OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
Urad za razvoj in investicije

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Ravne na Koroškem za programsko obdobje 2015 - 2020 (Uradni list RS, št. 62/2015 - v
nadaljevanju: pravilnik), sprejetega Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto
2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2019) Občina Ravne na Koroškem (v
nadaljevanju: občina) objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM V LETU 2019
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Ravne na Koroškem objavlja razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2019 v Občini Ravne na Koroškem, ki se
dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2019. Zahtevek za izplačilo dodeljenih
občinskih sredstev mora biti dostavljen na občino do 30.11.2019.
II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva v višini 8.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu občine za leto 2019 na
proračunski postavki 45111924 - Financiranje kmetijstva v občini po pravilniku.
Sredstva se bodo v letu 2019 dodeljevala za naslednje ukrepe (po pravilniku) :
Zap.št.
1.

2.

VRSTA UKREPA
A. SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
UKREP 2: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in
informiranja (14. člen pravilnika)
B. OSTALI UKREPI OBČINE
UKREP 8: Podpora delovanju društev s področja
kmetijstva in razvoja podeželja (23. člen pravilnika)
SKUPAJ

ODOBRENA SREDSTVA
2.000,00 €

6.000,00 €
8.000,00 €

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril navedenih v tem razpisu ter
skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Ravne na Koroškem.
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III. SPLOŠNE DOLOČBE IN OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE
1. Splošna finančna določila:
1. Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki
bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.
2. Dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija oziroma potrdilo/dokazilo o plačanem
računu), se predložijo skupaj z zahtevkom za izplačilo.
2. Upravičenci do pomoči:
1. Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni
kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členih 21 in 29 Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju (na področju predelave kmetijskih
proizvodov in trženja kmetijskih proizvodov) ter so vpisana v register kmetijskih
gospodarstev in imajo sedež ter večino obdelovalnih površin v občini (v nadaljevanju:
nosilci kmetijskih gospodarstev);
2. Registrirana društva in združenja, ki delujejo na področju kmetijstva ter imajo sedež
na območju občine oziroma izvajajo programe, ki se nanašajo ali izvajajo na območju
občine, oziroma so njihovi člani iz območja občine
3. Kmetijska gospodarstva, ki dejavnost primarne proizvodnje opravljajo na najmanj 1
ha obdelovalnih kmetijskih površin;
4. Člani in delavci kmetijskih gospodarstev, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki
imajo sedež na območju občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem sektorju.
5. Pomoč za izvajanje ukrepa 2, ki so namenjena upravičencem iz prve točke v obliki
subvencioniranih storitev se izplača izvajalcem storitev (prejemniki pomoči), ki so
ustrezno registrirani za opravljanje storitev.

IV. UKREPI, UPRAVIČENI STROŠKI, UPRAVIČENCI, POGOJI IN MERILA
A. SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
UKREP 2: POMOČ ZA DEJAVNOSTI PRENOSA ZNANJA IN INFORMIRANJA
Višina razpisanih sredstev: 2.000,00 EUR
Cilji ukrepa:
- zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem
sektorju.
Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih programov
poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih
programov.
Upravičeni stroški:
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-

stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, izvajanje delavnic ter
predstavitvenih dejavnosti;
stroški potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev;
stroški v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami so upravičeni samo v
obsegu, v katerem se uporabljajo za predstavitveni projekt, in za obdobje trajanja
predstavitvenega projekta.

Sofinancira se do 100 % dejansko nastalih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
- člani in delavci kmetijskih gospodarstev, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki
imajo sedež na območju občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem sektorju.
Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:
- pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost, ki je ustrezno registrirana in
zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega izobraževanja
osebja za opravljanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja.
Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev upravičena vsa
kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju občine.
Prejemnik pomoči:
- pomoč se izplača najugodnejšemu izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja,
razen za stroške potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev, kjer je prejemnik
pomoči upravičenec do pomoči.
Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in informiranja, pogoji, ki jih mora
izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca in druge
morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni dokumentaciji.
Pogoji za pridobitev:
- dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
- program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s predračunom stroškov;
- drugi pogoji, opredeljeni v javnem razpisu.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo :
- izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu 2: POMOČ ZA DEJAVNOSTI PRENOSA ZNANJA
IN INFORMIRANJA;
- dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
- program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s predračunom stroškov.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis KMETIJSTVO 2019 – dejavnost
prenosa znanja in informiranja«.
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B. OSTALI UKREPI OBČINE
UKREP 8: PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA IN RAZVOJA
PODEŽELJA
Višina razpisanih sredstev: 6.000,00 EUR
Cilji ukrepa:
- zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter prispevati k njegovi
dolgoročni sposobnosti preživetja,
- ohraniti delovanje društev povezanih s kmetijstvom, čebelarstvom, gozdarstvom,
prehrano in jih spodbujati pri njihovem delovanju,
- dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
Upravičeni stroški:
- finančno in vsebinsko ovrednoten program društva, pri izračunu višine dodeljenih
sredstev se upošteva tudi delež članstva iz območja občine, v kolikor društvo deluje
na območju več občin.
Sofinancira se do 100 % prijavljenega programa društva.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- upravičenci imajo sedež na območju občine oziroma izvajajo programe, ki se
nanašajo ali izvajajo na območju občine, oziroma so njihovi člani iz območja občine;
- programi in aktivnosti omogočajo vključevanje članov iz območja občine;
- obvezno vsebinsko in finančno poročilo za prejeta sredstva.
Pomoč se ne dodeli za:
- programe, za katere so že bila pridobljena sredstva na drugih razpisih občine,
oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način že sofinancirani iz proračuna
občine;
- društva, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.
Upravičenci do pomoči:
- registrirana društva in združenja, ki delujejo na področju kmetijstva ter imajo sedež
na območju občine oziroma izvajajo programe, ki se nanašajo ali izvajajo na območju
občine, oziroma so njihovi člani iz območja občine.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
- izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu 3: PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV S
PODROČJA KMETIJSTVA IN RAZVOJA PODEŽELJA;
- finančno in vsebinsko ovrednoten program dela društva za leto 2019 s priloženimi
predračuni oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov za
aktivnosti iz programa dela;
- kopija odločbe o vpisu v register društev;
- seznam vseh članov in posebej seznam članov iz občine Ravne na Koroškem.
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Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis KMETIJSTVO 2019 – podpora
delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja«.

V. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti ali osebno na naslov: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ravne na
Koroškem do vključno 24. 05. 2019. Vloga se šteje za pravočasno, če prispe do 24. 05. 2019
na Občino Ravne na Koroškem, ali pa je dne 24. 05. 2019 oddana na pošto s priporočeno
pošiljko.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na
javni razpis KMETIJSTVO 2019 (ter ukrep, na katerega se vlagatelj prijavlja)«. V primeru, da
vlagatelj ODDAJA VEČ VLOG, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.

VI. OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan
občine.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča na predlog komisije, pooblaščena oseba.
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora
vsebovati naslednjo dokumentacijo:
- dokazila o plačilu obveznosti (računi, situacije…),
- poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z
vsemi zahtevanimi dokazili.
Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa
zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 3 dni od odpiranja vlog pisno pozove k
dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 3 dni od prejema obvestila. Vloga, ki je vlagatelj v
predpisanem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjena pa zavrne.
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VII. NADZOR IN SANKCIJE
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja občinska strokovna služba, pristojna za
področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik
sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do
pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti.

VIII.

KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO
DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Ravne na Koroškem http://www.ravne.si ali pa jo v tem roku zainteresirani
dvignejo v času uradnih ur na Občini Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem.
IX. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM
Vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po telefonu na tel. št.: 02/82 16 018 ali
elektronska pošta: darko.suler@ravne.si

Številka: 331-0002/2019
Datum: 23. 04. 2019

ŽUPAN
OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM
dr. Tomaž ROŽEN
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