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JAVNI RAZPIS ZA OBRATNA SREDSTVA V SADJARSTVU
IN VINOGRADNIŠTVU
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja je v Ur. l. RS,
št.69 z dne 11.12.2017 in 72 z dne 15.12.2017 objavil Javni razpis za obratna
sredsva v sadjarstvu in vinogradništvu.
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno
mero sadjarjem in vinogradnikom (brezobrestna posojila), ki so zaradi škode na
kulturah po pozebi med 21. in 22. aprilom 2017 utrpeli izpad prihodka.
Namen javnega razpisa je zagotovitev obratnih sredstev za sadjarje in vinogradnike
za izvedbo vseh potrebnih ukrepov za ponovno vzpostavitev razmer za proizvodnjo
sadja in grozdja v naslednji pridelovalni sezoni.
Upravičeni stroški so :
 Stroški plač in povračil v zvezi z delom (prispevek v naravi ali lastno delo
vlagatelja, stroški plač, prispevki, prispevki delodajalcev za socialno varnost,
strošek za prevoz, strošek za prehrano)
 Stroški materiala in storitev (npr. gnojila, škropiva, FFS, druga sredstva za
varstvo rastlin, potrošni material, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški
nakupa sadik, nakup sadja iz drugih kmetij, nakup grozdja z drugih vinorodnih
območij, stroški zakupnine v delu, ki ni bil odpisan s strani Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije) na osnovi priloženih dokazil
Obdobje upravičenosti stroškov je od 23.4.2017 do 31.12.2018.
Upravičenci na javni razpis so kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu
o kmetijstvu, ki so bila na dan 22. aprila 2017 vpisana v register kmetijskih
gospodarstev ter imajo v lasti in zakupu vsaj 0,25 ha intenzivnih sadovnjakov ali
vinogradov in imajo stopnjo poškodovanosti iz ocene škode Uprave Republike
Slovenije za zaščito in reševanje 30% ali več.
Za posojila je na razpolago 5.000.000, 00 EUR, za obresti pa do 180.000, 00 EUR.
Vlagatelj lahko zaprosi za največ 3.500 EUR posojila na hektar sadovnjakov ali
vinogradov s stopnjo poškodovanosti 30% ali več. Najnižji znesek zaprošenega
posojila je 5.000 EUR, najvišji pa 200.000 EUR. Projekt je lahko sofinanciran do
100% upravičenih stroškov brez DDV.
Posojilo je obrestovano s fiksno obrestno mero v višini 1% letno, ki je v celoti
subvencionirana. Skupna doba vračanja posojil je do 5 let z možnostjo koriščenja
moratorija na odplačevanje glavnice v trajanju 2 leti. Moratorij je vključen v skupno
dobo vračanja posojila.
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Razpis je odprt do porabe sredstev. Vloge se lahko oddaja od 8.1.2018 do porabe
sredstev, vendar ne dlje kot do 28.2.2018.
Prispele vloge bodo točkovane. Za dodelitev posojila mora projekt doseči vsaj 30
točk od skupno 100 točk.
Razpis in potrebna dokumentacija za prijavo je objavljena na spletni strani sklada:
http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo
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