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URADNO GLASILO
Občine Velike Lašče
Številka 3/13, 29. maj 2013
1. JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za leto 2013

Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o proračunu
Občine Velike Lašče za leto 2013, Pravilnika o dodeljevanju
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št.
5/07) in sprejetega letnega programa ukrepov na področju
kmetijstva za leto 2013 (Uradno glasilo Občine Velike Lašče,
št. 2/13)

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Velike Lašče za leto 2013
Predmet javnega razpisa je:
I. posodabljanje kmetijskih gospodarstev (naložbe v
živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo)
1. Višina sredstev je 21.200,00 EUR.
2. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, vpisana v
register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno
ministrstvo za kmetijstvo, redijo najmanj 7 GVŽ in imajo
sedež v občini Velike Lašče.
3. V okviru ukrepa se sofinancirajo naslednje naložbe:
- stroški za pripravo načrta za novogradnjo in adaptacijo
hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda,
temelječega na zakonodaji Skupnosti;
- stroški za nakup materiala za adaptacijo hlevov in
ureditev izpustov;
- nakupa in montaže nove tehnološke opreme za
krmljenje, molžo in izločke;
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- nakup materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih
živinorejskih objektov (gnojne jame, gnojišča, seniki,
silosi …);
- sofinanciranje adaptacije in rekonstrukcije gnojnih
jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratna
direktiva ni mogoče;
- nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije;
- prva postavitev oz. prestrukturiranje obstoječih
intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov;
- stroški nakupa zemljišč v vrednosti do 10 % upravičenih
stroškov naložbe;
- stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo
opremo;
- stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
- stroški projektne dokumentacije in stroški, kot so
honorarji arhitektov, inženirjev, svetovalcev, stroški za
študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc.
4. Višina pomoči je 15 % upravičenih stroškov investicije
(brez DDV), za nakup zemljišč pa 10 % upravičenih
stroškov brez davka. Minimalna vrednost pomoči je
100 EUR na upravičenca, maksimalna vrednost pa
3.000 EUR na upravičenca letno. Sofinanciranje velja
za vse investicije z datumom računa od 1. 1. 2013 dalje.
Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na
datum prejema oz. oddaje vloge.
5. Vlogi je potrebno priložiti fotokopiji B in D obrazca
iz zahtevka za kmetijske subvencije, fotokopijo računa,
dokazilo o plačilu in izjavo, da vlagatelj za isto investicijo
ni pridobil sredstev iz državnega proračuna. V primeru
gradnje je potrebno priložiti ustrezna upravna dovoljenja.
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II. urejanje pašnikov
1. Višina sredstev je 1.000,00 EUR.
2. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, vpisana v
register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno
ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež v občini Velike
Lašče ter redijo živino.
3. Sofinancirajo se stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov s fiksno električno ograjo, ki mora biti najmanj
dvožična, in pregraditev pašnika na pašne čredinke,
stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Sredstva se dodelijo za novogradnjo pašnika ali za
obnovo pašnika, starejšega od 10 let. Minimalna velikost
novozgrajenega pašnika je 0,5 ha. Sofinancira se ureditev
pašnikov, ki so bili narejeni od 1.1. 2013 dalje.
4. Višina pomoči je 150 EUR/ha urejenega pašnika.
5. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti
načrt pašnika in fotokopiji B in D obrazca iz zahtevka
za kmetijske subvencije ter izjavo, da vlagatelj za isto
investicijo ni pridobil sredstev iz državnega proračuna.
Morebitne najemne pogodbe je potrebno overiti na
upravni enoti (krajevnem uradu).
III. pomoč za plačilo zavarovalnih premij za živali
1. Višina sredstev je 1.500,00 EUR.
2. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, vpisana v
register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno
ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež v občini Velike
Lašče ter redijo živino.
3. Sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje
živine od 1. 12. 2012 dalje.
4. Višina pomoči je do skupno 30 % zavarovalne premije
(vključno z višino pomoči, ki je bila dodeljena na
državnem nivoju).
5. Vlogi je potrebno priložiti fotokopije dokazil o plačilu
zavarovalne premije.
IV. usposabljanje in izobraževanje kmetov
1. Višina sredstev je 300 EUR.
2. Upravičenci so registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva,
gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije,
organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične
pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali
regije.
3. Sofinancirajo se stroški organiziranja programov
usposabljanja, izvedenih od 1.1. 2013 dalje.
4. Višina pomoči je 50 % stroškov usposabljanja in
izobraževanja. Sredstva se dodeljujejo do porabe.
5. Vlogi je potrebno priložiti program usposabljanja in
seznam udeležencev iz območja občine.
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V. sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah in v trženje kmetijskih proizvodov
in storitev
1. Višina sredstev je 1.000 EUR.
2. Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev in
člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo registrirano
dopolnilno dejavnost na kmetijskem gospodarstvu, ki je
vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež
na območju občine.
3. Sofinancirajo se naložbe od 1. 1. 2013 dalje za naslednje
vrste namenov:
- predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v
Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/2005);
- predelavo kmetijskih proizvodov, ki niso zajeti v Prilogi
1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/2005);
turizem na kmetiji;
- dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s
tradicionalnimi znanji na kmetiji;
- pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov;
kompostiranje organskih snovi;
- neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah;
neposredno prodajo kmetijskih proizvodov zunaj
kmetije;
- storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo,
orodji in živalmi ter oddajo le-teh v najem;
- izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko,
gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.
4. Višina pomoči je 15 % stroškov investicije (brez DDV).
Sredstva se dodeljujejo do porabe.
5. Vlogi je potrebno priložiti fotokopije računov, dokazil o
plačilu in izjavo, da vlagatelj za isto investicijo ni pridobil
sredstev iz državnega proračuna. V primeru gradnje
je potrebno priložiti fotokopije ustreznih upravnih
dovoljenj.
Izpolnjeno vloge z zahtevano dokumentacijo zbiramo na
Občini Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče do
porabe sredstev oz. najkasneje do 29. 11. 2013.
Vloge bodo obravnavane v roku 45 dni po prejetju vloge.
Prosilci bodo o odobritvi obveščeni v 15 dneh po obravnavi
vlog.
Vse potrebne informacije dobite na občini Velike Lašče
(Jerica Tomšič Lušin, tel. 7810 369, jerica.tomsic-lusin@
velike-lasce.si).
Občina Velike Lašče

