
Na podlagi 8. dlena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetiistva in podeielja v Obiini Moravske Toplice za

programsko obdobje 2016-2020 (Uradni list RS, 5t. 19/16), Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoti DDe minimis pomod za

ohranjanje oz. povetevanje rodovitnosti tal v obdini Moravske Toplice za programsko obdobje 2016-2020(, !t. priglasitve: K-

M004-5883164-2016, izdanega s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dne 08.04.2016 in Odloka o proradunu

obdine Moravske Toplice za leto 2022 (Uradni list Rs 5t. L6/221, objavlja Obiina Moravske Toplice

za dodetitev sredst"r r" oooooro o'*]lr'"H:'r:r.." o"rerevanju rodovitnostitat
v Obtini Moravske Toplice v letu 2022

I. PREDMEI 
'AVNEGA 

RAZPISA

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finanEnih sredstev za podporo ohranjanju oziroma poveievanju rodovitnosti tal v
Obdini Moravske Toplice v letu 2022.
Sredstva v skupni vi5ini 8.fir0,00 EUR so zagotovl.iena v proraEunu obdine za leto 2022 in se dodeliuiejo po shemi driavnih
pomoii v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) 5t. 1408/2013 z dne 18.12.2013 o uporabi ilenov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unUe pri pomodi de minimis v kmetijskem sektorju (UL L 5t. 352, z dne 24.72.2013, str. 9-17), v nadaljnjem
besedilu: Uredba KomisUe (EU) 5t. 7408/2oL3.

(1) Do finaninih spodbud niso upravide ni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznostido Obiine Moravske Toplice.
(2) Do sredstev niso upravidena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finaninem poslovanju, postopkih

zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, !t. 13/14) v prisilni poravnavi, stedaru ali likvidaciji ter so

kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekolega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega

kapitala druibe.
(3) Skupni znesek pomod de minimis v kmetijstvu, dodeljena kateremu koli upraviiencu oziroma enotnemu podjetju ne sme

presegati 25.000,00 EUR bruto v katerem koliobdobju treh proradunskih let in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov
so sredswa dodeljena.

(4) Zgornja meja pomodi se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoi predstavlja bruto znesek pomoii, to je pred odbitkom
davka ali drugih dajatev.

(5) Poleg pomoai de minimis po Uredbi Komisije (EU) it. 1408/2013 se v zvezi z istimi upravieenimi stroski istemu upraviiencu
oziroma enotnemu podjetju ne sme dodelitiie driavna pomot, de bitako se5tevanje povzroiilo intenzivnost pomodi, ki bi
presegala intenzivnost, doloteno za posebne okolisiine vsakega primera v predpisih Unije.

(6) Upraviienec mora hranitivso dokumentacijo, kije bila podlaga za odobritev pomoii potem pravilniku, deset let od datuma
prejema pomodi iz tega prdvilnika.

III. UPRAVICENCI

Upravidencido pomoti:
- pravne in fizilne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podietja in so deiavna v primarni kmetijski proizvodnii po prilogi I

Uredbe Komisije lEul 3t.7o2/2oL4 dejavna v kmetijskem sektorju ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev s

sedeiem na obmodju obdine Moravske Toplice in imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljisda, ki lelijo na obmoiju obiine
Moravske Toplice.

Na razpis se lahko prijavijo upraviE€nci, ki izpolnjujejo naslednie pogoje:
(1) Prejemnik pomoii mora imeti za na kazilo dodeljenih sredstev odprt tra nsakcijski radunv Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predloiiti:

- pisno izjavo o vseh drugih pomoieh de minimis, ki jih ie upravidenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali
drugih uredb de mrnimis v predhodnih dveh in v tekoEem proradunskem letu;

- pisno izjavo o drugih ie prejetih (ali zaproienih) pomodeh za iste upraviiene stroike, da obtina lahko zagotovi, da z

dodeljenim zneskom pomodi de minimis, ne bo preseZena zgornja me.ia de minimis pomodi ter intenzivnosti pomodi po

drugih predpisih;

- seznam podjetij, s katerimije lastnilko povezan, tako da se preveri skupen znesek Ie prejetih de minimis pomoti za vsa, z
njim povezana podjetja.

IV, UPRAVICENI STROSKI

Pomoi se dodeli za stroike nakupa sredstev za zmanjianje kislosti tal (nakup apnenieve moke, agro apna ipd).

[. sProSNA DOTOCTTA



V. POGOJI ZA PRIDOBITEV

- predlolena vloga za dodelitev sredstev za ta ukrep,
- dokazila o nastalih strolkih: pladani raaun za nakup sredstev za zmanjSanje kislostital, analiza zemlje,
- nalrt apnenia, ki vsebuje dasovnico apnenja na istem kmetijskem zemljiSdu (ne pogosteje kot na vsaka tri leta na istem

zemljiSEu) in predvideno koliEino sredstev za zmanj5anje kislostital na ha,
- predlorena kopija subvencijske vloge (za tekode leto),
- posameznemu upraviaencu se lahko subvencionira nakup sredstev za zmanjlanje kislostital do koliEine, katera ne sme

presegativ gnojilnem nadrtu predvidene koliiine sredstev za zmanjianje kislosti tal na ha za tekoae leto.

vm, RoK tN NAot{ vtoawE vtocE
Kandidati lahko oddajo vloge do vsakeBa zadnieF delovnega dne v mesecu. Odplranre vlo& ki nilavno, se bo lzvaralo do 10.
dne v mesecu,
Vloga se poSlje s priporoteno posto na naslov: Obtina Moravske Toplice, Kranjleva 3, 9226 Moravske Toplice. Predloiena vloga
mora biti v zapeeateni kuverti, kuverta pa mora biti oznaaen z oznako DNe odpiraj - vloga( s pripisom >Drlavne pomoti -
podpora ohranjanju oziroma povedevaniu rodovitnosti tal(. Na kuverti mora biti naveden naziv in Dolni naslov Driiavitelia.

X. Nenamenska poraba sredstev
V primeru ugotovljene nenamenske poGbe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajodimi

zakonitimi zamudnimiobrestmi, de se utotovi:

- da so bila dodeljena sredstva delno aliv celoti nenamensko porabljena;

- da je upraviienec za katerikoli namen pridobiwe sredstev navajal neresnilne podatke;

- da je upravidenec za isti namen in iz istega naslova Ie pridobil finanana sredswa.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upraviEenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem
pravilniku za naslednjidve leti.

5tevilkar 330-0171/2022-1
Datum: 21.4. 2022

Obiina Moravske Toplice
Zupan

Aloiz GLAVAC

vl. tNTENZ|V]{OSr POMOtT
Bruto lntenzivnost pomoai:

- do 50% upraviCenih stroikov,
- znesek pomodi se ustrezno znila, Ee bi z odobreno de minimis pomotjo presegli skupni znesek de minimis pomoli iz

tretjega odstavka splolnih dololil javnega razpisa.
NajviEiiskupni znesek pomoli na kmetijsko gospodarswo lahko znala do 250 EUR na leto.

v[. vsEBtNA vtocE
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo na spletni strani Obaine Moravske Toplice: httpr//www.moravske-toplice.si/ .

Vloga mora bltl v celotl lzpolnlena ln mora vsebovatl vse zahtevane prlloge.
Vse informaciie v zvezi z javnim razpisom so na voljo vsak delovni dan od 8.00 do 14.00 ure. Kontaktna oseba je Majda LIPIC

PROSId (tel. 021538-15-12, maida.lipic.prosic@moravske-toplice.si ).

IX. OBRAVNAVA VTOGE

Postopek vodi triilanska komisija, kijo s sklepom imenuje Iupan. obravnava vlog bo potekala do porabe razpololljivih sredstev.
Komisua po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog. Na podlagi ocene vlog pripravi predlog delitve
finanlnih sredstev. O upraviaenosti do dodeliwe sredstev odlodi tajnik obEine s sklepom. O odlotitvi bo vlagatelj obvesden v roku
petnajst dni po odloiitvi. Vlatatelja nepopolne vloge komisira v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni.
Rok dopolnitve ie osem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne

dopolni, se zavrie, neustrezno dopolnjeno pa zavrne.

Zoper odloiitev lahko vlagatelj vloii pritolbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodeliwi sredstev na naslov Obdine Moravske
Toplice v roku osem dni od prejema sklepa. O pritoibi odloia lupan. Odloditev iupana o pritoibi je dokonEna. Prepozno vloiena
pritorba se zavrie.
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