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ZADEVA: Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Podpore za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Polzela za leta 2015-2020«, (št. priglasitve: K-BE059-1357603-2015)
Komisija za nadzor nad državnimi pomočmi s področja kmetijstva in ribištva Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: komisija)
na podlagi:
– 27. člena Zakona o kmetijstvu (ZKme-1) (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR
in 26/14),
– Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1; v
nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije 702/2014/EU),
ter v povezavi:
– z 2. členom Uredbe o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s
področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, št. 74/04; v nadaljnjem besedilu: Uredba o
poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva) in
– s 7. in 14. členom Pravilnika o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh
s področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, št. 106/04; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o
načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in
ribištva),
v zvezi z vlogo za priglasitev sheme državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijskem in
gozdarskem sektorju ter na podeželju »Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Polzela za leta 2015-2020«, ki jo je 28.5.2015 predložila in 14.7.2015 nazadnje dopolnila občina
Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela (v nadaljnjem besedilu: priglasitelj),
izdaja naslednje
MNENJE O SKLADNOSTI
Shema pomoči »Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Polzela za leta 20152020«, ki temelji na predlogu Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v občini Polzela za programsko obdobje 2015 – 2020, z dne 14.7.2015, v skupnem znesku 75.000
EUR za obdobje do 31.12.2020, predstavlja državno pomoč, ki je združljiva z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem
sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014).

Obrazložitev:

1. Postopek priglasitve
Priglasitelj je dne 28.5.2015 v skladu z 2. členom Pravilnika o načinu posredovanja podatkov in
poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva pristojnemu organu posredoval
priglasitev sheme državne pomoči »Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Polzela za
leta 2015-2020«. Pristojni organ je dne 14.6.2015 in 13.7.2015 podal pripombe na priglasitev in
pravno podlago.
Priglasitelje je gradivo dopolnil še dne 2.6.2015, 23.6.2015, 30.6.2015 in 14.7.2015.
Pristojni organ je na podlagi usklajene vloge priglasitelja pripravil predlog mnenja o skladnosti, ki ga
je komisija obravnavala in potrdila na svoji seji št. 17-2015 z dne 16.7.2015.
2. Pravna podlaga sheme
Pravna podlaga zadevne sheme državne pomoči je predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Polzela za programsko obdobje 2015 – 2020 z dne
14.7.2015 (v nadaljnjem besedilu: predlog Pravilnika).
3. Vsebina sheme pomoči
V okviru sheme državne pomoči »Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Polzela za
leta 2015-2020« namerava priglasitelj upravičencem dodeliti nepovratna sredstva za naslednje
ukrepe:
–

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (v skladu z 14. člen Uredbe Komisije št.
702/2014/EU);

–

UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč (v skladu s 15. in 43. členom
Uredbe Komisije 702/2014/EU);
UKREP 3: Pomoč za naložbe v zvezi s premestitvijo kmetijskih poslopij (v skladu s 16. členom
Uredbe Komisije 702/2014/EU);
UKREP 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (v skladu z 28. členom Uredbe Komisije
702/2014/EU);
UKREP 5: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih
gospodarstvih (v skladu z 29. členom Uredbe Komisije 702/2014/EU).

–
–
–

Predvideno število prejemnikov pomoči, v obliki dotacije, je med 10 in 50.
Shema državne pomoči se izvaja na območju občine Polzela, v obdobju od 2015-2020. Pravilnik,
objavljen v Polzelanu, poročevalcu občine Polzela. začne veljati naslednji dan po objavi, ukrepi
občine, ki se izvajajo na podlagi Uredbe Komisije 702/2014/EU in so državna pomoč ter so
opredeljeni v drugem poglavju predloga Pravilnika, se začnejo uporabljati po objavi obvestila župana
v Polzelanu, poročevalcu občine Polzela o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka
informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoč, pa do izteka programskega obdobja
2015-2020.
Mnenje komisije:
Navedena vsebina zadevne sheme pomoči vsebuje elemente državne pomoči, saj predstavlja
dodeljevanje sredstev iz javnih virov, selektivno je namenjeno specifičnim upravičencem za pokritje
stroškov, ki bi jih sicer morali kriti sami. Posledično pomoč države utrjuje položaj upravičencev glede
na njihove konkurente v EU in lahko izkrivlja konkurenco.
4. Presoja skladnosti
Komisija je presojala skladnost sheme državne pomoči »Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Občini Polzela za leta 2015-2020« s I. in II poglavjem ter 14., 15, 16., 28., 29. in 43. členom III.
poglavja Uredbe Komisije 702/2014/EU.
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5. Upravičeni stroški
5.1. UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (v skladu s 14. členom Uredbe
Komisije 702/2014/EU)
Priglašena shema pomoči za Ukrep 1 »Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo« vključuje dva
podukrepa in sicer:
 Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
 Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
5.1.1. Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev (13. člen predloga Pravilnika)
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;
- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem
gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala
in storitev);
- stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne
mreže…);
- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in
blagovnih znamk.

5.1.2.

Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (13. člen predloga Pravilnika)

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
-

Upravičeni stroški:
stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

V okviru UKREPA 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo se pomoč ne dodeli za:
nakup proizvodnih pravic,
nakupa in zasaditve letnih rastlin;
dela v zvezi z odvodnjavanjem;
nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24
mesecih od začetka njihovega delovanja;
za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, vključujoč tudi poslovni
načrt, če je ta potreben za izvedbo investicije;
investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s
sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
obratna sredstva.
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Mnenje komisije:
Upravičeni stroški in omejitve pomoči so v skladu z določili 6., 7. in 9. odstavka 14. člena Uredbe
Komisije 702/2014/EU.
5.2. UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč (v skladu s 15. členom in
43. členom Uredbe Komisije 702/2014/EU)
Upravičeni stroški financiranja na podlagi priglašene sheme pomoči za ukrep »Pomoč za
zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč«, določeni v drugem odstavku 14. člena predloga
Pravilnika so:
- stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih oziroma gozdnih
zemljišč, vključno s stroški pregleda.
Mnenje komisije:
Upravičeni stroški in omejitve pomoči so v skladu z določili 15. in drugo alinejo 43. člena Uredbe
Komisije 702/2014/EU.
5.3. UKREP 3: Pomoč za naložbe v zvezi s premestitvijo kmetijskih poslopij (v skladu s 16.
členom Uredbe Komisije 702/2014/EU)
Upravičeni stroški financiranja na podlagi priglašene sheme pomoči za ukrep »Pomoč za naložbe v
zvezi s premestitvijo kmetijskih poslopij«, določeni v drugem odstavku 15. člena predloga
Pravilnika so:
- razstavljanje, odstranitev in ponovna postavitev obstoječih stavb,
- razstavljanje, odstranitev in ponovna postavitev obstoječih stavb, s posledico pridobitve
nadomestnega modernejšega poslopja,
- razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev s povečanjem proizvodne zmogljivosti.
Mnenje komisije:
Upravičeni stroški in omejitve pomoči so v skladu z določili 3., 4. in 5. odstavka 16. člena Uredbe
Komisije 702/2014/EU.
5.4. UKREP 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (v skladu z 28. členom Uredbe Komisije
702/2014/EU)
Upravičeni stroški financiranja na podlagi priglašene sheme pomoči za ukrep »Pomoč za plačilo
zavarovalnih premij«, določeni v drugem odstavku 16. člena predloga Pravilnika so:
–

sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa
zavarovalnih poslov.

Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z
namenom kritja izgub, zaradi naslednjih dejavnikov: bolezni živali ter naravne in druge nesreče (toča,
požar, udar strele, pozeba, poplava, vihar...).
Mnenje komisije:
Upravičeni stroški in omejitve pomoči so v skladu z določili prvega odstavka 28. člena Uredbe
Komisije 702/2014/EU.
5.5. UKREP 5: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih
gospodarstvih (v skladu z 29. členom Uredbe Komisije 702/2014/EU).
Upravičeni stroški financiranja na podlagi priglašene sheme pomoči za ukrep »Pomoč za naložbe
za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih « so določeni v
drugem odstavku 17. člena predloga Pravilnika:
-

stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za
izvajanje del).
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Mnenje komisije:
Upravičeni stroški in omejitve pomoči so v skladu z določili četrtega odstavka 29. člena Uredbe
Komisije 702/2014/EU.
6. Upravičenci
V skladu s prvo alinejo 6. člena predloga Pravilnika so do pomoči po priglašeni shemi pomoči
»Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Polzela za leta 2015-2020« upravičene:
-

pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja,
dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primeru ukrepa po členu 29 Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primeru ukrepa po členu 43
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register
kmetijskih gospodarstev.

Dodatni, podrobnejši kriteriji za upravičence, so opredeljeni še v 13. do 17. členu predloga Pravilnika
pod posameznim ukrepom oziroma podukrepom.
Do pomoči, v skladu s prvim odstavkom 7. člena predloga Pravilnika niso upravičeni subjekti, če 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;
podjetja v težavah.

Mnenje komisije:
Navedena opredelitev upravičencev do pomoči je v skladu s prvim odstavkom 14., 15.,16., 28., 29. in
43. člena Uredbe Komisije 702/2014/EU.
Pogoji iz drugega odstavka te točke, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do pomoči so skladni s
štirinajstim odstavkom 2. člena in točkama a) in b) petega odstavka 1. člena Uredbe Komisije
702/2014/EU.
7. Intenzivnost pomoči
Predvidena intenzivnost pomoči po priglašeni shemi »Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Polzela za leta 2015-2020« je pri:


Ukrepu 1 Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo: do 50 % upravičenih stroškov
naložb na kmetijskih gospodarstvih. Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na
kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR.



Ukrepu 2 Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč je do 100 % upravičenih
stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda. Najvišji znesek dodeljene
pomoči je do 2.000 EUR.



Ukrepu 3 Pomoč za naložbe v zvezi s premestitvijo kmetijskih poslopij je:
o do 100 % dejansko nastalih stroškov, kadar premestitev kmetijskega poslopja zajema
razstavljanje, odstranitev in ponovno izgradnjo obstoječih objektov;
o do 100 % dejanskih stroškov, če se premestitev nanaša na dejavnost blizu podeželskih
naselij, katerih namen je izboljšati kakovost življenja ali povečati okoljsko učinkovitost
podeželskega naselja.
Če ima premestitev poslopja v javnem interesu za posledico modernizacijo teh objektov ali
povečanje proizvodnje zmogljivosti, se v zvezi s stroški, povezanimi z modernizacijo
objektov ali povečanjem proizvodne zmogljivosti, uporabljajo intenzivnosti pomoči, kot veljajo
za ukrep Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.

Stran 5 od 8

Zamenjava obstoječe zgradbe ali objekta z novo sodobno zgradbo ali objektom, ki ne
vključuje bistvene spremembe zadevne proizvodnje ali tehnologije, ne šteje, da je povezana
z modernizacijo.


Ukrepu 4 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij: pomoč skupaj s pomočjo po nacionalni
uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje, ne
sme preseči 65% stroškov zavarovalne premije in



Ukrepu 5 Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih
gospodarstvih: do 100% upravičenih stroškov. Najvišji skupni znesek pomoči je do 5.000 EUR
letno.

Mnenje komisije:
Predvidene intenzivnosti pomoči so v skladu z 12., 13., in 14. odstavkom 14. člena; 15. členom; 3.,
4., in 5. odstavkom 16. člena; 6. odstavkom 28. člena, 5. in 6. odstavkom 29. člena in tretjo točko 43.
členom Uredbe Komisije 702/2014/EU.
8. Preglednost pomoči
V skladu s 3. členom predloga Pravilnika se bodo sredstva po priglašeni shemi pomoči »Podpore za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Polzela za leta 2015-2020« za ukrepe, ki se izvajajo po
Uredbi komisije (EU) št. 702/2014, dodeljevala kot nepovratna sredstva v obliki dotacije.
Mnenje komisije:
Pomoč po predloženi shemi je pregledna (transparentna), kar pomeni, da gre za pomoč, pri kateri je
mogoče vnaprej natančno izračunati bruto ekvivalent podpore kot odstotek upravičenih odhodkov, ne
da bi bila za to potrebna ocena tveganja, kar je skladno s prvim odstavkom 5. člena Uredbe Komisije
702/2014/EU.
9. Spodbujevalni učinek
Določila v 9. členu predloga Pravilnika določajo, da se pomoč za izvedbo ukrepov v okviru
priglašene sheme pomoči »Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Polzela za leta 20152020« lahko dodeli za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014, če ima spodbujevalni učinek.
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta
ali dejavnosti.
Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- ime in velikost podjetja;
- opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka in konca;
- lokacijo projekta ali dejavnosti;
- seznam upravičenih stroškov;
- vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi predujem ali drugo) in znesek javnega
financiranja, potrebnega za projekt ali dejavnost;
- izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz
drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena predloga Pravilnika.
Mnenje komisije:
Navedena določila izpolnjuje zahtevo po spodbujevalnem učinku, skladno z določili iz 6. člena
Uredbe Komisije 702/2014/EU.

Stran 6 od 8

10. Seštevanje (kumulacija) pomoči
Priglašena shema državne pomoči »Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Polzela za
leta 2015-2020« v 12. členu predloga Pravilnika navaja določila glede kumulacije pomoči.
Mnenje komisije:
Določila glede kumulacije pomoči so v skladu z 8. členom Uredbe Komisije 702/2014/EU.
11. Trajanje sheme pomoči
Trajanje priglašene shema pomoči »Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Polzela za
leta 2015-2020« zajema obdobje 2015-2020.
Mnenje komisije:
Predvideno trajanje priglašene sheme pomoči sovpada z obdobjem veljavnosti Uredbe Komisije
702/2014/EU.
12. Proračun sheme
Skupni predviden proračun po priglašeni shemi državne pomoči »Podpore za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Polzela za leta 2015-2020« za celotno obdobje znaša 75.000 EUR.
Predvidena letna dodelitev pomoči za naslednjih šest let:
Leto 2015

10.000 EUR

Leto 2016

11.000 EUR

Leto 2017

12.000 EUR

Leto 2018

13.000 EUR

Leto 2019

14.000 EUR

Leto 2020

15.000 EUR

13. Pogoji glede omejitve uporabe Uredbe Komisije 702/2014/EU
Predlog Pravilnika v drugem odstavku 7. člena določa, da se spodbude ne dodelijo za:

-

pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč,
neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže
ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

Mnenje komisije:
Določila iz drugega odstavka 7. člena predloga Pravilnika izpolnjujejo pogoje glede omejitev pri
uporabi Uredbe Komisije 702/2014/EU, kot to določajo pogoji iz c in d alineje četrtega odstavka 1.
člena Uredbe Komisije 702/2014/EU.
14. Objave in informacije o shemi pomoči
Pravna podlaga sheme pomoči »Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Polzela za leta
2015-2020« določa, da se ukrepi občine v obliki državnih pomoči, ki se izvajajo na podlagi Uredbe
Komisije 702/2014/EU začnejo uporabljati po objavi obvestila župana o pridobitvi potrdila Evropske
komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči,
objavljenega v Polzelanu, poročevalcu občine Polzela.
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Mnenje komisije:
Določilo iz prvega odstavka 9. člena Uredba Komisije 702/2014/EU, ki določa da mora država
članica najkasneje deset delovnih dni pred začetkom veljavnosti sheme pomoči, ki je izvzeta iz
obveznosti priglasitve skladno z Uredbo Komisije 702/2014/EU, Evropski komisiji poslati povzetek
podatkov o shemi pomoči ali o posamični pomoči v obliki, kot je določena v Prilogi 2 te uredbe, je
možno izpolniti, saj se ukrepi občine v obliki državnih pomoči pričnejo uporabljati po pridobitvi
pozitivnih mnenj od pristojnega ministrstva in potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka
informacij o pomoči z identifikacijsko številko pomoči.
15. Skladnost sheme s pravili o državnih pomočeh
Predlog Pravilnika za shemo pomoči »Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Polzela
za leta 2015-2020«, izpolnjuje vse pogoje iz I. in II poglavja ter določila 14., 15., 16., 28., 29. in 43.
člena III. poglavja Uredbe Komisije 702/2014/EU, nadalje vsebuje pravna podlaga sklic na Uredbo
Komisije 702/2014/EU, z navedbo njenega naslova in sklica na objavo v Uradnem listu Evropske
unije. S tem so izpolnjeni vsi pogoji za izvzetje sheme iz obveznosti priglasitve Evropski komisiji iz
člena 108(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Mnenje komisije:
Na podlagi ugotovitev, podanih v obrazložitvi je Komisija odločila, da priglašena shema pomoči
»Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Polzela za leta 2015-2020« predstavlja državno
pomoč, ki je združljiva z Uredbo Komisije 702/2014/EU in izdala mnenje, kot je navedeno v izreku.
16. Ostale določbe
Priglasitelj je dolžan poročati pristojnemu organu o dodeljenih državnih pomočeh v skladu s
Pravilnikom o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva
in ribištva in o učinkovitosti le-teh v skladu z Navodilom za merjenje učinkovitosti dodeljenih državnih
pomoči.
Ne glede na navedeno, pa je priglasitelj dolžan poročati tudi podatke, ki so določeni v Uredbi
Komisije 702/2014/EU.
Priglasitelj je dolžan dokumentacijo o dodelitvi pomoči hraniti 10 let od dneva zadnje dodelitve
pomoči v okviru te sheme pomoči.
Vsako spremembo sheme pomoči je priglasitelj dolžan predložiti pristojnemu organu. Do izdaje
mnenja o skladnosti spremembe sheme pomoči je njeno izvajanje zadržano in prepovedano.

Jana Erjavec
predsednica komisije
Poslano:
– naslovniku
Vložiti:
– v zbirko dokumentarnega gradiva, tu.
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