MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
REPUBLIKA SLOVENIJA

www.mkgp.gov.si, e: gp.mkgp@gov.si
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
t: 01 478 90 00, f: 01 478 90 21

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi:
■ Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007-2013 (Uradni list RS, št. 40/10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP),
■ Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10.
2005, str. 1), zadnjiè spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o
financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1698/2005/ES),
■ Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15),
zadnjiè spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 482/2009 z dne 8. junija 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo
Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem raèunovodskih evidenc plaèilnih
agencij, izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povraèila izdatkov v okviru EKJS
in EKSRP (UL L št. 145 z dne 10. 6. 2009, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1974/2006/ES),
■ Uredbe Komisije (ES) št. 1975/2006 z dne 7. decembra 2006 o doloèitvi podrobnih pravil
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in
navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 368 z dne 23.
12. 2006, str. 74), zadnjiè spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 484/2009 z dne 9. junija
2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1975/2006 o doloèitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne
skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 145 z dne 10. 6. 2009,
str. 25) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1975/2006/ES),
■ Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi èlenov 87 in 88
Pogodbe pri pomoèi de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5), zadnjiè
spremenjene s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 27/2007 z dne 27. aprila 2007 o
spremembi priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP (UL L št. 209 z dne 9. 8. 2007, str.
48), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES),
■ Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga je potrdila
Komisija EU z odloèbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 z dne 12. 09. 2007, zadnjiè
spremenjenega dne 25.12.2009 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007-2013) objavlja,
JAVNI RAZPIS ZA UKREP 312 – PODPORE USTANAVLJANJU IN RAZVOJU
MIKRO PODJETIJ ZA LETO 2010

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

I. OSNOVNI PODATKI O JAVNEM RAZPISU:
Predmet
razpisa:

javnega Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz
naslova ukrepa 312 podpora ustanavljanju in razvoju mikro
podjetij.
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do
Razpisana sredstva:
15.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proraèunskih
postavk MKGP, in sicer:
- 11.250.000 EUR iz proraèunske postavke 9200 PRP 2007–
2013 – EU
- 3.750.000 EUR iz proraèunske postavke 9201 PRP 2007–
2013 – slovenska udeležba.
Najvišja stopnja pomoèi znaša 60 odstotkov upravièenih
stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja 75 odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25
odstotkov. V primeru naložb v obnovljive vire se stopnja
pomoèi poviša za 10 odstotkov.
Odprti
Vrsta javnega razpisa
Javni razpis je odprt od dne 5.6.2010 do objave zaprtja javnega
Objava in zakljuèek
razpisan na spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in
javnega razpisa:
http://www.arsktrp.gov.si/
Upravièeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma
Obdobje upravièenosti
izdaje odloèbe o pravici do sredstev do dokonèanja naložbe
stroškov
oziroma najpozneje do 30.6.2015.
Upravièeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s
pripravo in izvedbo naložbe, so lahko tudi stroški, nastali pred
datumom izdaje odloèbe o pravici do sredstev, vendar samo od
1.1.2007 dalje.
Prispevati k razvoju dodatnih dejavnosti na podeželju in s tem k
Cilj ukrepa:
izboljšanju uèinkovitosti razporejanja dela na podeželju ter
zagotovitvi dodatnih zaposlitvenih možnosti in poveèanja
dohodka.
Informacije o razpisu:
 INFO toèka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)
Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp@gov.si
II. PREDMET PODPORE
Skladno s 66. èlenom in šestim odstavkom 67. èlena Uredbe PRP je predmet podpore v okviru
tega javnega razpisa naložbe v že registrirana mikro podjetja na podeželju in se naložba nanaša
na opravljanje naslednjih dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS:
1. oddelek 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
2. oddelek 13 Proizvodnja tekstilij,
3. oddelek 14 Proizvodnja oblaèil,
4. oddelek 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov
5. oddelek 16 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in
protja, razen pohištva (razen za doloèene izdelke objavljene na spletni strani
http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si),
6. oddelek 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja,
7. oddelek 20 Proizvodnja kemikalij, kemiènih izdelkov,
8. oddelek 21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov,
9. oddelek 22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastiènih mas,
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10. oddelek 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov,
11. oddelek 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav,
12. oddelek 26 Proizvodnja raèunalnikov, elektronskih in optiènih izdelkov,
13. oddelek 27 Proizvodnja elektriènih naprav,
14. oddelek 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav,
15. oddelek 29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic,
16. razred 30.99 Proizvodnja vprežnih in drugih vozil,
17. oddelek 31 Proizvodnja pohištva,
18. oddelek 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti,
19. oddelek 33 Popravila in montaža strojev in naprav,
20. podroèje D – oskrba z elektrièno energijo, plinom in paro,
21. podroèje E – oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki: saniranje okolja,
22. oddelek 55 – gostinske nastanitvene dejavnosti,
23. oddelek 75 – veterinarstvo,
24. podroèje P – izobraževanje (razred 85.10, 85.52, 85.59),
25. podroèje Q – zdravstvo in socialno varstvo (oddelek 87 in 88),
26. podrazred 96.090 – èuvanje, oskrba in nega hišnih živali.
III. VLAGATELJI
(1) Skladno z 68. èlenom Uredbe PRP so vlagatelji:
1. samostojni podjetnik posameznik,
2. gospodarska družba,
3. zadruga ali
4. zavod.
(2) Registrirana dejavnost pomeni, da je podjetje vpisano pri pristojnem organu in ima
pridobljeno davèno in matièno številko.
(3) Odgovorna oseba je samostojni podjetnik posameznik, zakoniti zastopnik gospodarske
družbe, zadruge ali zavoda.
(4) Zavod je upravièena oblika registracije samo v primeru opravljanja dejavnosti veterinarstva,
izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva.
IV. POGOJI IN OBVEZNOSTI
IV/1. VSTOPNI POGOJI, KI MORAJO BITI IZPOLNJENI OB ODDAJI VLOGE NA
JAVNI RAZPIS
1. Splošni pogoji, ki so doloèeni v 69. èlenu Uredbe PRP.
Vlagatelj:
(1) Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vkljuèno z vsemi zahtevanimi prilogami in
dokazili, ki so v njej navedeni. Podatki morajo biti medsebojno skladni, resnièni in toèni.
(2) Vlagatelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc.
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(3) Vlagatelj mora imeti poravnane vse davke in prispevke do države.
(4) Vlagatelj mora imeti sedež podjetja v Republiki Sloveniji.
(5) Vlagatelj ne sme biti v steèajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku
likvidacije.
(6) Vlagatelj mora imeti sedež ter izvesti naložbo izven dejavne kmetije. Za dejavno kmetijo se
šteje, èe ustvari bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah vsaj v višini 1 bruto minimalne plaèe v letu pred letom objave
javnega razpisa in vloži zbirno vlogo na ARSKTRP v predpisanem roku.
(7) Vlagatelj mora biti registriran v skladu z 68. èlenom Uredbe PRP.
(8) Vlagatelj mora zagotavljati ohranitev oziroma poveèanje števila zaposlenih, razen v primeru
pridobivanja energije iz obnovljivih virov.
(9) Vlagatelj ob oddaji vloge ne sme presegati kriterijev za mikro podjetja definirana po
priporoèilu Evropske Komisije 2003/361/EC (manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2.000.000
EUR èistega prihodka od prodaje in/ali vrednost aktive).
Naložba:
(1) Iz dokumentacije mora biti razvidna zaprtost finanène konstrukcije za priznani in nepriznani
del naložbe (finanèna konstrukcija naložbe v prijavnem obrazcu mora biti izpolnjena in seštevek
mora dati skupno vrednost naložbe).
(2) Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo z detajlnim popisom del in
stroškovno opredelitvijo cen s strani odgovornega projektanta ter vsa dovoljenja za naložbo v
skladu z veljavno zakonodajo. Gradbena in obrtniška dela morajo biti izvedena v skladu s
predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dedišèine in varstvo
okolja.
(3) V primeru nakupa samo opreme ali strojev mora vlagatelj priložiti pravnomoèno gradbeno
dovoljenje ali pravnomoèno uporabno dovoljenje, za objekt ali prostor v katerem bo namešèena
oprema.
(4) Èe gre za izgradnjo in obnovo nepremiènin ter nakup novih strojev in opreme mora vlagatelj
dokazati lastništvo nepremiènine, kjer bo potekala naložba. Kot last vlagatelja se šteje tudi
solastništvo, 10 ali veèletni najem objekta ali za to obdobje ustanovljena stavbna pravica v korist
vlagatelja.
(5) Èe vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, mora biti iz priložene
dokumentacije razvidno:
(a) popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo,
(b) loèen popis del in stroškov, ki jih vlagatelj uveljavlja za sofinanciranje po tem razpisu,
(c) predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov.
(6) Èe vlagatelj kandidira za naložbo, ki se (bo) nahaja(la) v objektih, zgrajenih tudi za druge
namene, se od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada,
ipd), kot upravièen strošek prizna le strošek v sorazmernem deležu, glede na neto tlorisno
površino objekta, ki jo upravièeni prostori zasedajo ali kot je opredeljeno v popisu del.
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(7) Izdelan mora biti poslovni naèrt oziroma program dela v skladu s priroènikom, ki je objavljen
na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Pri poslovnem naèrtu
oziroma programu dela morajo biti izdelani vsi izraèuni in priložene vse zahtevane priloge.
(8) Naložba se mora izvesti na obmoèju Republike Slovenije.
(9) Naložba se mora izvesti izven naselij: Ajdovšèina, Bled, Bovec, Brežice, Celje, Cerknica,
Èrnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica,
Izola, Jesenice, Kamnik, Koèevje, Koper, Kostanjevica/Krki, Kranj, Krško, Laško, Lendava,
Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Medvode, Mengeš, Metlika, Mežica, Murska
Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna, Prevalje, Ptuj, Radeèe, Radovljica,
Ravne na Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina, Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica,
Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur,Škofja Loka, Šoštanj, Tolmin,
Trbovlje, Trebnje,Tržiè, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec, Železniki in
Žiri. Meje navedenih naselij so na spletni strani http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp.
(10) Naložba je ekonomsko opravièljiva, èe je denarni tok pozitiven.
(11) Naložbe, katerih skupna vrednost ob prijavi ne presega 50.000 EUR (brez DDV), se štejejo
kot enostavne naložbe, zahtevne naložbe pa so naložbe katerih skupna vrednost presega 50.000
EUR (brez DDV). Pri enostavnih naložbah se pripravi enostavni poslovni naèrt oziroma program
dela v skladu s priroènikom, ki je objavljen na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si/.
(12) Pri naložbah v obnovljive vire vrednost naložbe ob prijavi ne sme preseèi 1.000.000 EUR
(brez DDV).
(13) Èe vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v storitve vzgoje in varstva otrok
(vzgojno varstvena družina, delo zasebnega vzgojitelja) mora ob zakljuèku naložbe izpolnjevati
pogoje za vpis v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja pri
Ministrstvu za šolstvo in šport.
(14) Èe vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe za izvajanje socialno varstvene
storitve za starostnike ali invalide mora:
- najkasneje do konca naložbe izpolnjevati predpisane pogoje za izvajanje teh storitev v
skladu s predpisi o socialnem varstvu in
- ob oddaji vloge pridobiti pozitivno mnenje Socialne zbornice za predviden program
izvajanja storitve.
IV/2. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI UPRAVIÈENEC V ZVEZI S
NALOŽBO OD IZDAJE ODLOÈBE O PRAVICI DO SREDSTEV DO ZAKLJUÈKA
NALOŽBE
(1) Upravièenec se zavezuje, da bo naložba izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dedišèine in varstvo okolja.
(2) Upravièenec mora za stroške vseh storitev, dobav, del, strojev in opreme, ki so višji od
10.000 EUR (brez DDV), pridobiti primerljive pisne ponudbe najmanj treh dobaviteljev. Kadar
se iz objektivnih razlogov ne more zagotoviti treh ponudb, se lahko ob predhodnem soglasju z
Agencijo zmanjša število ponudb. Izvirniki ponudb morajo biti vkljuèeni v poroèilo o izdatkih in
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morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem. V primeru, da se vlagatelj v skladu s
predpisi o javnih naroèilih šteje za naroènika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire
ponudnika izveden v skladu s tem predpisom.
(3) Po zakljuèku naložbe mora upravièenec z naložbo zagotavljati ohranitev oziroma poveèanje
števila zaposlenih oziroma zagotoviti vsaj eno novo zaposlitev. Ta pogoj ni obvezen v primeru
naložb za pridobivanje energije iz obnovljivih virov.
(4) Naložba mora biti zakljuèena pred vložitvijo zahtevka upravièenca za izplaèilo sredstev. Kot
zakljuèek naložbe se v primeru gradnje šteje pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma vkljuèitev
opreme v opravljanje storitve.
IV/3. POGOJI, KI JIH MORA UPRAVIÈENEC IZPOLNJEVATI OB VLAGANJU
ZAHTEVKA ZA IZPLAÈILO
(1) Naložba mora biti zakljuèena pred vložitvijo zahtevka za izplaèilo. Vse naložbe po tem
javnem razpisu morajo biti zakljuèene najkasneje v roku dveh let od datuma izdaje odloèbe o
pravici do sredstev oziroma v roku doloèenem z odloèbo o pravici do sredstev.
(2) Kot dokazilo za zakljuèek naložbe se šteje:
Št.
Naložba
Gradnja
ali
obnova
1
objekta za katero je
potrebno
gradbeno
dovoljenje
Gradnja
ali
obnova
2
objekta za katero ni
potrebno
gradbeno
dovoljenje
Oprema
3

Dokazilo o zakljuèku
Pravnomoèno uporabno dovoljenje in poroèilo o opravljenem
delu, ki ga podpiše upravièenec

Gradbena situacija, ki jo potrdita nadzornik in upravièenec in
poroèilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravièenec
Pravnomoèno uporabno dovoljenje (v kolikor že ni bil
priložen vlogi in se za objekt zahteva) in poroèilo o
opravljenem delu, ki ga podpiše upravièenec

(3) Upravièenec, ki mu je bila izdana odloèba o pravici do sredstev, mora zahtevku priložiti
naslednja dokazila:
Št.
1
2
3
4
5
6
7
8

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku
Izpolnjen obrazec PRP-09
Izpolnjen obrazec PRP-10
Originalni izvodi raèunov oziroma overjene fotokopije raèunov.
Dokazila o plaèilih (overjena kopija položnice oziroma blagajniškega prejemka ali
originalno potrdilo banke o izvršenem plaèilu).
Gradbeno situacijo pri gradbenih delih, ki jo potrdita nadzornik in upravièenec z
originalnimi dokazili o njihovem plaèilu (overjena kopija položnice oziroma blagajniškega
prejemka ali originalno potrdilo banke o izvršenem plaèilu).
Poroèilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravièenec
Tri ponudbe za dela in storitve, ki presegajo vrednost 10.000 EUR (brez DDV).
Pravnomoèno uporabno dovoljenje, v kolikor še ni bilo priloženo ob oddaji vloge in se za
objekt zahteva.

Vsi raèuni in dokazila se morajo glasiti na upravièenca.
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(4) Zahtevek za izplaèilo sredstev upravièenec vloži najkasneje v roku doloèenem v odloèbi o
pravici do sredstev. Šteje se, da je odloèba izdana tisti dan, ki je naveden na odloèbi o pravici do
sredstev.
(5) Upravièenec lahko vloži najveè en zahtevek za izplaèilo sredstev.
(6) Upravièenci vlagajo zahtevke za izplaèilo sredstev na ARSKTRP v skladu z roki,
opredeljenimi v odloèbi o pravici do sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1. 1. do 5. 10. in od 6. 12.
do 31.12. Zahtevki, ki bodo poslani med 6. 10. in 5. 12., bodo zavrženi.
(7) Upravièenec mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski raèun v Republiki
Sloveniji.
(8) Nakazilo na transakcijski raèun upravièenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplaèilo v celoti
ugodeno. Èe zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloèi z odloèbo. Zoper to
odloèbo pritožba ni dovoljena, mogoè pa je upravni spor.
(9) Upravièenec mora upoštevati navodila, doloèena v Priroèniku za obvešèanje javnosti in
oznaèevanje projektov v okviru PRP 2007-2013, ki je objavljen na spletni strani
www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si.
IV/4. SPLOŠNE OBVEZNOSTI IN DRUGE OBVEZNOSTI, KI JIH MORA
PREJEMNIK SREDSTEV IZPOLJEVATI PET LET PO ZADNJEM IZPLAÈILU
ODOBRENIH SREDSTEV
Prejemnik sredstev mora skladno s 101. èlenom Uredbe PRP izpolnjevati naslednje obveznosti:
(1) Prejemnik sredstev mora na ARSKTRP poroèati še pet let od zadnjega izplaèila sredstev.
Prvo letno poroèilo je prejemnik sredstev dolžan poslati na ARSKTRP do 31.03. naslednje
koledarsko leto od zadnjega izplaèila sredstev. V kolikor prejemnik sredstev do 31.03., vsako
zaporedno koledarsko leto, pet let od zadnjega prejema sredstev, na ARSKTRP ne posreduje
letnega poroèila, plaèa globo v višini 200 EUR. V kolikor v roku 30 dni od vroèitve odloèbe o
plaèilu globe ne posreduje letnega poroèila, je dolžan vrniti deset odstotkov prejetih sredstev.
Obrazci za pripravo poroèila se objavijo na spletni strani http://www.arsktrp.gov.si/.
(2) Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma ime podjetja), opis aktivnosti oziroma naložbe
in znesek odobrenih javnih sredstev se objavijo na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/.
(3) Prejemnik sredstev mora omogoèiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogoèiti
kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
Druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati upravièenec še pet let po zadnjem izplaèilu
sredstev:
(1) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Prejemnik sredstev mora za naložbo, za katero
je prejel podporo, voditi dokumentacijo, doloèeno s tem razpisom, ter jo hraniti še vsaj pet let po
zadnjem izplaèilu sredstev. Prejemnik sredstev mora omogoèiti dostop do dokumentacije o
naložbi ter omogoèiti kontrole na kraju samem s strani ARSKTRP, MKGP, nacionalnih in
evropskih revizijskih institucij kot tudi drugim nadzornim organom.
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(2) Ohranjanje naložbe: Naložbena dejavnost, za katero prejemnik sredstev prejme sredstva, se
mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplaèilu sredstev. V tem obdobju ne sme
uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z
namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora vrniti z zamudnimi obrestmi.
V. OMEJITEV SREDSTEV:

Skladno s 100. èlenom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev:
(1) Upravièenci lahko pridobijo sredstva za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne
vloge samo iz enega ukrepa po Uredbi PRP.
(2) Sredstva se ne odobrijo upravièencu, ki je za iste upravièene stroške, kot jih navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po Uredbi PRP, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva
Republike Slovenije.
(3) Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj obmoèja Republike Slovenije.
VI. UPRAVIÈENI STROŠKI
(1) Skladno s 67. èlenom Uredbe PRP so upravièeni stroški:
Št.

Upravièeni strošek

Investicijski stroški
1 Gradbeno obrtniška dela. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo
stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža ali stroški
izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del)
2 Posebno usposabljanje za opravljanje dejavnosti
3 Nakup nove opreme za namen iz tega ukrepa, vkljuèno z informacijsko-komunikacijsko
tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: IKT) in raèunalniško programsko opremo. Med
upravièenimi stroški so še stroški, povezani z vkljuèitvijo opreme v tehnološki proces
(stroški prevoza, montaže opreme).
Splošni stroški
1 Priprava vloge in poslovnega naèrta, pridobitev gradbene dokumentacije ter priprava
zahtevkov za izplaèilo, ki so povezani s pripravo in izvedbo projektov ter lahko
predstavljajo vrednost v deležu do vkljuèno 5 odstotkov skupne priznane vrednosti
naložbe.
(2) Skladno z èetrtim in petim odstavkom 67. èlena Uredbe PRP so do podpore upravièeni
stroški, ki so nastali od datuma izdaje odloèbe o pravici do sredstev do 30.6.2015. Do podpore pa
so upravièeni tudi morebitni splošni stroški, kot so priprava vloge in poslovnega naèrta, stroški
pridobitve gradbene dokumentacije ter priprava zahtevkov za izplaèilo, nastali po 1. 1. 2007 do
vložitve zahtevka za izplaèilo sredstev. Vlagatelj pred datumom zaèetka upravièenosti stroškov
lahko zaène z deli, vendar se ta dela ne štejejo med upravièene stroške. Prav tako ne sme prevzeti
nobenih obveznosti na raèun morebitnih dodeljenih sredstev.
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(3) Kot zaèetek naložbe se skladno s èetrtim odstavkom 67. èlena Uredbe PRP šteje prevzem
katerekoli obveznosti upravièenca na raèun morebitno dodeljenih sredstev (sklenitev pogodbe,
naroèanje materiala, opreme, storitev ali del).
(4) Do podpore pa niso upravièeni stroški iz 3. toèke 71. èlena Uredbe 1698/2005/ES ter drugega
odstavka 67. èlena Uredbe PRP naslednji stroški:
- vouchersko svetovanje,
- nakup patentiranih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehniènega znanja,
- naložbe v raziskave in razvoj produktov,
- plaèilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
- prevozna in transportna sredstva, razen vilièarja,
- stroški poslovanja (npr. tudi stroški vzdrževanja in najema, itd),
- banèni stroški in stroški garancij,
- nakup rabljene opreme,
- nakup kmetijske mehanizacije in opreme,
- nakup gradbene mehanizacije in opreme,
- naložbe v prostore za zasebno rabo,
- podjetij v sektorjih ribištva in ribogojstva ter premogovništva,
- predelava živilskih proizvodov, katerih surovina so kmetijski proizvodi.
(5) DDV ni upravièen strošek.
(6) Sredstva se ne dodelijo vlagateljem, ki:
- so v težavah:
 v primeru kapitalskih družb, kadar tekoèa izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoèa izguba v zadnjih dvanajstih
mesecih dosegla višino èetrtine osnovnega kapitala,
 v primeru osebnih družb, kadar tekoèa izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih
let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v raèunovodski evidenci in je tekoèa izguba v
zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino èetrtine kapitala, ki je prikazan v
raèunovodski evidenci,
 podjetje v postopku prisilne poravnave, steèaja ali likvidacije,
- nepremiènine, na katerih se izvaja naložba, so predmet sklepa o izvršbi na nepremiènino,
- imajo neporavnane obveznosti do države.
(7) Podpore se ne dodelijo za naložbe, katerih izvedba se je zaèela pred izdajo odloèbe o pravici
do sredstev.
VII. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG
(1) Skladno s 70. èlenom Uredbe PRP so do sofinanciranja upravièeni izbrani projekti, katerih
vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo pogoje.
(2) Pri doloèitvi meril se upoštevajo naslednja naèela:
1. razvojna ogroženost na ravni regije Standardne klasifikacije teritorialnih enot 3 (v nadaljnjem
besedilu: SKTE-3), v kateri se izvaja naložba se oceni do15 odstotnih toèk,
2. ekonomski vidik se oceni do 65 odstotnih toèk,
3. družbeno-socialni vidik upravièenca se oceni do 20 odstotnih toèk.
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(3) Podrobnejša merila bodo podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
(4) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje toèk, ki za ta
javni razpis znaša 40 ali veè odstotnih toèk. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne
priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0
toèk.
(5) Skladno z 99. èlenom Uredbe PRP velja, da èe je lokacija naložbe na obmoèju obèin
Pomurske regije za izvajanje 10. èlena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v
obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), pridobijo te vloge na javnih razpisih, ne
glede na ostala merila za izbor, še dodatnih deset odstotnih toèk.
(6). Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev.
IX. FINANÈNE DOLOÈBE
1) Splošne finanène doloèbe so v skladu s 71. èlenom Uredbe PRP.
(2) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev po pravilu de minimis.
(3) Stopnja intenzivnosti podpore: Skladno z 71. èlenom Uredbe PRP podpora za namene tega
javnega razpisa znaša do vkljuèno 60 odstotek celotnih upravièenih stroškov naložbe. V primeru,
da se naložba nanaša na pridobivanje energije iz obnovljivih virov, se podpora poviša za 10
odstotkov.
Št.
1
2

Vrsta naložbe
Naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov
Vse ostale upravièene naložbe

Delež podpore v
odstotkih
70
60

(4) Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene naložbe, ki so upravièene do podpore, za
programsko obdobje izvajanja PRP 2007 - 2013, je omejena kot sledi:
- najnižji znesek javne podpore na upravièenca znaša 3.500 EUR,
- prejemnik sredstev lahko pridobi najveè 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proraèunskih let
oziroma upravièenci, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju najveè 100.000 EUR v obdobju
zadnjih treh proraèunskih let.
IX. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE
(1) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih
straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si. Razpisna dokumentacija vsebuje:
(a) Seznam upravièenih stroškov,
(b) Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog,
(c) Prijavni obrazec,
(è) Navodila za izdelavo poslovnega naèrta,
(d) Katalog kalkulacij,
(e) Navodilo za izpolnjevanje tabele o prihodku iz kmetijske dejavnosti,
(f) Priroènik za obvešèanje,
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(g) Priroènik za opredelitev malih in srednjih podjetij
(h) Seznam proizvodov prve stopnje predelave lesa,
(2) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu pri INFO toèki ARSKTRP (Dunajska
160, 1000 Ljubljana), tel.: 01 580 77 92, fax.: 01 478 92 06, e-mail: aktrp@gov.si
(3) Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu.
X. ROK IN NAÈIN PRIJAVE
(1) Skladno z drugim odstavkom 92. èlena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati
priporoèeno po pošti ali oddati v vložišèu ARSKTRP, v èasu uradnih ur, na naslov:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
in sicer od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa v uradnem listu RS do zaprtja javnega
razpisa, ki se objavi na spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/.
(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih
straneh ARSKTRP in MKGP. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in èas (ura, minuta)
oddaje vloge, ki ju oznaèi pošta oziroma vložišèe ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka
javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to doloèa tretji odstavek 92. èlena Uredbe PRP.
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis za ukrep 312«
(3) Prepozne vloge se ne obravnavajo in se s sklepom zavržejo.
XI. OBRAVNAVA IN POSTOPEK ODOBRITVE TER NADZOR NAD IZVAJANJEM
XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v odprtih
javnih razpisih je doloèen v XXIII. poglavju Uredbe PRP.
(2) Skladno s prvim in drugim odstavkom 97. èlena Uredbe PRP se sredstva upravièencu
odobrijo z odloèbo o pravici do sredstev, ki jo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odloèbo
ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vroèitve. Pritožba se vloži pisno na
naèin iz prvega odstavka 92. èlena te uredbe, kot je doloèen za vložitev vloge, na naslov:
»Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP izvaja administrativne kontrole (vkljuèno z obiski investicijskega obmoèja) in
kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole
lahko izvaja tudi Organ upravljanja, ki deluje v okviru MKGP.
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(2) Upravièenec mora omogoèiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogoèiti kontrolo
projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim
organom.
(3) Sredstva ARSKTRP izplaèa šele po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo
Komisije 1975/2006/ES. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplaèa upravièencu na podlagi
zahtevka. Znižanja in morebitne sankcije se uporabijo skladno z 31. èlenom Uredbe
1975/2006/ES.
(4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti se sprožijo sankcije in zahteva vraèilo sredstev na
naèin, kot je opredeljeno s 102. èlenom Uredbe PRP. Doloèena kljuèna opozorila vlagateljem,
povzeta po 102. èlenu te uredbe, so naslednja:
KLJUÈNA OPOZORILA iz 102. ÈLENA UREDBE PRP
(1) Èe prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odloèbe o pravici do sredstev ter v primeru doloèil
iz drugega, èetrtega in petega odstavka, ni upravièen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike
razvoja podeželja (razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plaèil za obmoèja z
omejenimi dejavniki) naslednjih pet let od dneva ugotovitve kršitve obveznosti.
(2) Èe prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odloèbe o pravici do sredstev v roku in v njem ne
vloži zahtevka za izplaèilo sredstev, ARSKTRP v roku 60 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti
izda odloèbo, s katero zahteva vraèilo že izplaèanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.
(3) Doloèilo prejšnjega odstavka ne velja v primerih:
višje sile ali izrednih okolišèin, doloèenih v 47. èlenu Uredbe 1974/2006/ES, ob izpolnitvi pogojev,
doloèenih s tretjim odstavkom 102. èlena Uredbe PRP. O višji sili ali izrednih okolišèinah mora
upravièenec ali njegova pooblašèena oseba pisno obvestiti pristojni organ in predložiti ustrezna
dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravièenec oziroma njegova pooblašèena oseba to
zmožna storiti.
- èe upravièenec v skladu s prvim odstavkom 54. èlena ZKme-1 na ARSKTRP posreduje utemeljeno
prošnjo za podaljšanje rokov, doloèenih v odloèbi o pravici do sredstev in ARSKTRP prošnji ugodi.
Kot utemeljen razlog za podaljšanje roka se štejejo razlogi, na katere upravièenec ni mogel dejavno
vplivati. Ti razlogi so naslednji:
(a) neugodne vremenske razmere,
(b) zamude pri dobavi strojev in opreme,
(c) nepredvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo na predvideni potek naložbe ipd.
(4) Kadar prejemnik sredstev uporablja predmet podpore v nasprotju z namenom, za katerega so mu
bila dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe in odloèbe o dodelitvi sredstev, ARSKTRP v roku 90
dni od dneva, ko je izvedela za to, izda odloèbo, s katero zahteva vraèilo izplaèanih sredstev skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
(5) Kadar je prejemnik sredstev dobil izplaèana sredstva ali jih je poskušal pridobiti na podlagi lažnih
podatkov ali lažnih izjav v zahtevkih za izplaèilo, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva, ko je izvedela za
to, izda odloèbo, s katero zahteva vraèilo izplaèanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.

mag. Dejan Židan
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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