A Mezőgazdasági Törvény (UL RS 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR és 26/14) 24. cikke,
Dobronak Község 2018-os évi költségvetési rendelete (Dobronak Község Hivatalos
Közleményei, MMXV. évfolyam, 8. szám) és, a 2015-2020-as tervezési időszakra vonatkozó,
a mezőgazdaság és a vidék fenntartásáról és fejlesztésének ösztönzéséről Dobronak
Községben című Szabályzat (Dobronak Község Hivatalos Közleményei, MMXV. évfolyam,
6. szám), a továbbiakban Szabályzat alapján, Dobronak Község közzéteszi az alábbi
NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT
a mezőgazdasági és a vidék fenntartásához és fejlesztéséhez források kiosztásáról,
Dobronak Községben, a 2018-es évben
I. A pályázat tárgya:
Dobronak Község a jelen pályázati kiírásban a 702/2014 Bizottsági Rendelet (EU) és a de
minimis támogatásokról szóló 1407/2013 számú Bizottsági Rendelet (EU) értelmében,
valamint az egyéb községi intézkedések keretén belül, az állami mezőgazdasági támogatások
rendszere – közösségi kivételek SA.43966(2015/XA) alapján, Dobronak Község 2018-os évi
költségvetéséből, összesen 4.000,00 EUR értékű pályázatot tesz közzé a mezőgazdaság és a
vidék fenntarthatóságának és fejlesztésének támogatására.
II. Támogatásra jogosultak:
1) azok a jogi és természetes személyek, akik megfelelnek a mikro vállalkozások
kritériumainak, elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak, illetve a
702/2014. számú Bizottsági Rendelet (EU) 21. és 24. cikkébe foglalt intézkedések
esetében mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak, és be vannak jegyezve a
parasztgazdaságok nyilvántartásába;
2) azok a jogi és természetes személyek, akik megfelelnek a 1407/2013. számú (EU)
Bizottsági Rendeletbe foglalt a mikro vállalkozásokra vonatkozó de minimis
kritériumainak, székhelyük olyan parasztgazdaságban van, amely be van jegyezve a
parasztgazdaságok nyilvántartásába, valamint székhelyük a község területén van;
3) a mezőgazdaság, erdészet és vidékfejlesztés terén működő, a község területén
bejegyzett szakmai egyesületek és érdekszövetségek.
III. A támogatási források az alábbi intézkedésekre igényelhetők:

1. A parasztgazdaságok elsődleges termelésével kapcsolatos immateriális és
tárgyi eszközökbe történő beruházások
Pályázati források összege 1.400,00 EUR.
Alintézkedések:
-

1.1. Parasztgazdaságok korszerűsítése,
1.2. Mezőgazdasági földterületek és legelők rendezése.
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Az intézkedés célja:
-

-

-

a parasztgazdaság általános hatékonyságának és fenntarthatóságának javítása,
elsősorban a termelési költségek csökkentésével, illetve a termelés javításával vagy
profilváltásával;
a természeti környezet, az állattartás higiéniai viszonyainak és szabványainak javítása,
amennyiben az adott beruházás meghaladja az Unió érvényes szabványait;
a mezőgazdaság fejlesztését, alkalmazását és korszerűsítését segítő infrastruktúra
kialakítása és javítása, a mezőgazdasági földterületek könnyebb megközelítését, a
földterületek tagosítását és talajjavítását, valamint az energia- és vízellátást és az
ezekkel való takarékoskodást is beleértve;
a község önellátó képességének növelése a helyi élelmiszertermelés növelésével és a
helyi előállítású élelmiszerek értékesítésének támogatása.

Elszámolható költségek:
-

-

-

parasztgazdaságokon lévő istállók és gazdasági épületek építésének (felújításának)
tervdokumentációja;
parasztgazdaságokon lévő istálló- és a mezőgazdasági alaptevékenységet szolgáló
gazdasági épületek építési/felújítási anyagainak költsége, valamint a kivezetések
rendezése (anyagi és szolgáltatási költségek);
új mezőgazdasági gépezetek és berendezések beszerzési költségei;
istállók és gazdasági épületek berendezési költségei;
üvegház beszerzése és telepítése, valamint üvegházi berendezés telepítési költségei, az
öntözőberendezések kivételével;
kedvezőtlen időjárási viszonyok elleni védekezéshez szükséges berendezés beszerzési
és telepítési költségei (0,3 ha feletti méretű jégvédelmi hálók);
számítógépes programok, szabadalmak, licencek, szerzői jogok és áruvédjegyek
beszerzési költségei;
extenzív tartós ültetvények első telepítésének, vagy meglévő, intenzív tartós
ültetvények telepítésének, illetve szerkezetváltásának (profilváltás) költségei (terep
előkészítése, támaszok és kerítés felállítása, évelő ültető anyag beszerzése…)
mezőgazdasági földterület rendezési terve elkészítésének költségei (kisebb
agromeliorizációs beavatkozások, stb.)
kisebb agromeliorizációs beavatkozások munkálatainak költsége,
legelők bekerítéséhez és tagolásához szükséges berendezések beszerzési költségei,
állatitató berendezéséhez szükséges berendezések beszerzési költségei.

Támogatás az alábbiakra nem adható:
-

-

termelési jogok, támogatási jogok és egynyári növények beszerzése;
egynyári növények ültetése;
vízelvezetési beavatkozások;
állatvásárlás és mezőgazdasági földterületek önálló vásárlása;
az uniós szabványoknak való megfelelést szolgáló beruházások, kivéve a fiatal
mezőgazdasági termelőknek, a tevékenységük megkezdésének első 24 hónapjában
adható támogatásokat;
a már elvégzett munkák, kivéve a projektdokumentáció kidolgozására;
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a Szlovén Köztársaság vagy az EU egyéb közforrásaiból támogatott beruházások, a
szőlőültetvények átalakításának támogatását is beleértve;
- bérleti szerződésekkel kapcsolatos költségek;
- forgóeszközök
- áfa.
Támogatási feltételek:
 a kérelmező által hiánytalanul benyújtott kérvény,
 a beruházás nem kezdhető meg a kérelem benyújtását megelőzően, és a támogatás
kifizetése előtt azt be kell fejezni,
 a kérelmező a község területén lévő gazdaság hordozója, állandó lakhelye pedig a
parasztgazdaság címén van,
 az összes számla és fizetési bizonylat a parasztgazdaság hordozója nevére szól,
 a parasztgazdaság nem lehet nehézségekkel küzdő vállalkozás,
 a parasztgazdaság a beruházással az intézkedés megjelölt céljai közül legalább egyet
teljesít,
 a kérelem benyújtási idejében, a parasztgazdaságban, a termelési, illetve mezőgazdasági
tevékenység típusának függvényében, meg kell felelni az összes környezeti, védelmi és
állategészségügyi feltételnek és állatjóléti követelménynek: amennyiben a beruházás az
említett feltételek teljesítését szolgálja, a gazdaság köteles a feltételeket legkésőbb a
beruházás befejezésére biztosítani,
 a parasztgazdaság hordozójának a kérelem benyújtásakor legalább 1 ha összehasonlítható
felülettel kell rendelkeznie, amibe a következők számítanak bele:
-

-

1 ha mező vagy kert, vagy
2 ha rét vagy extenzív gyümölcsös, vagy
4 ha legelő, vagy
0,25 ha gyümölcs- vagy szőlőültetvény, illetve egyéb tartós ültetvény, vagy
0,2 ha védett helyiség a kerti terményfeldolgozáshoz, illetve faiskolában és
szőlőoltványozásban,
200 m² termesztési felület gombatermesztés esetében, stb.

A kedvezményezettnek a pályázat benyújtásához az alábbi dokumentációt kell
bemutatnia:








kérelem mezőgazdasági és vidékfenntartási és fejlesztési költségvetési támogatás
elnyeréséhez Dobronak Községben a 2018-os évre vonatkozóan,
gyűjtőbeadvány a Szlovén Köztársaság mezőgazdasági piaci és vidékfejlesztési
ügynökségéhez a 2018-os évi közvetlen kifizetésekre,
vélemény a beruházás jogosultságáról és gazdaságosságáról, amit az illetékes
szakszolgálat készít el (Mezőgazdasági Szakszolgálat Lendvai Egysége),
árajánlat, ill. előszámla (az ajánlatnak, illetve előszámlának a reális értéket kell
tartalmaznia, a kedvezményezettek azt az értéket jelentsék be, amit ténylegesen
teljesíteni fognak és erről számlát tudnak benyújtani). A saját beruházások nem
kaphatnak támogatást.
létesítmények építésével kapcsolatos beruházások: megfelelő területi dokumentáció,
agromeliorizációs beavatkozások: kataszteri terv másolata és az illetékes szakszolgálat
által elkészített munkaprogram.
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Támogatási intenzitás:


a beruházás elszámolható költségeinek legtöbb 50 %-a (áfa nélküli összeg).

A parasztgazdaságok elsődleges termelésével kapcsolatos immateriális és tárgyi eszközökbe
történő beruházások 1. intézkedésre adható legmagasabb támogatási összeg
kedvezményezettként, évente legtöbb 1.000,00 EUR lehet.

2. Támogatás a biztosítási díjak befizetéséhez
Pályázati források összege 500,00 EUR.
A támogatás célja: a mezőgazdasági termelésre kötött biztosítási díjak támogatása az
alábbiak által kiváltott veszteségek fedezése céljából:
- vetésekben, ültetvényekben és terményekben keletkezett jég- és tűzkár, villámcsapás,
fagyás, árvíz és vihar elleni biztosítása;
- parasztgazdaság állatállományának betegségbiztosítása.
Elszámolható költségek:
- biztosítási díjak költségtámogatása beleértve a biztosítási ügyletek forgalmi adójának
ráeső részét.
A kedvezményezettnek a pályázat benyújtásához az alábbi dokumentációt kell
bemutatnia:
- kérelem mezőgazdasági és vidékfenntartási és fejlesztési költségvetési támogatás
elnyeréséhez Dobronak Községben a 2018-os évre vonatkozóan,
- gyűjtőbeadvány a Szlovén Köztársaság mezőgazdasági piaci és vidékfejlesztési
ügynökségéhez a 2018-os évi közvetlen kifizetésekre,
- a mezőgazdasági termelés biztosítására vonatkozó, 2018-os évi biztosítási kötvény, a
nemzeti támogatás elszámolásának kimutatásával.
Támogatási intenzitás:
– a községi támogatás mértéke a biztosítási díjnak az országos költségvetési támogatáshoz
viszonyított különbözete, a biztosítási díj elszámolható költségének 65 %-ig.
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3. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek feldolgozásához és
értékesítéséhez, valamint a parasztgazdaságok nem mezőgazdasági
tevékenységébe történő beruházások – de minimis
Pályázati források összege 1.200,00 EUR.
Az intézkedés célja: a parasztgazdaságok tevékenységének a kiegészítő, és nem
mezőgazdasági tevékenységek bevezetésével, valamint a mezőgazdasági és élelmiszeri
termékeknek a parasztgazdaságban való feldolgozásával történő diverzifikálása
Elszámolható költségek:
-

-

-

a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek feldolgozásával és értékesítésével, valamint a
parasztgazdaság nem mezőgazdasági tevékenységeibe történő beruházásokkal kapcsolatos
tervdokumentáció elkészítésének költségei;
a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek feldolgozásával és értékesítésével, valamint a
parasztgazdaság nem mezőgazdasági tevékenységei folytatásához szükséges
létesítmények építési, illetve felújítási költségei;
a termékek feldolgozásával és forgalmazásával, valamint a parasztgazdaság nem
mezőgazdasági tevékenységeivel kapcsolatos berendezések és készülékek beszerzési
költségei.

Támogatásra jogosultak:
- a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek feldolgozásával és forgalmazásával,
valamint a parasztgazdaság nem mezőgazdasági tevékenységével foglalkozó, a községben
székhellyel rendelkező, és a község területén beruházást végző parasztgazdaságok.
Támogatási feltételek:
- engedély a parasztgazdaság tevékenységének folytatásához;
- bizonylat a tevékenység bejegyzéséről, amennyiben a támogatásra jogosult még nem
rendelkezik engedéllyel a tevékenység folytatásához;
- a beruházás befejezését követően a parasztgazdaságban még legalább öt évig kell folytatni
a tevékenységet;
- a beruházás megvalósításához szükséges engedély benyújtása, amennyiben a
létesítmények építésére vonatkozó jogszabályok szerint ez szükséges;
- a beruházás megvalósítására vonatkozó tervdokumentáció, valamint bizonylatok a
költségekről, amennyiben ezek támogatásban részesülhetnek;
- üzleti terv a megvalósításhoz költségkimutatással, amennyiben a beruházás összege
meghaladja az 50.000,00 EUR-t.
Nem osztható ki támogatás:
- a már elvégzett munkákhoz, a tervdokumentáció kivételével,
- a község területén kívül történő beruházásokhoz,
- a Szlovén Köztárság és az EU egyéb közforrásaiból finanszírozott beruházásokhoz.
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A kedvezményezettnek a pályázat benyújtásához az alábbi dokumentációt kell
bemutatnia:








kérelem mezőgazdasági és vidékfenntartási és fejlesztési költségvetési támogatás
elnyeréséhez Dobronak Községben a 2018-os évre vonatkozóan,
gyűjtőbeadvány a Szlovén Köztársaság mezőgazdasági piaci és vidékfejlesztési
ügynökségéhez a 2018-os évi közvetlen kifizetésekre,
a beruházás pénzügyi konstrukciója a megvalósítási, illetve a befejezési tervvel,
a berendezések és készülékek beszerzésével kapcsolatos előszámlák és számlák, illetve az
elvégzett munkákra vonatkozó számlák. A saját befektetésekhez nem jár támogatás.
engedély fénymásolata a parasztgazdaság tevékenységének folytatásához, illetve a
bizonylat fénymásolata a tevékenység bejegyzéséről, amennyiben a támogatásra jogosult
még nem rendelkezik engedéllyel a tevékenység folytatásához,
az illetékes szakszolgálat véleménye a beruházás jogosultságáról és gazdaságosságáról,
(Mezőgazdasági Szakszolgálat Lendvai Egysége),
létesítmények építésével kapcsolatos beruházások esetében megfelelő területi
dokumentáció.

Támogatási intenzitás:
- támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100 %-ig,
- tekintet nélkül az előző bekezdésbe foglaltakra, a támogatási összeg arányosan csökken,
amennyiben a jóváhagyott támogatással túllépnék a szabályzat 20. cikkébe foglalt de
minimis támogatás közös összegét.
- a támogatási intenzitás kiszámítása során az alapot az áfa nélküli elszámolható költség
nettó értéke képezi.

4. Támogatás a parasztgazdaságok nem mezőgazdasági tevékenységeihez,
valamint a feldolgozáshoz és forgalmazásához szükséges képzésekhez és
felkészítésekhez
Pályázati források összege 400,00 EUR.
Az intézkedés célja: a mezőgazdasági termelők és családtagjaik szakképzettsége és
felkészültsége magasabb szintjének elérése a parasztgazdaságban folytatott nem
mezőgazdasági tevékenységek terén.
Elszámolható költségek:
-

a nem mezőgazdasági tevékenységekkel, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és
értékesítésével kapcsolatos tanfolyamok, szemináriumok, előadások és szakmai
tanulmányutak részvételi költsége és tandíja.
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Támogatási feltételek:
- engedély a parasztgazdaság tevékenységének folytatásához,
- bizonylat a tevékenység bejegyzéséről, amennyiben a támogatásra jogosult még nem
rendelkezik engedéllyel a tevékenység folytatásához;
- a beruházás befejezését követően a parasztgazdaságban még legalább öt évig kell folytatni
a tevékenységet;
- számla vagy egyéb bizonylat a támogatás érvényesítésével kapcsolatos költségek
kifizetéséről,
- képzési, illetve továbbképzési program.
A kedvezményezettnek a pályázat benyújtásához az alábbi dokumentációt kell
bemutatnia:
- kérelem mezőgazdasági és vidékfenntartási és fejlesztési költségvetési támogatás
elnyeréséhez Dobronak Községben a 2018-os évre vonatkozóan,
- számla vagy egyéb bizonylat a támogatás érvényesítésével kapcsolatos költségek
kifizetéséről,
- engedély fénymásolata a parasztgazdaság tevékenységének folytatásához,
- a bizonylat fénymásolata a tevékenység bejegyzéséről, amennyiben a támogatásra jogosult
még nem rendelkezik engedéllyel a tevékenység folytatásához;
Támogatási intenzitás:
- támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100 %-ig,
- tekintet nélkül az előző bekezdésbe foglaltakra, a támogatási összeg arányosan csökken,
amennyiben a jóváhagyott támogatással túllépnék a szabályzat 20. cikkébe foglalt de
minimis támogatás közös összegét.
- a támogatási intenzitás kiszámítása során az alapot az áfa nélküli elszámolható költség
nettó értéke képezi.

5. Támogatás a mezőgazdasági és vidékfejlesztési egyesületek működéséhez
Pályázati források összege 500,00 EUR.
Az intézkedés célja: mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel foglalkozó egyesületek
szervezett tevékenységének támogatása.
Elszámolható költségek:
-

Az egyesületeknek a kulturális és műszaki örökség ápolásával összefüggő, különböző
tevékenységének megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek, amelyekkel
hozzájárulnak a község jobb felismerhetőségéhez.

Támogatási feltételek:
Támogatásra jogosultak azok a mezőgazdasági egyesületek és szövetségek, amelyek
székhelye a községben van, valamint azok az egyesületek és szövetségek, amelyek székhelye
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ugyan nem a községben van, de tagjai között Dobronak községbeliek is vannak. A támogatás
feltétele, hogy az egyesületnek, illetve szövetségnek legalább tíz tagja van, és hogy ebből
legalább öt tag Dobronak községbeli.
A kedvezményezettnek a pályázat benyújtásához az alábbi dokumentációt kell
bemutatnia:
- kérelem mezőgazdasági és vidékfenntartási és fejlesztési költségvetési támogatás
elnyeréséhez Dobronak Községben a 2018-as évre vonatkozóan,
- 2018-as évi munka- és pénzügyi terv,
- a 2017-es évi egyesületi tartalmi és pénzügyi tevékenységi beszámoló,
- tagnyilvántartás (az összes tag létszáma és külön a Dobronak községbeli tagok névszerinti
jegyzéke),
- igazolás az egyesület bejegyzéséről.
IV. Kérelmek elbírálása:
A kérelmeket a polgármester által határozattal kinevezett bizottság bírálja el. A bontás nem
nyilvános. A bizottság a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül megvizsgálja a
beérkezett kérelmeket. A beérkező jogosult és teljes kérelmeket, az elszámolható költségeket
és a pályázatban kiírt rendelkezésre álló összeget figyelembe véve, a bizottság kijelöli az
egyes intézkedések szerinti támogatási részarányokat.
Amennyiben egy adott intézkedésre a rendelkezésre álló forrásoknál alacsonyabb
összegre érkeznek pályázatok, a nyilvános pályázat keretén belül ezek a források más
intézkedésekre átcsoportosíthatók.
A kedvezményezetteket az egyes intézkedésekre jóváhagyott összeg mértékéről, a bizottság
által elkészített határozattal értesítik. A kedvezményezett a határozatot, annak kézbesítésétől
számított nyolc napon belül a polgármesternél fellebbezheti meg. A község és a
kedvezményezettek közötti jogviszonyt szerződésbe foglalják.
Az intézkedések keretében megvalósított tevékenységekhez kapcsolódó számlák és
bizonylatok keltezése a határozat kézbesítését követő kell, hogy legyen. A támogatási
jóváhagyásról szóló határozat kibocsátása előtt keltezett számlákat a bizottság nem veszi
figyelembe.
V. Pályázati határidő:
Pályázni 2018. október 31-ig lehet.
Határidőre beérkezettnek minősülnek a fenti dátumig a Dobronak Község titkárságához
beérkező, illetve ajánlott postai küldeményként a fenti dátumig postázott kérelmek. A
kérelemnek tartalmaznia kell a pályázati formanyomtatvány által megkövetelt összes
mellékletet, illetve bizonylatot. Hiányos kérelem esetében a pályázót, a beérkezett kérelmek
bontását követő 8 napon belül, írásban, hiánypótlásra szólítják fel. Amennyiben a pályázó
elmulasztja a hiánypótlást, a bizottság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
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A kérelmet legkésőbb 2018. 10. 31-ig, zárt borítékban, „2018-os MEZŐGAZDASÁGI
pályázat” megjelöléssel a községi titkárságon kell benyújtani, illetve a Dobronak Község,
Dobronak 297, 9223 Dobronak címre kell beküldeni.
A mellékletekkel ellátott kérelmeket legkésőbb 2018. 11. 30-áig kell Dobronak Község
hivatalába benyújtani.
A pályázati dokumentáció a pályázat közzétételi napjától Dobronak Község titkárságán
igényelhető. A formanyomtatványok a www.dobrovnik.si weboldalon is elérhetők.
A pályázattal kapcsolatos további információkért az érdeklődők írjanak
obcina@dobrovnik.si e-mail címre, vagy hívják a (02) 5776880-as telefonszámot.

az

Dátum: 2018.04.25.
Iktatószám: 030-0001/2014-128/2018
Župan Polgármester
Marjan Kardinar, okl. agrármérnök
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