Občina Slovenske Konjice

Javni razpis 2019 – pomoč za ohranjanje in razvoj podeželja

PRIJAVNI OBRAZEC 1

DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
V OBČINI SLOVENSKE KONJICE V LETU 2019
POMOČ ZA NALOŽBE V OPREDMETENA ALI NEOPREDMETENA SREDSTVA NA
KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH V ZVEZI S PRIMARNO KMETIJSKO PROIZVODNJO
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH V ZVEZI S PRIMARNO KMETIJSKO PROIZVODNJO
1. PODATKI O VLAGATELJU
(vpišite podatke oz. ustrezno obkrožite)
Identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva KMG
– MID
IME IN PRIIMEK vlagatelja –
nosilca kmetijskega
gospodarstva *
IME IN PRIIMEK odgovorne
osebe (pravna oseba-mikro
podjetje¹):
NASLOV / SEDEŽ

Ulica/hišna št.:
Poštna št./kraj:

Telefon
Naslov elektronske pošte
EMŠO vlagatelja
Davčna številka
Davčni zavezanec² (obkroži)

DA

NE

Številka bančnega računa: SI 56
Banka, pri kateri je račun odprt
¹ Mikro podjetje je tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih ter ima letni promet in/ali letna bilančna
vsota ne presegata 10 milijonov EUR.
² V kolikor je vlagatelj zavezanec za DDV, DDV ni upravičen strošek.
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2. OSNOVNI PODATKI O NALOŽBI / ČASU IZVEDBE IN PREDVIDENIH STROŠKIH
2.1 Naziv naložbe:

2.2

Vrsta naložbe in upravičeni stroški ter namen naložbe (ustrezno označite):

Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
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
in storitev);
stroški nakupa kmetijske mehanizacije in opreme do njene tržne vrednosti;
stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne
mreže ?);
stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in
blagovnih znamk.
Obvezno označite, v kakšen namen bo izvedena zgornja naložba:
naložba v pridelavo vrtnin,
naložba v trajne nasade,
naložba v poslopja oz. objekte,
ostale naložbe

2.3

Lokacija naložbe

Občina:
Kraj oz. naslov lokacije naložbe³:
Katastrska občina:
Številka parcele/razdelek:
Načrtovan terminski plan
naložbe:

Začetek izvajanja investicije datum
.
. 2 0 1

Konec izvajanja investicije datum
.
. 2 0 1

³ Če gre za naložbe v stroje, se navede stalno prebivališče oz. sedež vlagatelja.
2.4 Opis naložbe (na kratko opišite vrsto in namen naložbe):
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Spodnje podatke izpolnijo vlagatelji v primeru naložb, povezanih z graditvijo objektov:
Ustrezno obkrožite
Za naložbo, navedeno v tej vlogi, je bilo izdano gradbeno dovoljenje:

DA

V primeru, da ste odgovorili z DA, navedite številko dokumenta in datum izdaje:
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3. FINANČNI PODATKI O NALOŽBI
3.1 Specifikacija upravičenih stroškov:
Vrsta upravičenega stroška4

Vrednost v EUR brez DDV

Vrednost v EUR z DDV

SKUPAJ:
4Za stroške, ki jih navedete v tabeli, morate obvezno priložiti predračune oz. ponudbe!
3.2 Finančna konstrukcija:

Viri financiranja

znesek v EUR
brez DDV

znesek v EUR
z DDV

%
financiranja

Lastna sredstva
Pričakovana sredstva iz razpisa Občine
Slovenske Konjice5
Drugi viri RS ali EU (navedite)
Drugo (vpišite)
SKUPAJ*

100 %

5max 50 % upravičenih stroškov oz. 3.500,00 EUR

4. IZJAVE VLAGATELJA
Izjavljam,
1. da je kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ni podjetje v
težavah oz. v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
2. da kmetijsko gospodarstvo nima neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi
predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in
nezdružljivo z notranjim trgom;
3. da nimam neporavnanih zapadlih obveznosti do Občine Slovenske Konjice oz. do države;
4. da se pomoč ne nanaša na dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države
članice, in sicer pomoč ni neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in
delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno
dejavnostjo;
5. da pomoč ni odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega
blaga;
6. da se strinjam in sprejemam vse razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije in da z njimi v celoti soglašam;
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da so vsi v vlogi navedeni podatki (vključno z dokumentacijo) popolni in verodostojni ter
da sem seznanjen s posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi;
da sem seznanjen s sankcijami, to je, da moram v primeru ugotovljene nenamenske
porabe sredstev vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi
obrestmi, če se ugotovi, da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko
porabljena, da sem za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke in
da sem za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kakor v primeru, da
projekta ne izvedem oz. v roku ne oddam zahtevkov za izplačilo sredstev, izgubim pravico
do pridobitve sredstev po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Slovenske Konjice za programsko obdobje 2015–2020 za naslednji
dve leti.
da nisem pričel z izvedbo naložbe in da ne bom pričel z deli pred izdajo odločbe o
odobritvi sredstev; kot začetek izvedbe naložbe se šteje prevzem katerikoli obveznosti
vlagatelja na račun morebitnih odobrenih sredstev (sklenitev pogodb, naročanje materiala,
opreme ali storitev?);
da za isto naložbo, kot sem jo navedel(a) v tej vlogi, do sedaj kmetijsko gospodarstvo ni
prejelo kakršnihkoli javnih sredstev Republike Slovenije ali Evropske unije oziroma so mi
bila
dodeljena
sredstva
v
višini
_____________
EUR,
dajalca____________________________; v primeru odobritve drugih javnih sredstev za
isto naložbo bom o tem seznanil(a) občino; v primeru podpisa pogodbe z občino, bom
pred podpisom pogodbe podal izjavo, da ostalih javnih sredstev za to naložbo ne
prejemam;
da za iste upravičene stroške in za isti namen, kot jih navajam v vlogi, v letu 2019 nisem
pridobil sredstev oz. nisem v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega
javnega vira (sredstva Republike Slovenije ali EU);
da se z naložbo 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,
- 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,
- zagotavljanje večje stopnje samooskrbe s hrano, zlasti z večanjem lokalne
pridelave hrane ter podporo trženju lokalno pridelane hrane;
da bo prijavljena naložba zaključena pred oddajo zahtevka za izplačilo;
da bo naložba izvedena v skladu z vsemi veljavnimi predpisi;
da naložbe ne bom uporabljal v nasprotju z namenom dodelitve sredstev;
da bo po zaključku investicije le-ta v uporabi za namen, za katerega sem pridobil
sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev;
da bom v primeru odobritve pomoči hranil vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za
odobritev pomoči po tem razpisu, deset let od datuma prejema pomoči;
da za namen razpisa dovoljujem Občini Slovenske Konjice pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc.

Za navedene izjave, izpolnjene obrazce in priložene priloge kazensko in materialno
odgovarjam.

Datum:

Podpis vlagatelja:
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5. OBVEZNE PRILOGE (obkrožite zap. št. pred opisom dokumentacije, ki jo prilagate)
1. ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo,
2. ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno;
3. projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni
do sofinanciranja;
4. zbirna vloga za tekoče leto;
5. drugo (napišite) ___________________________________________________________.
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