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Javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in
vinogradništvu – AR 2017

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja - Ribnica, je
objavil Javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in
vinogradništvu – AR2017 (Ur. l. RS, št. 80/17).
Predmet javnega razpisa je reprogramiranje finančnih obveznosti vlagateljev, ki
so investirali v sadjarstvo in vinogradništvo in pri katerih je prišlo do
nezmožnosti vračanja finančnih obveznosti iz naslova investicijskih posojil
zaradi pozebe v letu 2017.
Investicijsko posojilo je posojilo za vlaganja v izgradnjo in obnovo sadovnjakov in
vinogradov, vključno z nakupom, gradnjo, adaptacijo ali izboljšanjem nepremičnin,
nakupom kmetijske mehanizacije, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev,
nakupom zemljišč, vendar vse vezano na dejavnost sadjarstva in vinogradništva.
Posojila bodo dodeljena iz namenskega premoženja Sklada, in sicer v višini
2.000.000,00 EUR
Višina sofinanciranja:
·
Najnižji znesek zaprošenega posojila je 50.000 EUR, najvišji pa 1.000.000 EUR.
·
Z odločbo dodeljeno posojilo je lahko nižje od zaprošenega. Sklad določi višino
dodelitve posojila glede na ustreznost priloženih dokazil in glede na predlagano
zavarovanje posojila.
Projekt je lahko sofinanciran do 100% upravičenih stroškov..
Rok prijave:
1. rok do: 5. 2. 2018 in
2. rok do: 30. 3. 2018
Namen razpisa jje poplačilo finančnih obveznosti vlagateljev s pridobitvijo posojila pri
Skladu s čim nižjimi stroški za upravičence.
Na javni razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v
Zakonu o kmetijstvu, ki opravljajo dejavnost sadjarstva in vinogradništva in so v letu
2017 utrpela škodo zaradi pozebe v aprilu 2017.
Vlagatelj, ki bo črpal posojilo, mora s projektom najpozneje 2 leti po njegovem
zaključku doseči cilje javnega razpisa in tehnološke ter finančne učinke projekta še 2
leti po zaključku projekta.

Posojila se dodeljujejo izven pravil državnih pomoči z obrestno mero, sestavljeno iz
referenčne obrestne mere (ROM) in pribitka od 0,1% do 0,2% glede na koeficient
razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja.
Skupna doba vračanja posojil je do 20 let z možnostjo koriščenja moratorija na
odplačevanje glavnice v trajanju 36 mesecev..
Moratorij je vključen v skupno dobo vračanja posojila.
Upravičeni stroški so:
· stroški poplačil investicijskih posojil, ki vsebujejo:
neodplačano glavnico, zapadle redne obresti in zakonsko določene zamudne
obresti ter morebitne stroške predčasnega vračila posojila v višini, opredeljeni
v posojilni pogodbi.
· obratna sredstva (stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški materiala in
storitev, npr. gnojil, škropiv, fitofarmacevtskih sredstev, drugih sredstev za
varstvo rastlin, potrošnega materiala, stroški storitev zunanjih izvajalcev,
stroški nakupa sadik, nakupa sadja iz drugih kmetij, nakupa grozdja z drugih
vinorodnih območij, Stran 3062 / Št. 80 / 29. 12. 2017 Uradni list Republike
Slovenije – Razglasni del stroški zakupnine v delu, ki ni bil odpisan s strani
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike) - do največ 20% posojila
Stroški zavarovanja posojila, sklepanja posojilne pogodbe, vodenja posojila in
sklenitve dodatka k pogodbi bremenijo upravičenca in so opredeljeni v Tarifnem
pravilniku Sklada.
Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada
http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo,
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