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OBČINA VIDEM 

Videm pri Ptuju 54 

2284 Videm pri Ptuju 
E pošta: info@videm.si 

Spletni naslov:  www.videm.si 

 

 

 

VLOGA NA JAVNI RAZPIS 

ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ 

KMETIJSTVA IN PODEŽELJA TER POMOČI DE MINIMIS OBČINE VIDEM V LETU 2022 

 

 

Ime in priimek vlagatelja: 

 

 

Naslov: 

 

 

KMG-MID: 

 

 

Št. transakcijskega računa: 

 

 

Davčna številka: 

 

 

EMŠO: 

 

 

Telefonska številka: 

 

 

Ukrep na katerega se 
prijavljate: 

 

 

Priloge: 

1.________________________________________________________________________ 

 

2.________________________________________________________________________ 

 

3.________________________________________________________________________ 

 

4.________________________________________________________________________ 

 

5.________________________________________________________________________ 
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Se prijavljam na javni razpis za naslednji ukrep (označite): 

 

UKREP: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo v skladu s 14. členom Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014) 

 

Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih 
gospodarstvih 

 

Pogoji za pridobitev pomoči: 
➢ predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja 

gradnje objektov to potrebno; 
➢ projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so 

upravičeni do sofinanciranja; 
➢ za naložbo, ki mora biti v skladu z določili petega odstavka 14. člena Uredbe Komisije 

(EU) št. 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, 
predložena z vlogo za pridobitev pomoči; 

➢ predračun ali ponudba za načrtovano naložbo; 
➢ predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem 

letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel; 
➢ kreditna pogodba, izračun obresti; 
➢ dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi. 

 

 

UKREP: Pomoč za promocijo in trženje proizvodov in storitev – de minimis 

Cilj pomoči je povečanje prepoznavnosti storitev in proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki 
niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje. 

 

Pogoji za pridobitev sredstev: 
➢ potrdilo o registraciji dejavnosti, 
➢ predračun za plačilo stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, 
➢ v primeru pravnih oseb, ki izvedejo aktivnost za namen promocije in trženja 

kmetijskih in nekmetijskih proizvodov s kmetij, dokazilo o vključenosti pravnih 
oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ali predelavo 
kmetijskih proizvodov in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti 
oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine in 

 

 

Obvezne priloge k vlogi za vse ukrepe: 
- Potrdilo FURS o plačanih davkih; 

- Poslovni načrt 

- Predračun 

 

 

S PODPISOM VLOGE JAMČIMO IN SMO SEZNANJENI: 
- da nismo podjetje v težavah in da za namene ukrepov tega javnega razpisa nisem prejel 

javnih sredstev občine, RS in Evropske unije oz. če ste navesti znesek pomoči; 
- da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični in točni; 
- da dovoljujemo uporabo osebnih podatkov, navedenih v tej vlogi, za namene pridobitve 

državne pomoči; 
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- da smo dolžni posredovati zahtevane dopolnitve, ki jih bo zahtevala občinska strokovna 
služba ali državna komisija; 

- da bomo v primeru navedbe neresničnih podatkov, podvajanja podatkov in namernih napak 
vrnili pridobljena sredstva s pripadajočimi obrestmi v zahtevanem roku; 

- da bomo omogočili pregled na osnovi vložene vloge vsem osebam, ki jih bo pooblastil  
župan občine ali državna komisija. 

 

 

 

 

Datum:____________      Podpis:________________ 

 

 


