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Datum: 12.4.2022
ZADEVA:

VABILO

Spoštovani !
Obveščamo vas, da so objavljeni naslednji javni razpisa
iz podukrepa 4.1: 25. javni razpis - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022
OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev,
namenjene ureditvi distribucijskih centrov in zbirnih centrov za živali
Upravičenci do podpore so skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev, skupine kmetov oziroma
zadruge.

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:
a) ureditev zbirnih centrov za živali s pripadajočo opremo:
b) ureditev distribucijskih centrov za rastlinske pridelke:
Upravičeni so tudi stroški nakupa tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kakovosti
kmetijskih proizvodov oziroma za prevoz živali, in sicer za največ tri tovorna vozila na posamezno vlogo.
Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis, do
vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30.
junij 2025.
Upravičenec mora v koledarskem letu pred oddajo vloge na javni razpis iz poslovanja ustvariti primeren
prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja – 1,5 letne bruto minimalne plače na
zaposlenega v RS za eno prosto delovno mesto, ki je v letu 2021 znaša 18.436,32 evrov.
Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 45 % upravičenih stroškov naložbe. Ta delež se
lahko poveča do največ 50 % upravičenih stroškov.
Vlogo je mogoče oddati do 16.5.2022, do 14. ure
iz podukrepa 4.2: 8. JR Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za
leto 2022-distribucijski centri
Predmet podpore so kolektivne naložbe za ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja predelava ali
trženje kmetijskih proizvodov članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma članov zadruge za
namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov: ureditev objektov oziroma nakup, namestitev oziroma
vgradnja opreme, strojev in naprav ter nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja
kvalitete kmetijskih proizvodov.
Pri kolektivni naložbi je upravičenec do podpore:
skupina ali organizacija proizvajalcev, priznana po predpisih, ki urejajo priznanje skupin ali
organizacij proizvajalcev ali
• zadruga, če je najmanj polovica njenih članov vpisanih v register kmetijskih gospodarstev.
Kolektivna naložba izhaja iz upoštevanja potreb vseh članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma
članov zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo. Ob vložitvi vloge na javni razpis mora upravičenec
predložiti seznam vseh svojih članov in članov, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo.
Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do
vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30.
junij 2025.
Upravičenec, ki ni veliko podjetje, mora v koledarskem letu pred oddajo vloge na javni razpis iz poslovanja
ustvariti primeren prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja – 1,5 letne bruto minimalne
•

plače na zaposlenega v RS na 1 PDM (prej je bilo 1,0 letne bruto minimalne plače), kar znaša 18.436,32
evrov.
Pri ugotavljanju obsega dela se lahko upošteva tudi obseg dela njihovih članov. Če gre za naložbo, ki jo
izvajajo zadruge, se pri ugotavljanju obsega dela lahko upošteva tudi obseg dela njihovih članov, ki bodo
uporabljali to naložbo.
Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša od 45 % do maksimalno 50 % upravičenih stroškov
naložbe.
Vložitev vloge poteka do vključno 7. maja 2022, do 14. ure.
Vabimo vas na predstavitev omenjenih razpisov, kjer jih bomo širše predstavili:

- V SREDO, 20. 4. 2022, ob 11.00. uri preko spleta na spodnji povezavi:
https://us06web.zoom.us/j/86941382164?pwd=b0lIaWljQzRTTkRyTlFlSWJrektnQT09
Meeting ID: 869 4138 2164
Passcode: 005559
Predhodna registracija ni potrebna.
Za več informacij lahko pokličete ali se oglasite na najbližji izpostavi KGZS-ZAVOD NM (izpostave
Kmetijske svetovalne službe). Več informacij o kontaktih http://www.kmetijskizavod-nm.si/page/oddelek-zakmetijsko-svetovanje.

Vljudno vabljeni !

Pripravila:
Mira kambič štukelj,
Spec. za razvoj podeželja

Vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje:
mag. Zdenka Kramar l.r.

