 1. 11. 2020.
Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev spremlja in preverja občinska strokovna služba Občine Ig
lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.

V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti
v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve 2 leti.

VIII.

Način reševanja vlog
Upravičenci morajo k vlogi, s katero se prijavijo na javni razpis, priložiti vso zahtevano dokumentacijo,
ki dokazuje izpolnjevanje pogojev, določenih v tem razpisu in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
kmetijstva in razvoju podeželja v Občini Ig za programsko obdobje 2015 - 2020.
Komisija za kmetijstvo, ki jo imenuje župan opravi pregled popolnih vlog, občinska uprava pa pripravi
sklepe o dodelitvi sredstev. Odpiranje vlog ne bo javno.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2020, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

IX.

Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani na:
www.obcina-ig.si ali v sprejemni pisarni občine. Merila za dodeljevanje sredstev iz tega razpisa
so na voljo na spletni strani Občine Ig ali v sprejemni pisarni Občine Ig.
Vse dodatne informacije lahko dobite na oddelku za kmetijstvo, tel.: 01 2802 324, Andreja Zdravje.
Ig, 2. 3. 2020
Številka: 439 - 0003 /2020
Župan Občine Ig
Janez Cimperman
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