Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Naklo za leto 2012

OBRAZEC IV

NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI
NA KMETIJAH
A. PODATKI O VLAGATELJU
1. Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva, člana kmetijskega gospodinjstva
oziroma naziv gospodarske družbe

2. Naslov oz. sedež

3. Telefon/ GSM / E-pošta

4. Davčna oz. identifikacijska številka:
Zavezanec za DDV:
DA
NE
5. Matična številka (samo za gospodarsko družbo):
6. KMG MID:
7. Kmetijsko gospodarstvo se nahaja na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost
DA
NE
8. Številka TRR
Naziv banke

B. OSNOVNI PODATKI O NALOŽBI
1. Vrsta naložbe (ustrezno označi)
Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne
dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že obstoječe dopolnilne dejavnosti:
predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja,
mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za
živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in
gozdnih sortimentov,

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Naklo za leto 2012

prodaja kmetijskih pridelkov – kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih
druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji,
turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost)
dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih
galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni
izdelki iz zelišč in dišavnic),
pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja leteh v najem,
izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo
na kmetiji,
zbiranje in kompostiranje organskih snovi,
druge dopolnilne dejavnosti.
2. Izpolnijo vlagatelji v primeru naložb, povezanih z gradnjo objektov
Za naložbo je bilo izdano gradbeno dovoljenje
DA

NE

V primeru pozitivnega odgovora navedite številko dokumenta in datum izdaje:

3. Kratek opis naložbe (razlog za odločitev, predmet naložbe, rezultat naložbe oz. kaj bo z
njeno realizacijo doseženo oz. izboljšano) _________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Lokacija naložbe (katastrska občina, parcelna številka)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(če gre za nakup opreme navedite naslov oz. sedež vlagatelja)

5. Upravičeni stroški (ustrezno označi)
stroški gradbenih in obrtniških del (pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se
upoštevajo stroški dobave gotovih elementov, njihova montaža in stroški izvedbe del na
licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del),
splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in
podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc,
nakup nove računalniške programske opreme (osebni računalniki in računalniški
programi),
nakup nove opreme, ki je nujno potrebna in neposredno povezana s tehnološkim
postopkom in trženjem glede na vrsto dopolnilne dejavnosti.

Specifikacija upravičenih stroškov:
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Vrsta upravičenega stroška*

Vrednost brez DDV
v EUR

Vrednost z DDV
v EUR

* Za stroške, ki jih navedete v tabeli, morate obvezno priložiti predračune oz. druga
dokazila o predvideni višini upravičenih stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
Opomba: DDV ni upravičen strošek.
6. Vrednost naložbe znaša ________________ EUR (brez DDV) oz. _________________
EUR (z DDV).
7. Pričakovana višina pomoči iz občinskega proračuna je __________________ EUR oz.
(do 4000 EUR na KMG)

_____________ % upravičenih stroškov.
(do 40 oz. do 50 %-OMD)

8. Predviden začetek izvajanja naložbe (mesec) ___________ 2012, predviden zaključek
naložbe ___________ 2012.

C. IZJAVA VLAGATELJA
Izjavljam (označi):
da je kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev, ima najmanj 1
ha primerljivih površin in ni veliko podjetje, podjetje v težavah oz. v prisilni poravnavi,
stečaju ali likvidaciji,
da sprejemam vse pogoje, navedene v Javnem razpisu za dodelitev pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Naklo v letu 2012 ter pripadajoči
razpisni dokumentaciji,
da so vsi v vlogi navedeni podatki točni in resnični,
da priložene fotokopije ustrezajo originalom,
da se strinjam z vsemi določili vzorca pogodbe,
da naložbe ne bom uporabljal(a) v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,
da ne bom pričel(a) z izvedbo naložbe pred prejemom sklepa o dodelitvi sredstev; kot
začetek izvedbe naložbe se šteje prevzem katerikoli obveznosti vlagatelja na račun
morebitnih odobrenih sredstev (sklenitev pogodb, naročanje materiala, opreme ali
storitev…),
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da za iste upravičene stroške in za isti namen, kot jih navajam v tej vlogi, nisem pridobil(a)
sredstev oz. nisem v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira
(sredstva Občine Naklo, Republike Slovenije ali EU),
da bo po zaključku naložbe 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 se strinjam z načinom zbiranja in obdelave podatkov, ki se uporablja za izvajanje tega
razpisa,
da za namen razpisa dovoljujem Občini Naklo pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, v
kolikor jih ne bom priložil(a) sam(a),
da bom naložbo zaključil(a) in Občini Naklo predložil(a) zahtevek za izplačilo sredstev,
kateremu bo priloženo dokazilo o plačilu računov, najkasneje do 15.10.2012.

Za navedene izjave kazensko in materialno odgovarjam.

PRILOGE (označi):
kopija D obrazca zbirne vloge za neposredna plačila za tekoče leto ARSKTRP,
dokazilo o registraciji pravne osebe/samostojnega podjetnika: kopija izpisa iz Poslovnega
registra Slovenije, izdane s strani AJPES,
kopije predračunov oz. drugih dokazil o predvideni višini upravičenih stroškov, za katere
se uveljavlja pomoč,
kopija ustreznega dovoljenja za izvedbo naložbe, v kolikor se za te vrste naložbe izdajajo
dovoljenja (lokacijska informacija oz. odločba o priglasitvi del, gradbeno dovoljenje),
kopija dokazila o registraciji dopolnilne dejavnosti.

Datum vloge _____________________

Podpis ________________________

OPOMBA:
Pisna vloga (Obrazec IV s prilogami) mora biti poslana najkasneje do 11.4.2012 v zaprti
ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za
kmetijstvo 2012 – ukrep št. 4«.
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ZAHTEVEK IV

Ime in priimek/naziv vlagatelja: ______________________________________________
Naslov/sedež: ______________________________________________________________
Poštna št./kraj: ____________________________________

Datum: _________________

OBČINA NAKLO
GLAVNA CESTA 24
4202 NAKLO

Zadeva: ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV
Na podlagi sklepa št. ___________________________ z dne _______________ prosim za
nakazilo odobrenih sredstev v višini ________________ EUR.

Izjavljam (označi),
da vse kopije dokazil ustrezajo originalom,
da naložba ustreza veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okolje varstvenim
zahtevam,
da so gradbena dela izvedena v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in
varstvu okolja,
da je naložba zaključena.
Priloge (označi):
Dokazila (kopije računov in potrdil o plačilu računov)
Podpis vlagatelja:
__________________________________

OPOMBA:
Vlagatelj vloži ta zahtevek po zaključku naložbe oz. najkasneje do 15.10.2012.
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Vzorec pogodbe IV
Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, ki jo zastopa župan Marko Mravlja, matična
številka 5874688, identifikacijska številka SI30835437

in
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
kot prejemnik sredstev
skleneta naslednjo
POGODBO
1. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da je na osnovi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občine Naklo v letu 2012 (spletna
stran Občine Naklo, dne ________), vloge z dne ___________ in sklepa o dodelitvi sredstev
št. ______________ z dne _________ predmet te pogodbe sofinanciranje
_____________________ (vrste naložbe).
Pomoč se dodeljuje na podlagi uredbe de minimis (Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006).
2. člen
Občina Naklo se zavezuje, da bo najkasneje v roku 30 dni po predložitvi popolnega zahtevka
za namen, določen v prvem členu te pogodbe, prejemniku sredstev na račun številka
_________________________, odprt pri _____________________, nakazala denarna
sredstva do višine _______________EUR.
3. člen
Prejemnik sredstev se zavezuje:
- da bo za naložbo vodil predpisano dokumentacijo in jo hranil še najmanj 5 let po izplačilu
sredstev s strani Občine Naklo,
- da bo naložba po zaključku le-te v uporabi za namen, za katerega je pridobil sredstva,
vsaj še 5 let po izplačilu sredstev,
- da bo naložba zaključena pred predložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev ,
- da bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih
sredstev,
- da se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega
značaja, lahko objavljajo.
4. člen
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Prejemnik sredstev se zaveže prejeta sredstva v primeru, da so bila dodeljena na podlagi
neresničnih podatkov oziroma do so bila kršena druga določila te pogodbe, vrniti Občini
Naklo na račun številka 01282-0100006748, in sicer v osmih dneh od vročitve sklepa Občine
Naklo o vračilu sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev
s strani Občine Naklo do dneva vračila sredstev.
Prejemnik sredstev soglaša in izjavlja, da v primeru, da ne bo vrnil prejetih sredstev v roku,
določenem v prvem odstavku tega člena, ta pogodba predstavlja izvršilni naslov.
5. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem
primeru pa je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju.
6. člen
Ta pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
7. člen
Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka
dva izvoda.

Številka: ________________________

Datum podpisa:

Datum podpisa:

Marko Mravlja, župan

_____________________

