Občina Sveti Tomaž

PRIJAVNI OBRAZEC 1
ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI SVETI TOMAŽ V LETU 2013
NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
1. PODATKI O VLAGATELJU
(podatke vpišite oz. ustrezno obkrožite)
Identifikacijska
številka
kmetijskega
gospodarstva
KMG – MID:

Ime
in
priimek/naziv
nosilca
kmetijskega
gospodarstva:

________________
Naslov/sedež:

Ulica/hišna št.:
Poštna št./kraj:

Tel:
E pošta:
Kmetijsko gospodarstvo
se nahaja na območju z
omejenimi možnostmi za
kmetijstvo (obkroži):
Upravičenec je mladi
kmet (obkroži):

DA

NE

DA

NE

DA

NE

Davčna številka:
Davčni
(obkroži):

zavezanec

Številka bančnega
računa:
Banka, pri kateri je odprt
račun:

-
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2. OSNOVNI PODATKI O NALOŽBI/ČASU IZVEDBE IN PREDVIDENIH
STROŠKIH
(ustrezno vpišite, označite)
A. Vrsta naložbe
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
B. Lokacija naložbe:
Občina:
Kraj oz. naslov lokacije naložbe*:
Katastrska občina:
Številka parcele/razdelek:
Začetek izvajanja investicije
Konec izvajanja investicije
.
.
. 2 0 1 3
. 2 0 1 3
* Če gre za naložbe v stroje, se navede le stalno prebivališče oz. sedež vlagatelja.
Načrtovan terminski plan naložbe:

C1. Kratek opis naložbe (na kratko opišite vrsto in namen naložbe):

C2. Utemeljitev naložbe (obvezna priloga: MNENJE STROKOVNE SLUŽBE O
UPRAVIČENOSTI NALOŽBE, če vrednost investicije presega 10.000 EUR!)
Opomba: Mnenje mora vsebovati: razloge za nujnost naložbe in opis stanja na kmetiji,
povezanega z nujnostjo naložbe, rezultate naložbe ter realno ocenjen finančni vložek,
potreben za naložbo in indikatorje (npr. stalež živali ob začetku naložb/stalež živali ob
zaključku naložbe, zmogljivost starega/novega stroja).
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Upravičeni stroški (ustrezno obkrožite):
 stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, ki temelji na
zakonodaji Skupnosti (stroški obnove kritine objektov kmetijskega gospodarstva);
 stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
 stroški informacijske opreme vključno z računalniškimi programi,
 nakup materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov (razen
gnojnih jam in gnojišč za namen izpolnitev standarda Nitratna direktiva),
 nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije;
 stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo opremo,
 stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,
 splošni stroški na področju izdatkov (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc).
D2. Specifikacija upravičenih stroškov:
Vrsta upravičenega stroška*
Vrednost
EUR

brez

DDV

v Vrednost z DDV v EUR

SKUPAJ*
Za stroške, ki jih navedete v tabeli, morate obvezno priložiti predračune oz. ponudbe!
/Če ste zavezanec za DDV, se za sofinanciranje upoštevajo zneski brez DDV/.
Pomoč se odobri le za investicije, ki se izvajajo znotraj občine.
Izpolnijo vlagatelji v primeru naložb, povezanih z graditvijo objektov:
Ustrezno obkrožite
Za naložbo, navedeno v tej vlogi, je bilo izdano gradbeno dovoljenje:
DA
NE
Za naložbo, navedeno v tej vlogi, je bila izdana lokacijska informacija: DA
NE
V primeru, da ste odgovorili z DA, navedite številko dokumenta in datum izdaje:
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3. IZJAVE VLAGATELJA
Izjavljam,
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

da je kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ni
podjetje v težavah oz. v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in da
imamo v času oddaje vloge v lasti ali zakupu 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
da se strinjam in sprejemam vse razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije in da z njimi v celoti soglašam,
da so vsi v vlogi navedeni podatki (vključno z dokumentacijo) popolni in verodostojni
ter da sem seznanjen(a) s posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi;
seznanjen(a) sem tudi z obvezo, da moram vsa pridobljena sredstva, ki jih pridobim
nezakonito, porabim nenamensko, da odstopim od pogodbe oz. da del ne izvršim v
skladu s pogodbeni določili, vrniti skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi ter da
v tem primeru ne morem pridobiti novih sredstev iz naslova Pravilnika o dodelitvi
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sveti Tomaž še 2 leti
po vračilu vseh nezakonito pridobljenih sredstev skupaj s pripadajočimi zakonskimi
obrestmi,
da nisem pričel(a) z izvedbo naložbe in da ne bom pričel(a) z deli pred izdajo sklepa
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 iste upravičene stroške in za isti namen, kot jih navajam v vlogi, v letu 2013
nisem pridobil(a) sredstev oz. nisem v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli
drugega javnega vira (sredstva Republike Slovenije ali EU),
da naložbe ne bom uporabljal(a) v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,
da bo po zaključku investicije le-ta v uporabi za namen, za katerega sem pridobil(a)
sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev,
da bom v primeru odobritve pomoči predpisano dokumentacijo vodil(a) in hranil(a) še
najmanj 5 let po izplačilu sredstev.
da končni cilj naložbe vodi k zmanjšanju proizvodnih stroškov ali k izboljšanju in
preusmeritvi proizvodnje ali izboljšuje kakovost ali ohranja in izboljšuje naravno
okolje in izboljšuje higienske razmere ali standarde za dobro počutje živali.
da bo investicija zaključena pred izplačilom sredstev,
da imamo ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske
pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in
veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali, če je investicija namenjena
izpolnjevanju teh zahtev in jih bomo izpolnili najkasneje do zaključka investicije.

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

V/na ______________, dne___________

____________________
(Podpis vlagatelja)
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4. OBVEZNE PRILOGE
1. Izpolnjen prijavni obrazec 1.
2. V primeru, da uveljavlja delež pomoči mladi kmet, mora upravičenec priložiti dokazilo o
statusu kmeta.
3. Če so upravičenci člani kmečkega gospodarstva, morajo priložiti pooblastilo nosilca.
4. Mnenje strokovne osebe o finančni upravičenosti naložbe (opredeljeno pod dodatnimi
merili), če je naložba večja od 10.000 EUR.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
1. zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja;
2. ustrezna dovoljenja, projektna dokumentacija za izvedbo investicije, vsa
dokumentacija v skladu z veljavno zakonodajo;
3. predračun
4. dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča.

Opozorilo:
Po prejemu sklepa o odobritvi sredstev mora upravičenec pričeti z deli in jih dokončati.
Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev mora biti dostavljen na Občino Sveti Tomaž do
25.10.2013 skupaj z računi. Vzorec zahtevka je v prilogi vloge.
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Priloga 1
ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV
Upravičenec: ________________________________________________________________
Naziv upravičenca: ______________________________________________________
Naslov/sedež: Ulica/hišna št.: ___________________________________________
Poštna št./kraj: _______________________________________________________
Davčna številka: ______________________________________________________
Matična številka: ______________________________________________________
Naziv naložbe: __________________________________________________________________
Odločba o pravici do sredstev št. __________________ z dne: _________________, pogodba z
dne _____________________________.
Priznana vrednost v skladu z zgoraj navedeno odločbo«
-

__________ EUR

lastna sredstva
višina odobrenih sredstev iz programa

__________ EUR
__________ EUR

Višina zahtevka za izplačilo:_____________________________EUR

Prosim, da nakažete navedeno vsoto na sledeči račun.
številka računa: ________________________________________

Izjavljam,

1.
2.
3.
4.
5.

da vse kopije dokazil ustrezajo originalom,
da naložba ustreza veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in
okoljevarstvenim zahtevam,
da so gradbena dela izvedena v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju
prostora in varstvu okolja,
da so z naložbo v prilagajanje standardom dobrega počutja živali standardi doseženi
ter da je naložba usklajena z zahtevami standardov,
da je naložba zaključena /kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske
mehanizacije ali opreme v objektih v proizvodni proces/

Priloge:
- Dokazila za dodelitev nepovratnih sredstev (kopije računov in potrdil o plačanih računih)
Datum: ____________
žig, če je upravičenec pravna oseba

podpis upravičenca:____________
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