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Krško, 18.12.2017

JAVNI RAZPIS ZA PRED-FINANCIRANJE PROJEKTOV
KMETIJSKIH GOSPODARSTEV Z ODOBRENIMI
EVROPSKIMI SREDSTVI
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja je v Ur. l. RS,
št.64 z dne 17.11.2017 objavil Javni razpis za pred-financiranje projektov
kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi-PFA 2017.
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov
kmetijskih gospodarstev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva iz
programskega obdobja 2014-2020 in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo
podpisano pogodbo o sofinanciranju.
Za dodelitev posojil je na razpolago 2.000.000,00 EUR. Višina sofinanciranja je
največ 80% vrednosti odobrenih EU sredstev vlagatelju, vendar največ
350.000,00 EUR in ne manj kot 5.000,00 EUR.
Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih
gospodarstev pred 1.1.2017 ter izvajajo projekt s področja kmetijstva oz. gozdarstva.
Upravičeni stroški so tisti, ki so v skladu z izdanim sklepom, odločbo oz. sklenjeno
pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, v kolikor je le ta podlaga za vložitev
zahtevka ter so financirani iz EU sredstev
Neupravičeni so tisti stroški, ki se po projektu financirajo iz lastnih virov in iz drugih
ne EU virov, in tisti upravičeni stroški, ki jih je vlagatelj že uveljavljal in zanje že prijel
EU sredstva.
Posojilo je obrestovano z ROM + 1% letno, ki je v celoti subvencionirana.
Upravičenec posojilo vrača sprotno, ob vsakokratnem prejemu EU sredstev za
prijavljen projekt, v celoti in dokončno pa 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.
Razpis je odprt do porabe sredstev. Vloge se lahko oddaja od 18.12.2017 do porabe
sredstev, vendar ne dlje kot do 30.4.2018.
Prispele vloge bodo točkovane. Za dodelitev posojila mora projekt doseči vsaj 30
točk od skupno 80 točk.
Razpis in potrebna dokumentacija za prijavo je objavljena na spletni strani sklada:
http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo
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