Predlog
Na podlagi 24. ebna Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,5t.45108, 57112,90112-ZdZPVHWR,26114 in
32115) in 16. elena Statuta obcine Vransko (Uradni list RS, 5t. 17l10, Uradne objave Oboine Vransko St.
21112, 46115 in 54/16) je obeinski svet obcine Vransko na
redni seji dne,
sprejel

_.

PRAVILNIK
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetustva in podeielja v obdini Vransko
za programsko obdobje 2018 - 2020
I. SPLOSNE DOLOCBE

1.

6len

(vsebina pravilnika)

(1)Ta pravilnik doloea podroeje uporabe, pogoje, vrste pomoci s posameznimi ukrepi in druge ukrepe
obeine Vransko za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetustva in podezelja.
(2) Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:

-

drZavne pomoei v skladu z Uredbo Komisre (EU) 51. 70212014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomooi v kmetUskem in gozdarskem sektorju ter na podezelju za zdtuzljive z notranjim
trgom z uporabo elenov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L St. 193, z dne
1.7.2014sit.1-75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 5t.70212014\.

2.

elP-n

(naein in visina zagotavljanja sredstev)
Sredstva za iz,tedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetustva in podezelja v obeini Vransko
(v nadaljevanju: obeina) se zagotavljajo v proraeunu obeine. Visina sredstev se doloei z odlokom o
proraeunu za tekoee leto.

3.

6len

(oblika pomoei)

Sredstva

za ukrepe po tem

pravilniku se dodeljujejo

v

doloeeni visini

za posamezne namene

kot

nepovratna sredstva v obliki dotacij.

4.

elen

(opredelitev pojmov)
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
Dpomoe( pomeni vsak ukrep, ki izpolnju.le merila iz elena 107

1.

u

2.
3.

('l) Pogodbe o delovanju Evropske

nije;

"mikro, malo in srednje podjetje" pomeni podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge lUredbe Komisije
(EU) 5t.702t2014:
"kmetijski proizvod" pomeni proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiskih proizvodov in
proizvodov iz ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) 5t. 1379/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta;

4.

"primarna kmetijska proizvodnja" pomeni proizvodnjo rastlinskih in Zivinorejskih proizvodov s
seznama v Prilogi I k Pogodbi brez kakrinih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih
proizvodov;

5.

"kmetijsko gospodarstvo" pomeni enoto, ki obsega zemljiSce, objekte in naprave, ki se uporabljajo za
primarno kmetijsko proizvodnjo;

6.

"nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva" (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizicna
oseba, ki .ie pooblaseena ali upravieena, da za kmetijsko gospodarswo vlaga vloge iz naslova
ukrepov tega pravilnika;
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7.

"podjetje

v tezavah" pomeni podjetje v skladu s 14. toeko 2.

Clena Uredbe Komisqe (EU)

5t.

70212014:

8.

"opredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki

jih sestavljajo zemljisea, stavbe in obrati, stroji

in

oprema;

9.

"neopredmetena sredstva" pomenro sredstva, ki nimajo fizione ali flnan6ne oblike, kot so patenti,
licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;

10. "zaeetek izvajanja prqekta ali dejavnosti" pomeni bodisi zadetek dejavnosti ali gradbenih

11.

del,
povezanih z nalozbo, bodisi prvo pravno zavezu.jodo zavezo za narodilo opreme ali uporabo storitev
ali vsako drugo zavezo, zaradi katere proJekta ali dejavnosti ni vee mogode preklicati; nakup zemljise
in pripravl.talna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje Studij izvedljivosti, se ne Stejejo za
zaeetek izvajanja projekta ali dejavnosti;
"intenzivnost pomoei" pomeni bruto znesek pomoei, izrazen kot odstotek upravidenih stroskov pred
odbitkom davkov ali drugih dajatev;

12. "standard Unije" pomeni obvezen standard, predpisan z zakonodajo EU, ki doloea raven, ki jo
morajo doseei posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti Zivali, posledicno se
standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije, ki so zavezujo6i za dtzaue elanice, ne pa tudi za

13.

posamezna podjetja, ne SteJejo za standarde Skupnosti;
"nalozbe za skladnost s standardom Unije" pomeni.io nalo2be, ki se izvedejo za doseganje skladnosti
s standardom Unije po zakljuCku prehodnega obdobja, dolocenega z zakonodajo Unije;

14. "nezahtevna agromelioracija" je agromelioracija, kot je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja
podroeje kmetijskih zemljiSC:

5.

elen

(vrste pomoei in ukrepi)

Za uresnidevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podezelja v obeini se finanena sredstva
usmerjajo preko pravil za ddavne pomoei, ki imajo podlago v uredbah komisue EU, navedenih v drugem
odstavku 1. elena tega pravilnika in omogocajo izvedbo naslednjih vrst pomooi oz. ukrepov:

Vrste pomoci
Dzavne pomoei po

Ukrepi:

skupinskih izjemah v
kmetijstvu (na podlagi
Uredbe Komisije (EU)

UKREP 1: Pomoe za nalozbe v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo (v skladu s '14. dlenom Uredbe Komisije 7O2l2014lEU\.
St.

702t2014

6.

Clen

(upravieenci do pomoei in izvajalci storitev)
Upravidenci do pomoei so:

1.

fizione in pravne osebe, ki ustreza.io kritenjem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski
proizvodnji, ima.lo sedez na kmetrskem gospodarstvu v Obcini Vransko, ki je vpisano v register
kmetijskih gospodarstev;

7.

elen

(izvzeta podroeja uporabe Uredbe Komisije (EU) 51.702120141
(1) Do pomoei po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 3t.70212014 niso upravieeni
subjekti, ki so:

-

naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s
katerim je bila pomoo razglasena za nezakonito in nezdruzljivo z notranjim kgom;

podjetja v tezavah.
(2) Pomoai po tem pravilniku se ne uporabl.,a za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) ll.70212014 za:
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-

pomoe za de.iavnosti, povezane z izvozom v tretie drzave ali drZave elanice, in sicer Ce je pomoe
neposredno povezana z izvozenimi koljcinaml, vzpostavitvrlo in delovanjem distribucijske mreze
ali drugimi tekoeimi stroski, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

-

pomoe, kije odvisna od prednostne uporabe domaeega blaga pred uporabo uvozenega blaga.
(3) Pomooi po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) $.70212014 se ne dodeli za
davek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni vraeljiv.

8.

elen

(nadin, pogoji in merila za dodeljevanje pomoci)

(1) Ddavne pomoCi se dodeljujejo upravieencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v
lokalnem obdinskem glasilu Uradne objave Obeine Vransko, internetni strani in oboinski oglasni deski,
skladno z veljavnimi predpisi s podroeja javnih financ ter tem pravilnikom.
(2) V javnem razpisu se opredelUo posamezni ukrepi in visina razpolozljivih sredstev za ukrep kot to
doloea odlok o proradunu obeine za tekoee leto.

(3) Podrobnejsa merila in kriterui za dodeljevanje drzavnih pomoci ter zahtevana dokumentacija za ukrep
po tem pravilniku se podrobneje dolocijo v javnem razpisu.
(4) Do finanenih spodbud niso upravieeni tisti subjekti,ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do obeine
ali do drzave.

9.

elen

(spodbujevalni ucinek)

(1) Za ukrepe po Uredbi
(2)

komisUe (EU) ll.70212014 se pomo6 lahko dodeli, ee ima spodbujevalni uoinek.
Pomoe ima spodbujevalni uoinek, de je vloga za pomod predlozena pred zaeetkom izva.,anja projekta
ali dejavnosti.
Vloga za pomoe mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
ime in velikost podjetja;
opis projekta ali dejavnosti, vkljueno z datumom zaeetka in konca;
lokacuo projekta ali dejavnosti;
seznam upravieenih stroskov;

-

vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vraeljivi predujem ali drugo) in znesek javnega
financiranja, potrebnega za projekt ali dejavnost ter
izjave vlagatelja:

a)
b)

da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoei za iste upravieene stroske iz
drugih javnih virov ter
glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. elena tega pravilnika.

10. elen
(dodelitev sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev upravieencem po tem pravilniku, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s
strani zupana, odloea pristojni organ.

(2) Zoper odloditev iz prejsnjega odstavka lahko upravieenec vlozi pritozbo Zupanu v roku 8 dni od
prejema odloebe. Odloeitev Zupana je dokonena.
Medsebojne obveznosti med obeino in prejemnikom pomoci se uredijo s pogodbo.
(3) Datum dodelitve pomoei je datum pravnomodnosti odloebe.
(4) Skupna dodeljena pomoe po tem pravilniku lahko v programskem obdobJu znasa najvee 15.000 EUR.

(5) Skupna dodeljena pomoe po tem pravilniku lahko za ukrep iz 12. Clena v enem letu znasa najvee
5.000 EUR.
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11. 6len
(izplaOila sredstev)

(1)

Upravieencem

se sredstva iz

proraeuna obeine izplaeajo

na podlagi zahtevka

posameznega

upravicenca.
(2) Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacuo:

-

dokazila o plaoilu obveznosti (rae un/situacija in potrdilo/dokazilo o placanem radunu),

druga dokazila, dolooena z javnim razpisom (poroeilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma
storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov, ogled na kraju samem o izvedeni nalozbi).
12. elen
(kumulacija)
(8. Clen Uredbe KomisUe (EU) ll. 70212014\

(1) Najvisji zneski pomoei po posameznih ukrepih, dolocenih v 13. elenu tega pravilnika, ne smejo preseei
najvisjih zneskov pomoei doloeenih v 14. elenu Uredbe Komisije (EU\ 5t.70212014 ne glede na to ali se

podpora za projekt ali dejavnost

v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz

sredstev EU.

(2) Pomoe izvzela z Uredbo Komisije (EU\ 5t. 70212014 se lahko kumulira z vsako drugo drzavno
pomoejo v zvezi z istrmi upravieenimi stroski, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, ae se s tako
kumulacijo ne preseze najvisje intenzivnosti pomoei ali zneska pomoei, ki se uporablja za zadevno pomoe
v skladu z Uredbo Komisije (EU\ St. 70212014.
(3) Pomoe izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 51.70212014, se ne kumulira s plaeili iz elena 81(2) in 6lena 82
Uredbe (EU) St. 1305/2013 v zvezi z istimi upravieenimi stroski, ee bi bila s tako kumulacUo presezena
intenzivnost pomoei ali znesek pomoei, ki sta dolooena v Uredbi KomisUe (EUl Sl.70212014.

(4) Pomoe izvzela z Uredbo KomisUe (EU) St. 70212014 se ne sme kumulirati z nobeno pomoejo de
minimis v zvezi z istimi upravieenimi stroski, ee bi bila s tako kumulaci.io presezena intenzivnost pomoei
ali znesek pomoei, ki sta doloeena v Uredbi Komisrle (EU) Sl.7O2l2O14.

il. UKREP| V SKLADU Z UREDBO KOMtStJE (EU) sT. 70212014
13. elen

UKREP 1: Pomoe za naloibe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. elen Uredbe Komisije (EU) St.
70212014\

Z nalozbo se skusa doseei vsaj enega od naslednjih ciljev:
lzboljsanje splosne ueinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti

-

z

zmanjsanjem

stroskov proizvodnje ali izboljSanjem in preusmeritvrlo proizvodnje;

-

lzboljsanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit Zivali, ee zadevna
nalozba presega veljavne standarde Unr.le;

-

Vzpostavljanje in izboljsanje infrastrukture, povezane z tazvoiem, prilagajanjem in modernizacijo
kmetijswa, vkljueno z dostopom do kmetijskih zemljise, komasacijo in izboljsanjem zemlji56,
oskrbo in vareevanjem z energijo in vodo.

Pomoe se ne dodeli za:
nakup proizvodnih pravic;

-

nakupa in zasaditve letnih rastlin;
dela v zvezi z odvodnjavanjem;
nakup Zivali in samostojen nakup kmetijskih zemljis6i
nalozbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoei, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih
od zadetka njihovega delovanja;
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za 2e izuedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacue, vkljueujoe tudi poslovni nadrt, Ce
je ta potreben za izvedbo investicije:
naloZbe, ki se izvajajo izven obmoeJa ob6ine;

nalozbe,

ki so

financirane

iz drugih javnih virov

Republike Slovenije

ali EU,

vkljueno s

sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
stroske, povezane z zakupnimi pogodbamil
obratna sredstva.
Pomoc za nalozbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 Urejanje kmetijskih zemlJise in pasnikov.

Podukrep 1. 1 Urejanje kmetijskih zemlji56 in pasnikov
PomoC se lahko dodeli za namen urelanja kmetiiskih zemljise in pasnikov

Upravieeni stroski:

-

stroski izdelave naerta ureditve kmetijskega zemljisea (nezahtevne agromelioracije, pasniki);
stroski izvedbe del za nezahtevne agromelioracue;
stroski nakupa opreme za ograditev in pregraditev pasnikov z ograjo;

-

posamezna kmetrlska gospodarswa

stroski nakupa opreme za ureditev napajaliie za Zivino.
Upravieenci do pomoei so:

-

in ali vee kmetlskih gospodarstev, vkljucenih v skupno
nalozbo (pasna skupnost, agrarna skupnost... );
kmetiJska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki leziJo na obmoeju obeine,
oziroma katerih nalozba se izvaja na obmocju ob6ine;
dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj

2 ha

primerljivih kmetijskih

PovrSin.

Pogoji za pridobitev:

-

ustrezna dovoljenja oziroma pro]ektna dokumentacija

za izvedbo nalozbe ter dokazila o

teh

stroikih, kadar so upravieeni do sofinanciranja;

-

predraeun stroskov, za katere se uveljavlja pomoc;

kopija katastrskega nacrta in program

del, ki ga pripravi

pristojna strokovna sluzba, kadar je

predmet podpore ureditev kmetuskih zemlJise ali nezahtevna agromelioracija;
dovoljenje lastnika zemljisea za izvedbo nalozbe v primeru zakupa zemljis.a;
predlozitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekoeem oziroma preteklem letu, Ce rok
za oddajo zbirne vloge v tekoeem letu 5e ni potekel;
drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.

lntenzivnost pomoci:

-

do 50 % upravieenih stroskov nalozb na kmeti.iskih gospodarstvih;
Vlogo za pomoe v okviru tega ukrepa predlozi nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaseena
oseba, kijo pooblastijo vsi nosilci kmetl.lskih gospodarstev, ki so vkljueeni v skupno nalozbo.

III. NADZOR IN SANKCIJE

14. Clen
(Nadzor in sankcije)

(1) Namensko porabo proraeunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podezelja v obeini,
pridobljenih po tem pravilniku oz. javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih obeinska strokovna
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sluzba, pristojna za podroeje kmetUstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti Zupan. Namenskost
porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor obeine.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti
s pripadajodimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, ee se ugotovi:

-

da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
da je upravieenec za katerikoli namen pridobitve sredstev nava.ial neresniene podatke;
da je upravieenec za isti namen in iz istega naslova 2e pridobil finanena sredstva.

(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravieenec izgubi pravico do
pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

(4) V kolikor posamezni upravieenec ne odda zahtevka v skladu z 11. elenom pravilnika, upravicenec
izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

IV. HRAMBA DOKUMENTACIJE

15. 6len
(1) Upravidenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomodi po tem pravilniku,
deset let od datuma prejema pomoei iz tega pravilnika.
(2)

Obeina mora voditi natanene evidence

z

informaci.jami

o

dodeljenih pomoeeh

in dokazili o

izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomodi po tem pravilniku.

V. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE
16. elen
Doloebe tega pravilnika se v delu, ki se nanasa na dodelitev pomoei po Uredbi Komisije (EU) St.
702l2O14lEU, zaeneJo uporabljati po objavi obvestila Zupana v Uradnih objavah Oboine Vransko o
pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o shemi drzavni pomoei z
identifikacijsko Stevilko sheme pomooi.

17. elen

Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju

pomoCi

za

ohranjanje in

razvoj kmetustva ter podezel.ia v Obeini Vransko za programsko obdobje 2007-2013 (Uradni list RS,
97l2OO7 z dne 24.10.2007\.
18. 6len
Ta pravilnik zaene veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Obeine Vransko

Stevilka: 330-01/2018
Datum:
ZUPAN oBCINE VRANSKo
Franc Susnik

St.

