POVABILO K ODDAJI VLOGE

Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019
(Ur. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019)

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, skrajšan naziv Slovenski regionalno
razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad), Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, vabi interesente da na podlagi objavljenega
Javnega razpisa za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019 (Ur. l. RS, št. 35/19); v
nadaljevanju: javni razpis) oddajo vlogo za pridobitev ugodnega posojila.

POVZETEK VSEBINE JAVNEGA RAZPISA
•

ugodna posojila po programu kmetijstvo in gozdarstvo na območju Republike Slovenije, in sicer za
naslednje podprograme:
o
podprogram A1.1: primarna kmetijska pridelava - po pravilih državnih pomoči
o
podprogram A1.2: primarna kmetijska pridelava - izven pravil državnih pomoči
o
podprogram A2.1: kmetijska predelava in trženje - po pravilih državnih pomoči
o
podprogram A3.2: gozdarstvo - izven pravil državnih pomoči

•

višina razpoložljivih posojil je 5.000.000,00 EUR

•

vlagatelj lahko pridobi posojilo v višini do 100% upravičene vrednosti projekta,
vendar največ 500.000,00 EUR in ne manj kot 5.000,00 EUR.

•

razpisni roki: 8. 7. 2019, 19. 8. 2019, 23. 9. 2019, 28. 10. 2019 in 9. 12. 2019. Javni razpis je objavljen
v Uradnem listu RS št. 35/19 ter na spletnih straneh Sklada http://www.regionalnisklad.si/ (pod
razdelkom Razpisi)

•

spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu na območju Republike Slovenije.

•

kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih
gospodarstev, organizirana kot
–
pravna oseba,
–
fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
–
kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno
dejavnost.
Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Predmet
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Roki prijave
Namen
razpisa

Upravičenci
•

Cilji projekta

Vlagatelj mora s projektom najpozneje 2 leti po njegovem zaključku doseči pozitivne učinke na področju
kmetijstva oz. gozdarstva in prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od spodaj opredeljenih ciljev, ki ga opredeli
v prijavnem obrazcu in v investicijski dokumentaciji, in sicer:
• Pri podprogramih PRIMARNA KMETIJSKA PRIDELAVA:
o zmanjšanje stroškov proizvodnje,
o izboljšava proizvodnje,
o dobro počutje živali,
o izboljšanje zemljišča,
o ureditev dostopa do kmetijskih zemljišč,
o posodobitev tehnologije,
o uvedba novih delovnih mest,
o ohranitev delovnih mest.
• Pri podprogramih PREDELAVA IN TRŽENJE:
o zmanjšanje stroškov proizvodnje,
o izboljšava proizvodnje,
o posodobitev tehnologije,
o povečanje dodane vrednost izdelka,
o širitev na nove trge,
o uvedba novih tržnih pristopov,
o uvedba novih delovnih mest,
o ohranitev delovnih mest.
• Pri podprogramih GOZDARSTVO:
o posodobitev tehnologije,

1

o
o
Finančni
pogoji

•

•
•

Upravičeni
stroški so

Stroški
upravičenca

urejanje gozdnih zemljišč,
posodobitev zaščitne opreme.

obrestna mera1:
Sklop 1: Euribor (trimesečni) + 0,50 % do Euribor (trimesečni) + 0,90 % letno in
Sklop 2: ROM + 0,1% do ROM + 0,5% letno.
V primeru negativne vrednosti trimesečnega euribora se zanj upošteva vrednost 0%.
V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0 %.
skupna doba vračanja posojila: do 15 let (z vključenim moratorijem do 3 let) in ne more biti daljša od
ekonomske dobe projekta;
sofinanciranje s strani Sklada do 100% upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV.

Za podprogram PRIMARNA KMETIJSKA PRIDELAVA - PO PRAVILIH DRŽAVNIH POMOČI – A1.1
•
nakup kmetijskih zemljišč,
•
nakup gozdnih zemljišč,
•
gradnja stavb, namenjenih kmetijski dejavnosti,
•
adaptacija stavb namenjenih kmetijki dejavnosti,
•
neopredmetena osnovna sredstva,
•
nova oprema,
•
rabljena oprema,
•
novi delovni stroji,
•
rabljeni delovni stroji,
•
biološka sredstva- večletni nasadi.
Za podprogram PRIMARNA KMETIJSKA PRIDELAVA - IZVEN PRAVIL DRŽAVNIH POMOČI - A1.2
•
nakup kmetijskih zemljišč,
•
nakup gozdnih zemljišč,
•
nakup stavb namenjenih kmetijski dejavnosti,
•
nakup kmetij,
•
gradnja stavb, namenjenih kmetijski dejavnosti,
•
adaptacija stavb namenjenih kmetijski dejavnosti,
•
neopredmetena osnovna sredstva,
•
nova oprema,
•
rabljena oprema,
•
novi delovni stroji,
•
rabljeni delovni stroji,
•
biološka sredstva- večletni nasadi,
•
biološka sredstva – osnovna čreda.
Za podprogram PREDELAVA IN TRŽENJE - PO PRAVILIH DRŽAVNIH POMOČI – A2.1
•
nakup kmetijskih zemljišč,
•
nakup gozdnih zemljišč,
•
nakup stavb namenjenih kmetijski dejavnosti,
•
gradnja stavb, namenjenih kmetijski dejavnosti,
•
adaptacija stavb namenjenih kmetijski dejavnosti,
•
neopredmetena osnovna sredstva,
•
nova oprema,
•
rabljena oprema,
•
novi delovni stroji,
•
rabljeni delovni stroji.
Za podprogram GOZDARSTVO - IZVEN PRAVIL DRŽAVNIH POMOČI – A3.2
•
nakup gozdnih zemljišč,
•
nakup stavb, namenjenih kmetijski dejavnosti,
•
adaptacija stavb namenjenih kmetijski dejavnosti,
•
neopredmetena osnovna sredstva,
•
nova oprema,
•
rabljena oprema,
•
novi delovni stroji,
•
rabljeni delovni stroji.
•

stroški zavarovanja posojila,

•

stroški sklepanja posojilne pogodbe, vodenja posojila in sklenitve dodatka k pogodbi bremenijo
upravičenca in so opredeljeni v Tarifnem pravilniku2

Višina obrestne mere je odvisna od koeficienta razvitosti občine za leto 2018, ki je objavljen na povezavi:
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/izracuni/dolocitev_koeficientov_razvitosti_obcin/za_leti_2018_in_2019/
1

2

Več o stroških sklepanja pogodb je na povezavi http://www.regionalnisklad.si/predpisi
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Vsebina vloge

OBVEZNE PRILOGE:
•
Izpolnjen prijavni obrazec A, podpisan in žigosan s strani odgovorne osebe, vključno z izjavo vlagatelja.
•
Podpisano pooblastilo, če vlogo podpiše pooblaščenec.
•
Poslovni načrt (investicijska dokumentacija) za projekte nad 100.000,00 EUR brez DDV.
•
Opis projekta in/ali podjetja za manjše projekte (investicijska dokumentacija), do vključno 100.000,00
EUR brez DDV.
•
V primeru gradbenih del pravnomočno gradbeno dovoljenje oz. izjava, da gradbeno dovoljenje ni
potrebno, da pa ima upravičenec vsa potrebna soglasja in dovoljenja.
•
Posojilna pogodba vlagatelja, v kolikor ima vlagatelj finančne obveznosti.
•
Amortizacijski načrt pogodbe vlagatelja ali druga dokazila, iz katerih je razvidna letna obveznost
obstoječih finančnih obveznosti (posojil, leasingov, limitov).
•
Najemna pogodba, v kolikor vlagatelj ni lastnik prostorov oz. nepremičnine, kjer je lokacija projekta ter
soglasje solastnika k izvedbi projekta.
•
Dokazilo za druga sredstva v finančni konstrukciji ( npr. dokazilo o pridobitvi javnih sredstev iz drugih
virov, dokazilo o zagotovitvi lastnega deleža, dokazila o komercialnih virih).
•
Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih do države.
•
Izpis iz SISBON-a za vlagatelja in/ali poroka.
•
Potrdilo o prometu na TR za kmete: potrdilo iz naslova dejavnosti kmetijskega gospodarstva in nosilca
kmetijskega gospodarstva za obdobje enega leta, ki ni starejše od enega meseca od datuma oddaje
vloge.
•
Ustrezno dokazilo s strani Kmetijske svetovalne službe (KSS) za kmete o obsegu skupnega prihodka iz
poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela v letu 2018 s priloženim izračunom.
•
Izkaz poslovanja za vlagatelje za leto 2018 za pravne osebe in s.p. je: Bilanca stanja na dan 31. 12.
2018, Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018 oz. drugi dokumenti, v kolikor Skladu
ne bodo javno dosegljivi oz. bodo nepopolni ali neustrezni.
•
Odločba o zaščiteni kmetiji.
•
Priloge glede na izbrano obliko zavarovanja. V primeru predloga zavarovanja posojila po Splošnih
pogojih sklada (bančne garancije, depozita, zavarovanja pri zavarovalnici) mora vlagatelj predložiti
ustrezna dokazila za podani predlog zavarovanja posojila (npr. namera banke o izdaji bančne garancije,
zavarovalnice o sprejemu posojila v zavarovanje, dokazila o sredstvih za zavarovanje posojila z
depozitom).
•
Dokazila o registraciji vlagatelja:
o
fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih
gospodarstev;
o
kopija celotne zadnje posredovane zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja;
o
dodatno: v kolikor se vlagatelj ukvarja z dopolnilno dejavnostjo, predloži ustrezno dovoljenje
za izvajanje te dejavnosti;
•
Sklep ali odločba o prejemu sredstev iz drugih javnih virov za namen projekta.
•
Dokazilo za izvajanje projekta na območju TNP za pridobitev točk pri ocenjevanju: Kopija dokumenta, s
katerim vlagatelj dokazuje, da se bo projekt izvajal na območju Triglavskega narodnega parka (ZTNP1). Obvezna priloga le v primeru, ko se bo projekt izvajal na tem območju. Potrdilo vlagatelji pridobijo pri
javnem zavodu Triglavski narodni park.
NEOBVEZNE PRILOGE:
•
Certifikati.
•
Pogodbe, predpogodbe, pisma o nameri za prodajo končnih izdelkov, ki izhajajo iz poslovnoproizvodnega procesa vlagatelja, v povezavi s projektom.
•
Potrdilo o izobrazbi vlagatelja.
•
Dokazilo o registrirani lastni blagovni znamki ali patentu.
•
Dokazilo, da je bila kmetija v zadnjih 5-letih prevzeta s strani mladega gospodarja.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo, kot npr. akt o ustanovitvi, dodatna pojasnila,
ipd.

Način prijave:
–

Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.

–

Vlagatelj lahko odda vlogo od objave razpisa 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 14.00
ure.
Vlagatelj mora vlogo po posameznem namenu oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo
opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga A«, 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 s strani tajništva Sklada, v kolikor je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.

–

Dokumentacija:
Javni razpis skupaj z razpisno dokumentacijo
http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo

je

dostopen

na

spletni

strani

sklada

Slovenski regionalno razvojni sklad
Škrabčev trg 9a, Ribnica

3

