
Na podlagi 2. odstavka 2. dlena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijswa in podeZelja
v Obiini Moravske Toplice za programsko obdobje 2016-2020 (Uradni list RS it. 19ll6,74l2l). 16.

dlena Statuta Obiine Moravske Toplice (Ur.l. RS 5t. 35/14.21115 in25l17) 1e Obdinski svet Obiine
Moravske Toplice na 2 1 . redni seji dne 2 1 . 12. 202 1, sprejel

LETNT PROGRAM UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBfIJANJA RAZVOJA
KMETIJSTVA IN PODEZELJA V OB'INI MORAVSKE TOPLICE Y LETU 2OZ2

I. TIVOD

Letni program ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeZelja v Obdini Moravske
Toplice v letu 2022 je pripravljen na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijswa in podeZelja v Obdini Moravske Toplice za programsko obdobje 2016-2020 (Uradni list RS

5r. l9116. 7 4l2l) - v nadaljevanju pravilnik.

Letni program ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeZelja v letu 2022 doloda:

- ukrepe in viSino sredstev, ki se sofinancirajo iz sredstev proraduna Obdine Moravske Toplice
na podlagi pravilnika ter obseg in vrsto ukrepov. potrebnih za uresnidevanje programa,

- nadin dodeljevanja sredstev in
- das izvajanja ukrepov.

II. UKR.EPI IN VISTNA SREDSTEV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORA.UNA
oBdINf, MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2022

Skupna okvirna viSina sredstev za izvedbo tega ukrepa je 17.000,00 EIJR.

Cilj pomodi je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z

namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:
- naravnih nesred;
- slabih vremenskih razmer, kijihje mogode enaditi z naravnimi nesredami;

- drugih slabih vremenskih razmer;
- bolezni Zivali ali Skodljivih organizmov na rastlinah;
- zaSditenih Zivali.

Upravidenci do pomodi:
- upravidenci oziroma kondni koristniki udinka dodeljene pomoii so zavarovanci - kmetijska

gospodarstva, ki ustrezajo kriterijem za mikropodjeda, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi
Komisije (EU) St 70212014 in so kmetijska gospodarswa, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev. s sede2em na obmodju obdine in sklenejo zavarovalno polico za tekode leto, ki je
vkljudena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekode leto,

- v imenu upravidencev sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za

opravljanje zavarovalnih poslov v dotidni zavarovalni vrsti. Te z obdino podpiSejo pogodbo o
poslovnem sodelovanju.

Upravideni stroiki:

- sofinanciranje stroSkov zavarovalnih premij, vkljudno s pripadajodim davkom od prometa

zavarovalnih poslov.
Intenzivnost pomodi:

- l0% upravidenih stroSkov naloZb na kmetijskih gospodarswih,

Sredstva so zagotovljena v proradunu Obdine Moravske Toplice za leto 2022 v okvimi viSini

25.000,00 EUR:

l. Za UKREP l: Pomoi za plaiilo zavarovalnih premii (iz ll. dl. Pravilnika)



- pomoa po tem pravilniku, skupaj s pomodjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih
premij za zavarovanje primame kmetijske proizvodnje ne sme presedi 650% stroSkov zavarovalne
prem ije.

Najvi5ji skupni znesek pomodi na kmetijskem gospodarstvu lahko zna5a do 3.000 EUR.

2. Za UKREP 2: Podnora ohranianiu oziroma novetevan i u rodovitnosti tal (iz 16. dl. Pravilnika)

Skupna okvirna viSina sredstev za izvedbo tega ukrepaje 8.000'00 EuR.
Cilji pomoci:
Ohranjanje oziroma povedevanje rodovitnosti tal.
Upravidenci do pomoii:
Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje, kot so opredeljeni v prvi todki 6. dlena pravilnika.

Upraviieni stroSki:
Pomod se dodeli za stroske nakupa sredstev za zmanj5anje kislosti tal (nakup apnendeve moke, agro

apna, ipd.).
Bruto intenzivnost pomodi:

- 50oZ upravidenih stroikov,
- znesek pomodi se ustrezno zniLa, 6e bi z odobreno de minimis pomodjo presegli skupni

znesek de minimis pomodi iz Sestega odstavka 14. dlena pravilnika.
Najvi5ji skupni znesek pomodi na kmetijsko gospodarstvo lahko znaSa do 250 EUR na leto.

V kolikor v okviru sprejetega Letnega programa ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja

kmetijswa in podeZelja v Obdini Moravske Toplice v letu 2022 predvidena sredstva za posamezen

ukrep niso v celoti uporabljena, se preostanek le teh lahko uporabi za druge ukrepe iz programa

finandnih spodbud za tekoie leto.

III. NAEIN DODEIJEVANJA SREDSTEV
Sredstva za razvoj kmetijswa in podeZelja se bodo dodeljevala na podlagi predhodno izvedenih javnih

razpisov.
Javni razpis za pornod za plaiilo zavarovalnih premij in javni razpis za podporo ohranjanju oziroma

povedevanju rodovitnosti tal se objavita meseca aprila 2022. Odpiranje vlog se bo izvajalo do 10. dne

, r"r""u. Sredswa se dodeljujejo upravidencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe

proradunskih sredstev tekoeega leta za ta namen oz. najkasneje do 30-11.2022.

rv. EAS IZVAJANJA UKREPOV
Lelo 2022 oziroma v skladu z roki vjavnem razpisu.

Stevilka: 330-035812021-3
Datum: 22. 12. 2021
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Zupan Obdine Moravske ToPlice
Alojz GLAVAC
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