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Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad), Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, VABI vsa kmetijska 

gospodarstva oz. vlagatelje, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter 

imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa pred-financiranje 

projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2016 (Ur. l. RS, št. 64 z dne 14. 10. 

2016, v nadaljevanju javni razpis) oddajo vlogo za pridobitev posojila. 

POVZETEK VSEBINE JAVNEGA RAZPISA  
 

Predmet razpisa dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev, ki so bili uspešni 
na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter imajo podpisano 
pogodbo o sofinanciranju 

Razpoložljiva 
sredstva 

dodelitev posojil v skupni višini 1.000.000,00 EUR  

Višina 
sofinanciranja 

vlagatelj za projekt lahko pridobi posojilo največ do 80% pogodbene vrednosti odobrenih 

evropskih sredstev, vendar največ 100.000,00 EUR in ne manj kot 5.000,00 EUR 

Namen razpisa spodbujanje projektov kmetijskih gospodarstev, sofinanciranih z evropskimi sredstvi iz 
programskega obdobja 2014-2020 

Upravičenci  
 

 kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju: KG), kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu 

in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev; 

 KG so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
kmetija in opravljajo dejavnost s področja kmetijstva oziroma gozdarstva na območju 

Republike Slovenije; 

 KG se uvrščajo med mikro, mala, srednje velika ali velika podjetja glede na določbe iz 
Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme. 

Upravičeni projekti so projekti, ki se izvajajo na ozemlju Republike Slovenije, upravičencem iz Republike 
Slovenije in slovenskim partnerjem v čezmejnih programih, ki so bili uspešni na razpisih za 
pridobitev evropskih sredstev; 

Roki prijave od 14. 11. 2016 do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 1. 2017 

Upravičeni stroški so tisti, ki so v skladu s podpisano pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta za 
evropska sredstva; 

Druga določila  na javni razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki so registrirani oz. vpisani v register KG pred  
1. 1. 2016 (ne velja za mlade prevzemnike kmetij); 

 vlagatelj lahko prejme posojilo za tiste stroške projekta, za katere še ni prejel izplačanih 
evropskih sredstev in ima lahko po ukrepu pred-financiranja največ 250.000,00 EUR; 

 podlaga za dodelitev posojila upravičencu je dokument (sklep/odločba oz. drug pisni 
dokument) o odobrenih evropskih sredstvih in sklenjena pogodba za ta odobrena 
sredstva. 

Posojilni pogoji  obrestna mera znaša: 
ROM

1
 + 1,00 % letno;  

V primeru, da je izhodiščni ROM negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00%. 

 vračanje posojila: 

upravičenec praviloma vrača posojilo sproti, ob vsakokratnem prejemu evropskih 
sredstev za prijavljeni projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 8-ih dneh po 
prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oz. plačilo zadnjega 
zahtevka ne izvede prej, je upravičenec dolžan vrniti posojilo najkasneje 3 leta po 
podpisu posojilne pogodbe. 

Stroški upravičenca stroški sklepanja posojilne pogodbe, zapisa posojilne pogodbe v notarski obliki, zavarovanja 
posojila in vodenja posojila bremenijo upravičenca in so opredeljeni v Tarifnem pravilniku

2
. 

Način prijave: 

                                                 
1 Vrednost ROM je na povezavi http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/referencne_obrestne_mere/ 
 

2
 Več o stroških sklepanja pogodbe je na povezavi http://www.regionalnisklad.si/predpisi. 

POVABILO K ODDAJI VLOGE 
Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih 

gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2016 
(Ur. l. RS, št. 64 z dne 14. 10. 2016) 

http://www.regionalnisklad.si/predpisi
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– Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. 

– Vlagatelj lahko odda vlogo od ponedeljka, 14. 11. 2016 dalje, priporočeno po pošti ali osebno na 
sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga 
oddana na delovni dan, do 14. ure.  

– Vlagatelj mora posamezno vlogo oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni 
ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga PFA«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov 
vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani pošte, v kolikor se 
vloga odda priporočeno po pošti, ali tajništva Sklada, v kolikor je vloga oddana osebno na sedežu 
Sklada. 

 

Dokumentacija: 

Javni razpis skupaj z razpisno dokumentacijo je dostopen na spletni strani Sklada 
http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/pred-financiranje-kmetijstvo.     

 

Slovenski regionalno razvojni sklad 
Škrabčev trg 9a, Ribnica 

 


