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PRAVILNI K
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva na obmocjih obcin, v katerih zivi

avtohtona madzarska narodna skupnost
za programsko obdobje 2017 - 2020 (cistopis)

I. SPLOSNE DOLOCBE

1.  clen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik doloca podrocje uporabe, pogoje, vrste pomoci s posameznimi ukrepi in druge ukrepe
na obmocjih obcin, v katerih zivi avtohtona madzarska narodna skupnost za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva in podezelja.

Sredstva po tern pravilniku se dodelijo za:
pomoci de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) st. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o
uporabi clenov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoci de minimis v
kmetijskem sektorju (UL L t. 352, z dne 24.12.2013, str. 9-17), zadnjî̂  spremenjeno z Uredbo
Komisije (EU) st. 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) st. 1408/2013 o
uporabi clenov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoci de minimis v
kmetijskem sektorju (UL L st. 511 z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
Komisije (EU) st. 1408/2013),

- pomoci de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) st. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o
uporabi eienov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoci de minimis (UL L t.
352, z dne 24. 12. 2013, str. 1-8; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) st. 1407/2013), ter

- drzavne pomoci v skladu z Uredbo Komisije (EU) st. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoci v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podezelju za zdruzljive z
notranjim trgom z uporabo clenov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L t. 193 z
dne 1. 7. 2014 str. 1), zadnjic spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/289 z dne 19. februarja
2019 o spremembi Uredbe (EU) t. 702/2014 o razgiasitvi nekaterih vrst pomoci v kmetijskem in
gozdarskem sektorju ter na podezelju za zdruzljive z notranjim trgom z uporabo clenov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L st. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1) (v nadaljnjem besedilu:
Uredba Komisije (EU) st. 702/2014).

2. clen
(nacin in visina zagotavljanja sredstev)

Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podezelja na
upravicenem obmocju dolocenem v naslednjem clenu, se zagotavljajo iz proracuna Zavoda za
regionalni razvoj madzarske narodnosti Lendava (v nadaljnjem besedilu: Zavod), pridobljena v skladu
z 12. clenom Akta o ustanovitvi.

3. clen
(upraviceno obmocje)

Upraviceno obmocje po tern pravilniku obsega naslednje obcine, v katerih zivi avtohtona madzarska
narodna skupnost: Obcino Lendava, Obcino Dobrovnik, Obcino Moravske Toplice, Obcino Salovci,
Obcino Hodos.

4. clen

(oblika pomoci)

Na podlagi 1. clena Akta o ustanovitvi Zavoda za regionalni razvoj madzarske narodnosti Lendava
(tednik Nepujsag,  st.48 z dne 1.12.2016 ) je Svet  Zavoda na  4 .  redni seji   dne
_6.6.2019 sprejel
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Sredstva za ukrepe po tern pravilniku se dodeljujejo v doloceni visini za posamezne namene kot
nepovratna sredstva v obliki dotacij ali subvencioniranih storitev.

5.  clen
(opredelitev pojmov)

Pojmi uporabljeni vtem pravilniku imajo naslednji pomen:

(1) pomoc  pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz clena 107 (1) Pogodbe o delovanju
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba);

(2) "MSP" ali "mikro, malo in srednje veliko podjetje" pomeni podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge
I Uredbe Komisije (EU) t. 702/2014;

(3) "kmetijski sektor" pomeni vsa podjetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi
in trzenju kmetijskih proizvodov;

(4) "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) st. 1379/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribi ke
proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) st. 1184/2006 in (ES) st.
1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) st. 104/2000 (UL L st. 354 z dne 28. 12. 2013,
str. 1), zadnjic spremenjene z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20.
maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) st. 850/98, (ES) st. 2187/2005, (ES) st. 1967/2006,
(ES) st. 1098/2007, (ES) st. 254/2002, (ES) st. 2347/2002 in (ES) st. 1224/2009 ter uredb (EU)
st.  1379/2013 in (EU) st.  1380/2013 Evropskega pariamenta in Sveta glede obveznosti
iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) st. 1434/98 (UL L st. 133 z dne 29. 5. 2015,
str. 1);

(5) "primarna kmetijska proizvodnja" pomeni proizvodnjo rastlinskih in zivinorejskih proizvodov s
seznama v Prilogi I k Pogodbi brez kakrsnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo
takih proizvodov;

(6) "predelava kmetijskih proizvodov" pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem
proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo zivalskega
ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;

(7) "trzenje kmetijskih proizvodov" pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje,
ponujati za prodajo, dobavljati ali na kateri koli drug nacin dajati na trg, razen prve prodaje
primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero
se proizvod pripravi za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec koncnemu
potrosniku, se steje za trzenje kmetijskih proizvodov, ce se opravlja v locenih, za to namenjenih

prostorih;
(8) "kmetijsko gospodarstvo" pomeni enoto, ki obsega zemljisce, objekte in naprave, ki se

uporabljajo za primamo kmetijsko proizvodnjo;

(9) "nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva" (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali
fizicna oseba, ki je pooblascena ali upravicena, da za kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz
naslova ukrepovtega pravilnika;

(10) "opredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki jih sestavljajo zemljisca, stavbe in obrati, stroji in

oprema;

(11) "neopredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki nimajo fizicne ali financne oblike, kot so
patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;

(12) "zacetek izvajanja projekta ali dejavnosti" pomeni bodisi zacetek dejavnosti ali gradbenih del,
povezanih z nalozbo, bodisi prvo pravno zavezujo^o zavezo za narocilo opreme ali uporabo

storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni vec mogoce preklicati;
nakup zemlji 6 in pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj   in opravljanje  tudij
izvedljivosti, se ne stejejo za zacetek izvajanja projekta ali dejavnosti;

(13) "velika podjetja" pomeni podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) st.

702/2014;



(14) "intenzivnost pomocT1 pomeni bruto znesek pomoci, izrazen kot odstotek upravicenih stroskov
pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;

(15) "standard Unije" pomeni obvezen standard, predpisan z zakonodajo Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: Unija), ki doloca raven, ki jo morajo doseci posamezna podjetja, zlasti
glede okolja, higiene in dobrobiti zivali; posledicno se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni
Unije, ki so zavezujoci za drzave eianice, ne pa tudi za posamezna podjetja, ne stejejo za
standarde Unije;

(16) "neproizvodna nalozba" pomeni nalozbo, ki ne povzroci znatnega povecanja vrednosti ali
donosnosti kmetijskega gospodarstva;

(17) "nalozbe za skladnost s standardom Unije" pomenijo nalozbe, ki se izvedejo za doseganje
skladnosti s standardom Unije po zakljucku prehodnega obdobja, dolocenega z zakonodajo
Unije;

(18) "nezahtevna agromelioracija" je agromelioracija, kot je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki
ureja podrocje kmetijskih zemljis ;̂

(19) "mladi kmet" pomeni osebo, ki na dan predlozitve vloge za pomoc ni stara vec kot 40 let, ima
ustrezno poklicno znanje in kompetence ter prvî̂  vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo kot
nosilec tega gospodarstva;

(20) "clan kmetijskega gospodinjstva" pomeni fizicno ali pravno osebo ali skupino fizicnih ali pravnih
oseb, ne glede na pravni status skupine in njenih clanov v skladu z nacionalno zakonodajo,
razen delavcev na kmetiji;

(21) "predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode" pomeni vsak postopek na
kmetijskem proizvodu, katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;

(22) "zivila" pomenijo zivila, ki niso kmetijski proizvodi in so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) st.
1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti
kmetijskih proizvodov in zivil (UL L st. 343 z dne 14. 12. 2012, str. 1), zadnjic spremenjene z
Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju
uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o zivilih in
krmi, pravil o zdravju in dobrobiti zivali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o
spremembi uredb (ES) st. 999/2001, (ES) st. 396/2005, (ES) st. 1069/2009, (ES) st. 1107/2009,
(EU) st.  1151/2012, (EU) st.  652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega
parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) st. 1/2005 in (ES) St. 1099/2009 ter direktiv Sveta
98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) st.
854/2004 in (ES) st. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS,
89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta
92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L St. 95 z dne 7. 4. 2017, str. 1);

(23) "nekmetijske dejavnosti" pomeni dejavnosti,  ki ne spadajo v podrocje uporabe clena 42
Pogodbe;

(24) primerljiva kmetijska povrsina pomeni kmetijsko povrsino v katero se steje:
- 1 ha njiv ali vrtov ali
-2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
-4 ha pasnikov ali
-0,25 ha plantaznih sadovnjakov ali vinogradov ali ostalih trajnih nasadov ali
-0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsnicarstvu,

-200 m2 proizvodnih povrsin pri pridelavi gob.

(25) "enotno podjetje" pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima vecino glasovalnih pravic delnicarjev ali druzbenikov drugega podjetja,

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati vecino 6lanov upravnega, poslovnega ali
nadzornega organa drugega podjetja,

c) podjetje ima pravico izvr̂ evati prevladujo^̂  vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe,
sklenjene z navedenim podjetjem, ali dolocbe v njegovi druzbeni pogodbi ali statutu,

d) podjetje, ki je delnicar ali druzbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi
delnicarji ali druzbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje vecino glasovalnih pravic
delnicarjev ali druzbenikov navedenega podjetja.
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7.  clen
(upravicenci do pomoci in izvajalci storitev)

(1) Upravicenci do pomoci po tern pravilniku so pravne in fizicne osebe, ki ustrezajo kriterijem za
mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), so dejavna v  primarni kmetijski proizvodnji pri
ukrepih 1, 2, 5 in 6,  so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. zakupu
kmetijska zemljisca, ki lezijo na upravicenem obmocju, ter izpolnjujejo pogoj iz drugega odstavka
tega clena.

(2) Fizicne osebe so upravicene do pomoci po tern pravilniku, ce na nacin, ki bo dolocen v javnem
razpisu, izkazejo znanje madzarskega jezika. Pravne osebe so upravicene do pomoci po tern
pravilniku, ce zakoniti zastopnik izkaze znanje madzarskega jezika oziroma ce madzarski jezik
govori vsaj polovica zaposlenih delavcev.

7.a 6len

(izvzeta podrocja uporabe)

(1) Do pomoci po tern pravilniku v okviru ukrepov 5 in 6 niso upraviceni subjekti, ki so:
- naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske

komisije, s katerim je bila pomoc razglasena za nezakonito in nezdruzljivo z notranjim trgom;
- podjetja v tezavah.

(2) Pomoc po tern pravilniku v okviru ukrepov 5 in 6 se ne uporablja za:
- pomoc za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje drzave ali drzave clanice, in sicer 6e je

pomoc neposredno povezana z izvozenimi  kolicinami,  vzpostavitvijo  in  delovanjem
distribucijske mreze ali drugimi tekocimi stroski, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

- pomoc, ki je odvisna od prednostne uporabe domacega blaga pred uporabo uvozenega blaga.
(3) Pomoc po tern pravilniku v okviru ukrepov 5 in 6 se ne dodeli za davek na dodano vrednost,

razen kadar na podlagi zakonodaje o davku na dodano vrednost le-ta ni povracljiv.  •

UKREP 5: Pomoc za nalozbe v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo (14. clen Uredbe Komisije (EU) st. 702/2014)
UKREP 6: Pomoc za prenos znanja in informiranja na podrocju primarne
kmetijske proizvodnje (21. clen Uredbe Komisije (EU) st. 702/2014)

UKREP 3: Pomoc za nalozbe v predelavo in trzenje kmetijskih in
zivilskih proizvodov ter nalozbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
UKREP 4: Pomoc za izobrazevanje in usposabljanje na podrocju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trzenja

UKREP 1: Pomoc za nalozbe v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo
UKREP 2: Pomo  za izobrazevanje in usposabljanje na podrocju
primarne kmetijske proizvodnje

Ukrepi:

Drzavne pomoci na
podlagi Uredbe Komisije
(EU)St. 702/2014

De minimis pomoci
(na   podlagi   Uredbe
Komisije    (EU)    St.
1407/2013)

De minimis pomoci (na
podlagi Uredbe Komisije
(EU)st. 1408/2013)

Vrste pomoci

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz zgornjih tock (a) do (d) preko enega ali vec drugih podjetij,
prav tako velja za enotno podjetje.

6.  clen

(vrste pomoci in ukrepi)

Za uresnicevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podezelja na upravicenem obmocju se
financna sredstva usmerjajo preko pravil za drzavne pomoci, ki imajo podlago v uredbah Evropske
komisije, navedenih v drugem odstavku 1. clena tega pravilnika in omogocajo izvedbo naslednjih vrst
pomoci oz. ukrepov:



8. clen
(nacin, pogoji in merila za dodeljevanje pomoci)

(1) Pomoci se v skladu s tern pravilnikom dodeljujejo upravicencem na podlagi izvedenega javnega
razpisa, objavljenega v Uradnih objavah Pomurske madzarske samoupravne narodne skupnosti
(v nadaljevanju PMSNS) - tedniku Nepujsag in spletni strani Zavoda.

(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in visina razpolozljivih sredstev za posamezen
ukrep za tekoce leto.

(3) Podrobnejsa merila in kriteriji za dodeljevanje pomoci ter zahtevani podatki in dokumentacija za
posamezne ukrepe po tern pravilniku bodo podrobneje doloceni v javnem razpisu.

(4) Ne glede na dolocbo prej^njega odstavka mora vloga za dodelitev pomoci vsebovati tudi izjavo o:
vseh drugih pomoceh de minimis, prejetih na podlagi uredb de minimis v predhodnih dveh in v
tekocem proracunskem letu,
drugih ze prejetih ali zapro^enih drzavnih pomoceh za iste upravicene stroske,
seznam podjetij, s katerimi je lastnisko povezan, tako da se preveri skupen znesek ze prejetih
de minimis pomoci za vsa, z njim povezana podjetja.

8.a    Clen
(spodbujevalni ucinek)

(1) V okviru ukrepov 5 in 6 se pomoc dodeli, ce ima spodbujevalni ucinek. Pomoc ima spodbujevalni
ucinek, ce je vloga za pomo6 predlozena pred zacetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.

(2) Vloga za pomoc mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- ime in velikost podjetja;
- opis projekta ali dejavnosti, vkljucno z datumom zacetka in konca;
- lokacijo projekta ali dejavnosti;
- seznam upravicenih stroskov;
- vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vracljivi predujem ali drugo) in znesek javnega

financiranja, potrebnega za projekt ali dejavnost ter
- izjave vlagatelja:

a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoci za iste upravicene stroske iz

drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7.a clena tega pravilnika.

9. eien
(dodelitev pomoci)

(1) O dodelitvi sredstev upravicencem po tern pravilniku odloca Zavod.
(2) Zoper odlocitev iz prejsnjega odstavka lahko upravicenec vlozi pritozbo Svetu Zavoda v roku 8

dni od prejema sklepa (odlocbe). Odlocitev Sveta Zavoda je dokoncna.
(3) Medsebojne obveznosti med Zavodom in prejemnikom pomoci se uredijo s pogodbo.

(4) Datum dodelitve pomoci je datum pravnomocnosti odlocbe.

10.clen
(izplacila sredstev)

Upravicencem se sredstva iz proracuna Zavoda izplacajo na podlagi zahtevka posameznega
upravicenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

dokazila o placilu obveznosti (racun/situacija in potrdilo/dokazilo o placanem racunu),
druga dokazila, dolocena z javnim razpisom oziroma narocilom (porocilo ali dokazilo o
opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov ...).

II. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ST. 1408/2013
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11. clen
(splosne dolocbe pomoci v skladu z Uredbo Komisije (EU) st. 1408/2013)

(1) Do de minimis pomoci v skladu z Uredbo Komisije (EU) st. 1408/2013 so upravicena le podjetja,
ki so dejavna v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, razen za:

pomoc, katere znesek je dolocen na podlagi cene ali kolicine proizvodov, danih na trg,
pomoc za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje drzave ali drzave clanice in sicer pomoc,
neposredno povezano z izvozenimi kolicinami, vzpostavitvijo in deiovanjem distribucijske
mreze ali drugimi tekocimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
pomoc, ki se dodeli pod pogojem, da se domacim proizvodom pri uporabi daje prednost
pred uvozenimi.

(2) Do financnih spodbud niso upraviceni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do
Zavoda ali do drzave.

(3) Do sredstev niso upravicena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o
financnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, st.
13/14) v prisilni poravnavi, stecaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je
izguba tekocega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala
druzbe.

(4) Ce je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali vec sektorjih
oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo na podrocje uporabe Uredbe (EU) st. 1407/2013, se
navedena uredba uporablja za pomoc, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, ce je
na ustrezen nacin, na primer z locitvijo dejavnosti ali stroskov, zagotovljeno, da primama
proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoci de minimis, dodeljene v skladu z navedeno
uredbo.

(5) Ce je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribistva in
akvakulture, se dolocbe Uredbe (EU) st. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi clenov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoci de minimis v sektorju ribistva in akvakulture
(UL L  t. 190 z dne 28.6.2014, str.  45; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU)
st. 717/2014) uporabljajo za pomoc, dodeljeno v zvezi s slednjim sektorjem, ce je na ustrezen
nacin, na primer z locitvijo dejavnosti ali stroskov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja
kmetijskih proizvodov ne prejema pomoci de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.

(6) Skupni znesek pomoc de minimis v kmetijstvu, dodeljena kateremu koli  upravicencu ne sme
presegati zgornjih mej iz 3. clena Uredbe Komisije (EU) st. 1408/2013, in sicer ne glede na to, iz
katerih javnih virov so sredstva dodeljena.

(7) Zgornja meja pomoci se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoc predstavlja bruto znesek
pomoci, to je pred odbitkom davka ali drugih dajatev.

12.clen

(kumulacija de minimis pomoci po Uredbi Komisije (EU) st. 1408/2013)

(1) Poleg pomoci de minimis po tej uredbi se v zvezi z istimi upravicenimi stroski istemu upravicencu
oziroma enotnemu podjetju ne sme dodeliti se drzavna pomoc, ce bi tako sestevanje povzrocilo
intenzivnost pomoci, ki bi presegala intenzivnost, doloceno za posebne okoliscine vsakega
primera v predpisih Unije.

(2) Ce je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v enem ali vec sektorjih ali opravlja dejavnosti,
ki spadajo na podrocje uporabe Uredbe Komisije (EU) st. 1407/2013, se pomoc de minimis,
dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s
pomocjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje,
dolocene v Uredbi Komisije (EU) st.  1407/2013, ce je z locitvijo dejavnosti  ali stroskov
zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoci de minimis,
dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) st. 1407/2013.

(3) Ce je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v sektorju ribistva in akvakulture, se pomoc de
minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko
kumulira s pomocjo de minimis, dodeljeno sektorju ribistva in akvakulture, do zgornje meje,
dolocene v Uredbi Komisije (EU) st. 717/2014, ce je z locitvijo dejavnosti aii stroskov zagotovljeno,
da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoci de minimis, dodeljene v skladu
z Uredbo Komisije (EU) st. 717/2014.
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13. clen

UKREP 1: Pomoc za nalozbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

(1) Z nalozbo se skusa doseci vsaj enega od naslednjih ciljev:
Izboljsanje splosne ucinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjsanjem
stroskov proizvodnje ali izboljsanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
Izboljsanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit zivali, 6e zadevna
nalozba presega veljavne standarde Unije;
Preprecevanje zaracanja podezelja in ohranjanje tipicne kulturne krajine na upravî enem
obmocju;
Povecanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe upravî̂ enega obmocja;
Vzpostavljanje in  izboljsanje  infrastrukture,  povezane z  razvojem,  prilagajanjem in
modernizacijo kmetijstva, vkljucno z dostopom do kmetijskih zemljisc,  komasacijo in
izboljsanjem zemljisc, oskrbo in varcevanjem z energijo in vodo.

(2) Pomoc se ne dodeli za:
nakup proizvodnih pravic, pravic do placila in letnih rastlin;

- zasaditev letnih rastlin;
dela v zvezi z odvodnjavanjem;
nalozbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoci, dodeljene mladim kmetom v 24
mesecih od zacetka njihovega delovanja;
za ze izvedena dela, razen za izdeiavo projektne dokumentacije;
investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali Unije, vkljucno s
sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
stroske, povezane z zakupnimi pogodbami;

- obratna sredstva.

(3)Pomoc za nalozbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljisc in pasnikov.

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
(4) Pomoc se lahko dodeli za nalozbe v zivinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih

gospodarstvih.
(5) Upraviceni stro ki:

stroski  izdelave  projektne dokumentacije za novogradnjo  (rekonstrukcijo)  hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki sluzijo primarni kmetijski proizvodnji;
stroski gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih
gospodarstvih, ki sluzijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroski materiala);
stroski nakupa kmetijske mehanizacije do njene trzne vrednosti;
stroski opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
prva postavitev ali prestrukturiranje obstoje îh trajnih nasadov z izjemo obnove vinogradov;
stroSki nakupa rastlinjaka, montaze ter opreme v rastlinjaku;
stroski izgradnje namakalnih naprav;
stroski nakupa in postavitev zascite pred neugodnimi vremenskimi razmerami;
stroski  nakupa racunalniske programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in
blagovnih znamk.

(6) Upravi6enci do pomoci morajo, poleg pogojev iz 7. clena tega pravilnika, opravljati dejavnost
primarne kmetijske proizvodnje na vsaj 1ha primerljivih kmetijskih povrsin.

(7) Pogoji za pridobitev:
predlozitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, ce je s predpisi s podrocja gradnje
objektov to potrebno;
projektno dokumentacijo za izvedbo nalozbe ter dokazila o teh stroskih, kadar so upraviceni
do sofinanciranja;
za nalozbo, v zvezi s katero mora biti opravljena presoja vplivov na okolje, na podlagi
zakonodaje EU in nacionalnih predpisov, mora biti presoja vplivov na okolje predlozena z
vlogo za pridobitev pomoci;
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14. clen

UKREP 2: Pomoc za izobrazevanje in usposabljanje na podrocju primarne kmetijske
proizvodnje

[8]

poslovni nacrt za izvedbo nalozbe;
placani racuni in dokazila o placilu stroskov, za katere se uveljavlja pomoc;
ponudbe oziroma predracun za nacrtovano nalozbo;

predlozitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekocem oziroma preteklem letu, ce
rok za oddajo zbirne vloge v tekocem letu se ni potekel;
drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

(8) Intenzivnost pomoci:
do 80% upravicenih stroskov nalozb na kmetijskih gospodarstvih.

(9) Najnizji skupni znesek za posamezno nalozbo na kmetijskem gospodarstvu znasa 200,00 EUR,
najvisji skupni znesek za posamezno nalozbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znasa do 25.000
EUR.

(10)Ne glede na dolocilo iz prejsnjega odstavka se pomoc ustrezno zniza, ce bi z odobreno pomocjo
presegli skupni znesek de minimis pomoci iz sestega odstavka 11. clena tega pravilnika.

(11)Vlogo za pomoc v okviru tega ukrepa predlozi nosilec kmetijskega gospodarstva.

Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljisc in pasnikov
(12)Pomoc se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljisc in pasnikov

(13)Upraviceni stroski:
stroski izdelave nacrta ureditve kmetijskega zemljisca (nezahtevne agromelioracije, pa^niki);
stroski izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
stroski nakupa opreme za ograditev in pregraditev pasnikov z ograjo;
stroski nakupa opreme za ureditev napajalisc za zivino.

(14)Upravicenci do pomoci morajo, poleg pogojev iz 7. clena tega pravilnika, opravljati dejavnost
primarne kmetijske proizvodnje na vsaj 1ha primerljivih kmetijskih povrŝ n.

(15)Pogoji za pridobitev:
ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo nalozbe ter dokazila o teh
stroskih, kadar so upraviceni do sofinanciranja;
predracun stro kov, za katere se uveljavlja pomoc;
kopija katastrskega nacrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna sluzba, kadar je
predmet podpore ureditev kmetijskih zemljisc ali nezahtevna agromelioracija;
dovoljenje lastnika zemljisca za izvedbo nalozbe v primeru zakupa zemljisca;
drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.

(16) Intenzivnost pomoci:
do 80 % upravicenih stroskov nalozb na kmetijskih gospodarstvih.

(17)Najnizji skupni znesek za posamezno nalozbo na kmetijskem gospodarstvu znasa 200,00 EUR,
najvisji skupni znesek za posamezno nalozbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znasa do 25.000
EUR.

(18)Ne glede na dolocilo iz prejsnjega odstavka se pomoc ustrezno zniza, ce bi z odobreno pomocjo
presegli skupni znesek de minimis pomoci iz sestega odstavka 11. clena tega pravilnika.

(19)Vlogo za pomoc v okviru tega ukrepa predlozi nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma
pooblascena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vkljuceni v skupno
nalozbo.



(1) Cilj pomoci je doseganje visje ravni strokovne izobrazenosti in usposobljenosti kmetov in njihovih
druzinskih clanov s podrocja primarne kmetijske proizvodnje.

(2) Upraviceni stroski:
stroski za izobrazevanje, usposabljanje in informiranje ter izvajanje delavnic;
stroski kotizacije in solnin za tecaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane s
primarno kmetijsko proizvodnjo;
stroski prevoza in stroski vstopnin za strokovne oglede povezane s primarno kmetijsko
proizvodnjo;
stroski strokovnih gradiv, pomembnih za izobrazevanje in usposabljanje povezano s primarno
kmetijsko proizvodnjo;
stroski udelezbe na sejmih, povezanih s primarno kmetijsko proizvodnjo.

(3) Upravicenci do pomoci so:

poleg upravicencev iz 7. clena tega pravilnika tudi njihovi druzinski clani, ki se ukvarjajo s
primarno kmetijsko proizvodnjo,

izvajalec storitev prenosa znanja in informiranja.

(4) Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:
pravna ali fizicna oseba, ne glede na njeno velikost, ki je ustrezno registrirana in zagotavlja
ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega izobrazevanja osebja za opravljanje
dejavnosti prenosa znanja in informiranja.

(5) Pogoji za pridobitev sredstev:
racun oziroma dokazila o placilu stroskov, za katere se uveljavlja pomoc;
program izobrazevanja oziroma usposabljanja, povezanega s primarno kmetijstvo proizvodnjo
na kmetijskem gospodarstvu;
drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

(6) Intenzivnost pomoci:
- do 100 % upravicenih stroskov.

(7) Ne glede na dolocilo iz prejsnjega odstavka se pomoc ustrezno zniza, ce bi z odobreno pomocjo
presegli skupni znesek de minimis pomoci iz sestega odstavka 11. clena tega pravilnika.

III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ST. 1407/2013

15. clen
(splosne dolocbe de minimis Uredbe Komisije (EU) st. 1407/2013)

(1) Do de minimis pomoci v skladu z Uredbo Komisije (EU) st. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
niso upravicena podjetja iz sektorjev:

ribistva in akvakulture;
primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju
Evropske unije;
predelave in trzenja kmetijskih proizvodov iz seznama y Prilogi I k Pogodbi o delovanju
Evropske unije v naslednjih primerih:

a) ce je znesek pomoci dolocen na podlagi cene ali kolicine zadevnih proizvodov, ki so
kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

b) ce je pomoc pogojena s tern, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

(2) Pomoc ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti v tretje drzave ali drzave
clanice, kot je pomo6, neposredno povezana z izvozenimi kolicinami, z ustanovitvijo in delovanjem
distribucijske mreze ali drugimi tekocimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
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17. clen

UKREP 3: Pomoc za nalozbe v predelavo in trzenje kmetijskih in zivilskih proizvodov
ter nalozbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji - de minimis

(1) Cilj pomoci je diverzifikacija dejavnosti na kmetiji v predelavo in trzenje kmetijskih in zivilskih
proizvodov ter sirjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetiji.

(2) Upraviceni stroski:
stroski izdelave projektne dokumentacije za nalozbo v predelavo in trzenje kmetijskih in zivilskih
proizvodov, ter nalozbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

16. clen
(kumulacija de minimis pomoci)

(1)Pomoc de minimis se ne sme kumulirati z drzavno pomocjo v zvezi z istimi upravicenimi stroski ali
drzavno pomocjo za isti ukrep za financiranje tveganja, ce bi se s taksno kumulacijo presegla
najvecja intenzivnost pomoci ali znesek pomoci.

(2)Pomoc de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) st. 1407/2013, se lahko kumulira s
pomocjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) st. 360/2012 do zgornje meje,
dolocene v uredbi st. 360/2012.

(3)Pomoc de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) st. 1407/2013, se lahko kumulira s
pomocjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje
(200.000 EUR).

(3) Pomoc ne bo pogojena s prednostno rabo domacih proizvodov pred uvozenimi.

(4) Pomoc po pravilu  de minimis  ni dovoljena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki
opravijajo komercialni cestni tovorni promet

(5) Do financnih spodbud niso upraviceni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do
obcine ali do drzave.

(6) Do sredstev za razvoj niso upravicena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o
financnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, st.
13/14-uradno precisceno besedilo) v prisilni poravnavi, stecaju ali likvidaciji ter so kapitalsko
neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekocega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla
polovico osnovnega kapitala druzbe.

(7) Skupna vrednost pomoci, dodeljena istemu upravicencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi
pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (ES) st. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o
uporabi clenov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoci de minimis (Uradni list
EU L 352, 24.12.2013) ne sme preseci 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v
komercialnem cestnem tovornem prometu, znasa zgornja dovoljena meja pomoci 100.000,00
EUR) v obdobju zadnjih treh proracunskih let, ne glede na obliko in namen pomoci ter ne glede na
to, ali se pomoc dodeli iz sredstev drzave, obcine ali Unije.

(8) Ce je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega clena, ter je poleg tega dejavno v enem
ali vec sektorjih, ali opravlja se druge dejavnosti, ki sodijo na podrocje uporabe Uredbo Komisije
(ES) st. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoc, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali
dejavnostmi, ce podjetje na ustrezen nacin, kot je locevanje dejavnosti ali razlikovanje med
stroski, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izkljuceni iz podrocja uporabe te uredbe, ne
prejemajo pomoci de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) st. 1407/2013.



18. clen

Ukrep 4: Pomoc za izobrazevanje in usposabljanje na podrocju nekmetijskih dejavnosti na
kmetiji ter predelave in trzenja

(1) Cilj pomoci je doseganje visje ravni strokovne izobrazenosti in usposobljenosti kmetov in njihovih
druzinskih clanov s podrocja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trzenja kmetijskih
proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.

(2) Upraviceni stroski:
stroski kotizacije in solnin za tecaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trzenjem kmetijskih proizvodov.

(3) Upravicenci do pomoci:

pravne in fizicne osebe ter njihovi druzinski clani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter
predelavo ali trzenjem na kmetiji, ki je vpisano v register kmetij in ima sedez oz. stalno
prebivalisce na upravicenem obmocju in izpolnjujejo pogoj znanja madzarskega jezika.

(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
racun oziroma dokazila o placilu stroskov, za katere se uveljavlja pomoc;
program izobrazevanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na
kmetiji, predelavo ali trzenjem kmetijskih proizvodov;
drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

(5) Intenzivnost pomoci:
- do 80 % upravicenih stroskov.

(6) Ne glede na dolocilo iz prejsnje alineje se pomoc ustrezno zniza, ce bi z odobreno pomocjo
presegli skupni znesek de minimis pomoci iz sedmega odstavka 15. clena tega pravilnika.
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stroski gradnje a!i obnove objekta za dejavnosti predelave in trzenja kmetijskih proizvodov ter
nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
stroski nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trzenja na kmetijah ter  nekmetijske
dejavnosti.

(3) Upravicenci do pomoci:

kmetije, ki se ukvarjajo s predelavo in trzenjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s
sedezem dejavnosti in nalozbo na upravicenem in nosilec kmetijskega gospodarstva
izpolnjuje pogoj znanja madzarskega jezika;

(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetiji;
dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravicenec pomoci se nima dovoljenja za opravljanje
dejavnosti;
dejavnost se mora izvajati na kmetiji se vsaj 5 leti po zakljuceni nalozbi;
predlozitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, ce je s predpisi s podrocja gradnje
objektov to potrebno;
projektno dokumentacijo za izvedbo nalozbe ter dokazila o teh stroskih, kadar so upraviceni do
sofinanciranja;
poslovni nacrt za izvedbo nalozbe s predracunom stroskov;
drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

(5) Intenzivnost pomoci:
- do 80 % upravicenih stroskov.

(6) Ne glede na dolocilo iz prejsnje alineje se pornoc ustrezno zniza, ce bi z odobreno pomocjo
presegli skupni znesek de minimis pomoci iz sedmega odstavka 15. clena tega pravilnika.



IV. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ST. 702/2014

19. clen
(sestevanje pomoci)

(1) Najvisji zneski pomoci v okviru ukrepov 5 in 6 ne smejo preseci najvisjih zneskov pomoci,
dolocenih v Uredbi Komisije (EU) st. 702/2014, ne glede na to, ali se podpora za projekt ali
dejavnost v celoti financira iz sredstev Republike Slovenije ali pa se delno financira iz sredstev
Unije.

(2) Pomoc v okviru ukrepov 5 in 6 se lahko zdruzuje z vsako drugo drzavno pomocjo v zvezi z istimi
upravicenimi stroski, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, samo, ce se s takim sestevanjem ne
preseze najviSje intenzivnosti pomoci ali zneska pomoci, ki se uporablja za zadevno pomoc v
skladu z Uredbo Komisije (EU) st. 702/2014.

(3) Pomoc v okviru ukrepov 5 in 6 se ne zdruzuje s placili iz drugega odstavka 81. clena in 82. clena
Uredbe (EU) st. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori
za razvoj podezelja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podezelja (EKSRP) in razveljavitvi
Uredbe Sveta (ES) st. 1698/2005 (UL L st. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjic spremenjeno
z Uredbo (EU) 2019/288 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. februarja 2019 o spremembi
uredb (EU) st. 1305/2013 in (EU) st. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih placilih in
podpori za razvoj podezelja za leti 2019 in 2020 (UL L st. 53 z dne 22. 2. 2019, str. 14), v zvezi z
istimi upravicenimi stroski, ce bi bila s takim sestevanjem presezena intenzivnost pomoci ali
znesek pomoci, ki sta dolocena v Uredbi Komisije (EU) st. 702/2014.

(4) Pomoc v okviru ukrepov 5 in 6 se ne sme zdruzevati z nobeno pomocjo de minimis v zvezi z
istimi upravicenimi stroski, ce bi bila s takim sestevanjem presezena intenzivnost pomoci ali
znesek pomoci, ki sta dolocena v Uredbi Komisije (EU) st. 702/2014.

19.a   clen

UKREP 5: Pomoc za nalozbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. clen Uredbe Komisije (EU) st.
702/2014)

(1) Z nalozbo se skusa dose6i vsaj enega od naslednjih ciljev:
- izboljsanje splosne ucinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjsanjem

stroskov proizvodnje ali izboljsanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
- izbolj anje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit zivali, ce zadevna

nalozba presega veljavne standarde Unije;
- preprecevanje zarascanja podezelja in ohranjanje tipicne kulturne krajine na upravicenem

obmocju;
- povecanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe upravicenega obmocja;
- vzpostavljanje  in  izboljsanje  infrastrukture,  povezane z  razvojem,  prilagajanjem in

modernizacijo kmetijstva, vkljucno z dostopom do kmetijskih zemljisc, komasacijo in
izboljsanjem zemljisc, oskrbo in varcevanjem z energijo in vodo.

(2) Pomoc se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do placila in letnih rastlin;
- zasaditev letnih rastlin;
- dela v zvezi zodvodnjavanjem;
- opremo in dela v zvezi z namakanjem;

- nalozbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoci, dodeljene mladim kmetom v 24
mesecih od zacetka njihovega delovanja;

- za ze izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali Unije, vkljucno s

sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
- stroske, povezane z zakupnimi pogodbami;
- obratna sredstva.

(3)Pomoc za nalozbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:

[12]
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(9) Vlogo za pomoc v okviru tega ukrepa predlozi nosilec kmetijskega gospodarstva.

Podukrep 5.2 Urejanje kmetijskih zemljisc in pasnikov
(10)Pomo6 se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljî c in panikov

(11)Upraviceni stroski:
- stroski izdelave nacrta ureditve kmetijskega zemljiSca (nezahtevne agromelioracije, pasniki);
- stroski izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
- stroski nakupa opreme za ograditev in pregraditev pasnikov z ograjo;
- stroski nakupa opreme za ureditev napajalisc za zivino.

- Podukrep 5.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
- Podukrep 5.2 Urejanje kmetijskih zemljisc in pasnikov.

Podukrep 5.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
(4) Pomoc se lahko dodeli za nalozbe v zivinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih

gospodarstvih. Upraviceni stroski:
- stroski izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo ali  rekonstrukcijo hlevov in

gospodarskih objektov na kmetijskih gospodarstvih, ki sluzijo primarni kmetijski proizvodnji;
- stroski gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih objektov na kmetijskih

gospodarstvih, ki sluzijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroski materiala, ki
se nanasajo na nalozbo);

- stro^ki nakupa kmetijske mehanizacije do njene trzne vrednosti;
- stroski opreme hlevov in gospodarskih objektov;
- prva postavitev ali prestrukturiranje obstojeeih trajnih nasadov z izjemo obnove vinogradov;
- stroski nakupa rastlinjaka, montaze ter opreme v rastlinjaku z izjemo namakalnih naprav;
- stroski nakupa in postavitev zascite pred neugodnimi vremenskimi razmerami ;
- stroski nakupa racunalniske programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in

blagovnih znamk.

(5) Upravicenci do pomo6i morajo poleg pogojev iz 7. clena tega pravilnika opravljati dejavnost
primarne kmetijske proizvodnje na vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih povr in.

(6) Pogoji za pridobitev:
- predlozitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, ce je s predpisi s podrocja gradnje

objektov to potrebno;
- projektno dokumentacijo za izvedbo nalozbe ter dokazila o teh stroskih, kadar so upraviceni

do sofinanciranja;
- za nalozbo, v zvezi s katero mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi

zakonodaje Unije ali nacionalnih predpisov, mora biti presoja vplivov na okolje predlozena z
vlogo za pridobitev pomoci;

- poslovni nacrt za izvedbo nalozbe;
- ponudbe oziroma predracuni za nacrtovano nalozbo;

- predlozitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekocem oziroma preteklem letu, ce
rok za oddajo zbirne vloge v tekocem letu se ni potekel;

- drugi pogoji, opredeljeni zjavnim razpisom.

(7) Intenzivnost pomoci:
- do 70 % upravicenih stroskov za nalozbe na kmetijskih gospodarstvih, ki lezijo na obmocjih z

naravnimi omejitvami;
- do 70 % upravicenih stro kov za nalozbe upravicencev, ki so mladi kmetje;
- do 50 % upravicenih stroskov za nalozbe, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejsnjih dveh alinej.

(8) Najnizji skupni znesek za posamezno nalozbo na kmetijskem gospodarstvu znasa 200,00 EUR,
najvisji skupni znesek za posamezno nalozbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znasa do
500.000 EUR.



19.b   clen

UKREP 6: Pomoc za prenos znanja in informiranja na podrocju primarne kmetijske proizvodnje
(21. clen Uredbe Komisije (EU) st. 702/2014)

(1) Cilj pomoci je doseganje visje ravni strokovne izobrazenosti in usposobljenosti kmetov in njihovih
druzinskih clanov s podrocja primarne kmetijske proizvodnje.

(2) Pomoc se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobrazevalnih programov
poklicnega, srednjega in visjega strokovnega izobrazevanja ter javno veljavnih studijskih
programov.

(3) Upraviceni stroski:
- stroski za izobrazevanje, usposabljanje in informiranje ter izvajanje delavnic;
- stroski kotizacije in solnin za tecaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane s

primarno kmetijsko proizvodnjo;
- stroski prevoza in stroski vstopnin za strokovne oglede povezane s primarno kmetijsko

proizvodnjo;
- stroski strokovnih gradiv, pomembnih za izobrazevanje in usposabljanje povezano s primarno

kmetijsko proizvodnjo;
- stroski udelezbe na sejmih, povezanih s primarno kmetijsko proizvodnjo.

(4) Upravicenci do pomoci so poleg upravicencev iz 7. clena tega pravilnika tudi njihovi druzinski
clani, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo.

(5) Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja so pravne ali fizicne osebe ne glede na njeno
velikost, ki so ustrezno registrirane in zagotavljajo ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in
rednega izobrazevanja osebja za opravljanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja.

(6) Pomoc se izplaca izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja, razen za stroske iz druge,
tretje, cetrte in pete alineje tretjega odstavka tega clena, pri katerih je prejemnik pomoci
upravi6enec do pomoci.
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(16)Vlogo za pomoc v okviru tega ukrepa predlozi nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma
pooblascena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vkljuceni v skupno
nalozbo.

(12)Upravicenci do pomoci morajo poleg pogojev iz 7. clena tega pravilnika opravljati dejavnost
primarne kmetijske proizvodnje na vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih povr in.

(13)Pogoji za pridobitev:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo nalozbe;
- predracun stroskov, za katere se uveljavlja pomoc;
- kopija katastrskega nacrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna sluzba, kadar je

predmet podpore ureditev kmetijskih zemljisc ali nezahtevna agromelioracija;
- dovoljenje lastnika zemljisca za izvedbo nalozbe v primeru zakupa zemljisca;
- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

(14) Intenzivnost pomoci:
- do 70 % upravicenih stroskov za nalozbe na kmetijskih gospodarstvih, ki lezijo na obmocjih z

naravnimi omejitvami;
- do 70 % upravicenih stroskov za nalozbe upravicencev, ki so mladi kmetje;
- do 50 % upravicenih stroskov za nalozbe, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejsnjih dveh alinej.

(15)Najnizji skupni znesek za posamezno nalozbo na kmetijskem gospodarstvu znasa 200,00 EUR,
najvisji skupni znesek za posamezno nalozbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znasa do
500.000 EUR.
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(7) Pogoji za pridobitev sredstev:
- dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
- program dejavnosti prenosa znanja in informiranja, povezanega s primarno kmetijstvo

proizvodnjo na kmetijskem gospodarstvu, s predracunom stroskov;
- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

(8) Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev upravicena vsa
kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na upravicenem obmocju.

(9) Vsebina in nacin izvedbe dejavnosti prenosa znanja in informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati
izvajalec usposabljanja, merila za izbor najugodnejsega izvajalca, in druge morebitne obveznosti
izvajalca usposabljanj se dolocijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega narocila.

(10)Ce dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev,
clanstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. Vsak
prispevek neclanov za kritje upravnih stroskov zadevne skupine ali organizacije proizvajalcev je
omejen na stroske zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.

(11) Intenzivnost pomoci znasa do 100 % upravitenih stroskov.

V. OBVEZNOSTI PREJEMNIKA POMOCI IN SANKCIJE

20.clen
(1) Prejemnik pomoci mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski racun v

Republiki Sloveniji.

(2) Prejemnik pomoci mora k vlogi predloziti izjave navedene v cetrtem odstavku 8. clena tega
pravilnika in druga dokazila v skladu z javnim razpisom.

(3) Zavod preveri, da vlagatelj nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodnega sklepa
Evropske komisije o razglasitvi pomoci za nezakonito in nezdruzljivo z notranjim trgom.

(4) Zavod bo pisno obvestil prejemnika pomo6i:
- da je pomoc dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) st. 1408/2013

oziroma Uredbo Komisije (EU) st. 1407/2013;
o odobrenem znesku de minimis pomoci.

(5) Zavod hrani evidenco o pomoci de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoci.

VI. NADZOR IN SANKCIJE
21.clen

(Nadzor in sankcije)

(1) Namensko porabo proracunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podezelja na
upravicenem obmocju, pridobljenih po tern pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in
preverja pri prejemnikih Strokovna komisija, ki jo imenuje Svet Zavoda.

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v
celoti s pripadajocimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, ce se ugotovi:

- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
- da je upravieenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnicne podatke;
- da je upravieenec za isti namen in iz istega naslova ze pridobil financna sredstva.

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

Stevilka:
Datum:

23. clen

(1) Ta pravilnik zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Pomurske madzarske
samoupravne narodne skupnosti (v nadaljevanju PMSNS) -tedniku Nepujsag.

(2) Dolocbe tega pravilnika se v delu, ki se nanasa na dodelitev pomoci po Uredbi EU t. 702/2014
zacnejo uporabljati po objavi obvestila direktorja Zavoda v PMNS - tedniku Nepujsag o pridobitvi
potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij   o shemi drzavne pomoci z
identifikacijsko stevilko sheme pomoci.

22. clen

(1) Prejemnik mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoci po tern pravilniku,
deset let od datuma prejema pomoci iz tega pravilnika.

(2)Zavod mora voditi natancne evidence z informacijami o dodeljenih pomoceh in dokazili o
izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoci po tern pravilniku.

(3)  Zavod ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, predlozi informacije o shemi drzavne pomoci po
tern pravilniku v skladu z drugim odstavkom 9. clena Uredbe Komisije (EU) st. 702/2014 za objavo
na spletni  strani  http://www.mkgp. gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/evidence.  Te
informacije so na voljo splosni javnosti vsaj deset let od zadnje dodelitve pomoci po tern
pravilniku.

VIII. KONCNE DOLOCBE

VII. HRAMBADOKUMENTACIJE


