Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
tel.: (02) 228 49 00, fax: (02) 251 94 82
E-pošta: info@kmetijski-zavod.si, http://www.kmetijski-zavod.si/

Maribor, 26.10.2017

JAVNI RAZPIS ZA MALE KMETIJE – PODUKREP 6.3
Razpis je namenjen pomoči za zagon dejavnosti majhnih kmetij. Predmet podpore je dodelitev
nepovratnih sredstev v višini 5.000,00 € kmetijam, katerih kmetijska zemljišča ležijo pretežno
na območju z omejenimi dejavnik (OMD) . Kmetija mora obdelovati najmanj 3 ha in največ 6
ha primerljivih površin (PKP). Za izračun primerljivih površin se vzame Zbirna vloga 2017 in se
šteje:
-

1 ha njive je 1 ha PKP;
2 ha travnika je 1 ha PKP;
0,25 ha trajnega nasada je 1 ha PKP;
0,1 ha rastlinjakov je 1 ha PKP.

Skupno število živali na kmetiji mora biti večje ali enako 3 glave velike živine (GVŽ) in manjše od
15 GVŽ, kar je razvidno iz Zbirne vloge 2017 (evidenca rejnih živali na dan 01. 02. 2017), zraven
tega pa mora biti obtežba s travojedimi živalmi (govedo, drobnica, kopitarji in divjad iz obore)
0,7 GVŽ na ha trajnega travinja pri konvencionalnih kmetijah in 0,50 GVŽ/ha trajnega travinja pri
ekoloških kmetijah.
Vloga se vnaša elektronsko od 06. 11. 2017 do vključno 31. 01. 2018.
K vlogi na javni razpis mora biti priložen poslovni načrt za obdobje treh let, v katerem so
opredeljeni cilji za ohranjanje obsega kmetijske pridelave v celotnem obdobju in izpolnitev vsaj
enega cilja, ki prispeva h gospodarskemu razvoju kmetije ali k doseganju horizontalnih ciljev :




Inovacije ( pridobljeni patenti, sodelovanje s fakultetami ali KSS, nakup računalnika );
Okolje (preusmeritev v EK, vključitev v KOPOP, ureditev pašnikov, zaščita pred divjadjo,
zbiralniki meteorne vode, ureditev bioloških ali drugih čistilnih naprav) ali
Blažitev podnebnih sprememb (nakup in postavitev rastlinjaka, nasad sadovnjaka z
odpornimi sortami, ureditev mrež proti toči ).

Vsaka vloga se točkuje. Preseči mora prag 30 točk.

Aktivnosti za doseganje ciljev se lahko začnejo po datumu oddaje vloge na javni razpis, morajo
pa se začeti v 9- ih mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev, izpolnjeni pa morajo
biti v 36 mesecih po izdaji odločbe.
Znesek podpore znaša do vključno 5.000€ na upravičenca. Prvi obrok v višini 70% se nakaže po
izdaji odločbe o pravici do sredstev, drugi obrok podpore v višini 30% pa na podlagi vloženega
zahtevka po 36 mesecih . Dokazila so: računi, kupoprodajne pogodbe, dokazila o transakcijah
preko TRR, fotografije prej in potem.
Obveznosti so:
Vsako leto izvajanja poslovnega načrta mora investitor oddati zbirno vlogo.
Ne sme se zmanjšati obseg primerljivih površin in obtežitve travnatih površin s travojedimi
živalmi.
Investitor mora izpolnjevati zahteve glede označevanja vira financiranja.
Še 5 let od dneva izplačila 2. obroka podpore mora hraniti vso dokumentacijo in omogočiti
kontrolo.
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