Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Moravske Toplice
za programsko obdobje 2016-2020 (Uradni list RS, št. 19/16), Mnenja o skladnosti sheme državne
pomoči »Podpora
programom ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice za
programsko
obdobje 2016-2020«, št. priglasitve: K-BE138-5883164-2016, izdanega s strani Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano dne 07.04.2016 in Odloka o proračunu občine Moravske Toplice za leto 2020 (Uradni list
RS št. 20/19),
objavlja Občina Moravske Toplice
JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev za pomoč pri plačilu zavarovalnih premij
v Občini Moravske Toplice v letu 2020
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pomoč pri plačilu zavarovalnih premij
v Občini
Moravske Toplice v letu 2020.
Sredstva v skupni višini 12.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu občine za leto 2020 in se
dodeljujejo po shemi
državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 702/2014.
II. SPLOŠNA DOLOČILA
1. Pomoč se ne sme dodeliti kmetijskemu gospodarstvu v težavah v smislu smernic skupnosti o
državni pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
2. Do pomoči po tem javnem razpisu (za ukrepe na podlagi Uredbe komisije (EU) št. 702/2014, niso
upravičeni
subjekti, ki so naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije
EU, s
katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom ter podjetja v
težavah.
3. Davek na dodano vrednost (DDV) po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014, ni upravičen.
4. Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem
pravilniku, deset let
od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

III. UPRAVIČENCI
Upravičenci do pomoči:
– upravičenci oziroma končni koristniki učinka dodeljene pomoči so zavarovanci – kmetijska
gospodarstva, ki
ustrezajo kriterijem za mikropodjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi Komisije (EU) št
702/2014 in so
kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju občine in
sklenejo
zavarovalno polico za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto,
Na razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- podajo izjavo, da za posamezen namen še niso prejeli sredstev iz državnega ali občinskega
proračuna ali
mednarodnih virov, če pa so, dokažejo višino sredstev z ustrezno dokumentacijo;
- podajo izjavo o točnosti navedenih podatkov;
- niso podjetje v težavah.
IV. UPRAVIČENI STROŠKI
Sofinancira se del zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub
zaradi
naslednjih dejavnikov:
– naravnih nesreč;
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami,
– drugih slabih vremenskih razmer;
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah;
– zaščitenih živali.
Sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij vključuje pripadajoči davek od prometa zavarovalnih
poslov.
V. POGOJI ZA PRIDOBITEV
Veljavna zavarovalna polica z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.
VI. INTENZIVNOST POMOČI
Intenzivnost pomoči:
– 10 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih,
– pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih
premij za
zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65% stroškov zavarovalne premije.

Najvišji skupni znesek pomoči na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR.
VII. VSEBINA VLOGE
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo na spletni strani Občine Moravske Toplice:
http://www.moravsketoplice.si/ .
Vloga mora biti v celoti izpolnjena in mora vsebovati vse zahtevane priloge.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo vsak delovni dan od 8.00 do 14.00 ure.
Kontaktna oseba je
Majda LIPIČ PROSIČ (tel. 02/538-15-12, majda.lipic.prosic@moravske-toplice.si ).
VIII. ROK IN NAČIN VLOŽITVE VLOGE
Kandidati lahko oddajo vloge do vsakega zadnjega delovnega dne v mesecu. Odpiranje vlog, ki ni
javno, se bo
izvajalo do 10. dne v mesecu.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice.
Predložena vloga mora biti v zapečateni kuverti, ovitek pa mora biti označen z oznako »Ne odpiraj –
vloga« s
pripisom »Državne pomoči – sofinanciranje plačila zavarovalnih premij«.
Na kuverti mora biti naveden naziv in polni naslov prijavitelja.
IX. OBRAVNAVA VLOGE
Postopek vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Obravnava vlog bo potekala do
porabe
razpoložljivih sredstev.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog. Na podlagi ocene vlog
pripravi predlog
prejema finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči tajnik občine s sklepom. O
odločitvi bo
vlagatelj obveščen v roku petnajst dni po odločitvi. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osmih
dni od
odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je osem dni od dneva prejema poziva za
dopolnitev.
Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjeno pa
zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev
na naslov
Občine Moravske Toplice v roku osem dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča župan. Odločitev
župana o pritožbi je

dokončna. Prepozno vložena pritožba se zavrže.
X. Nenamenska poraba sredstev
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v
celoti s
pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec v skladu s pravilnikom,
izgubi pravico
do pridobitve sredstev za naslednji dve leti.
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