RAZPISNI OBRAZEC 3

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev finančne pomoči za ohranjanje in razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Ilirska Bistrica za leto 2017
UKREP 2 – Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov

Identifikacijska številka
kmetijskega gospodarstva
KMG – MID:

Ime in priimek/naziv
nosilca kmetijskega
gospodarstva
Ime in priimek odgovorne
osebe (pravna oseba):
Naslov/sedež:
Ulica/hišna št.:
Poštna št./kraj:
Telefon:
E-naslov:
Davčna številka:
Matična številka (pravna
oseba):
Davčni zavezanec
(obkroži):
Številka računa:

DA

NE

-

Banka, pri kateri je odprt
račun:

I. OSNOVNI PODATKI O NALOŽBI
VRSTA NALOŽBE (podčrtaj):
A1. Gradnja oz. izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih
proizvodov
A2. Nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva
A3. Nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in
blagovnih znamk.
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LOKACIJA in terminski plan izvedbe NALOŽBE
Kraj:
Načrtovan terminski plan
NALOŽBE

Začetek izvajanja investicije
.
. 2 0

Konec izvajanja investicije
.
. 2 0

II. FINANČNI PODATKI O NALOŽBI
Celotna predračunska vrednost naložbe po posameznih kategorijah stroškov v EUR
Vrsta naložbe
Vrednost brez DDV
Termin nabave

SKUPAJ
Vrednost del, ki so bila že
izvedena
Predračunska vrednost del, ki še
niso bila izvedena (opravičljivi
stroški po razpisu*)
Izračun zaprošene višine sredstev :
Zaprošena sredstva = (skupaj opravičljivi stroški po razpisu*) X 50 % = ____________ EUR
III. UTEMELJITEV NALOŽBE
Navedite odločilne dejavnike potrebe po naložbi (potreba po naložbi v širšem okolju,
pričakovane koristi, cilji naložbe, druga dodatna pojasnila o nujnosti naložbe):
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Utemeljite naložbo in navedite v kolikšnem času bo naložba dosegla polno izkoriščenost
načrtovanih kapacitet:

IV. SPECIFIČNI CILJI (obkrožite cilj, ki ga zasledujete z naložbo):
-

povečanje prihodka na delovno enoto ali na zaposlenega na kmetijskih gospodarstvih,
specializacija in posodabljanje kmetijske pridelave,
povečanje kakovosti kmetijskih proizvodov,
izboljšanje delovnih pogojev na kmetijskih gospodarstvih,
izboljšanje pogojev glede dobrobiti živali na kmetijskih gospodarstvih,
izboljšanje proizvodne zmogljivosti kmetijskega zemljišča,
zmanjšanje onesnaženja, ki ga povzroča kmetijska pridelava,
povečanje deleža gospodarsko vitalnih kmetijskih gospodarstev.

V. IZJAVA končnega prejemnika
Izjavljam,
- da za isti namen iz naslova občinskih, državnih ali mednarodnih virov (ustrezno
obkrožite):
a. nisem prejel(a) nobenih sredstev od države, občine ali drugih javnih virov
b. sem prejel(a) sredstva iz državnih, občinskih in drugih javnih virov
_______________________________________________________________________
(navesti za kateri namen, vir in višino sredstev)
c. sem zaprosil(a) za dodelitev sredstev
_______________________________________________________________________
(navesti za kateri namen, vir in višino sredstev)
-

-

da so vsi navedeni podatki točni in resnični,
da so razpisana sredstva nujna za obstoj in razvoj kmetijskega gospodarstva,
da sprejemam vse pogoje navedene v Javnem razpisu za dodelitev sredstev finančne
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ilirska Bistrica v letu
2017 in da z njimi v celoti soglašam,
da vse priložene kopije ustrezajo originalom,
da bodo stroški, za katere se uveljavlja finančna pomoč plačani do 10.11.2017,
da kmetijsko gospodarstvo, ki se mu dodeli pomoč, ni podjetje v težavah,
da bomo v primeru odobritve pomoči predpisano dokumentacijo, ki je bila podlaga za
odobritev te pomoči, vodili in hranili še najmanj 10 let od datuma prejema pomoči,
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-

da za namen razpisa dovoljujemo Občini Ilirska Bistrica pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc.

V/na __________________, dne_____________

____________________
(ime in priimek/naziv in podpis
vlagatelja)

VI. IZJAVA o dejavnosti na kmetiji

Ime in priimek: _______________________________________________________
Ulica in hišna številka: _________________________________________________
Poštna številka in kraj: _________________________________________________

IZJAVA

Podpisani ____________________________ (ime in priimek/naziv)
izjavljam, da bom dejavnost na kmetiji po zaključeni naložbi izvajal najmanj pet (5) let.

V/na __________________, dne_____________

____________________
(ime in priimek/naziv in podpis
vlagatelja)

VII. OBVEZNE PRILOGE:
K prijavnemu obrazcu / vlogi je potrebno priložiti:
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-

vse zahtevane Izjave vlagatelja (izpolnjen in podpisan obrazec),
izpis iz Registra kmetijskih gospodarstev,
dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, v
kolikor upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v enemu letu
od prejema pomoči,
predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja
gradnje objektov to potrebno,
projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi s področja
varstva okolja,
za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 17(4) člena Uredbe 702/2014, mora biti
presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev
pomoči,
predračune oziroma druga dokazila o predvideni višini stroškov, za katere se
uveljavlja pomoč, ki morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva in so
izdani v letu 2017,
mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba (Kmetijsko svetovalna služba),
izjava, da se bo dejavnost na kmetiji po zaključeni naložbi izvajala še vsaj pet (5) let.
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