
OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA SKLADA ZA

POMORSTVO IN RIBIŠTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA OBDOBJE 2014-2020



PRODUKTIVNE NALOŽBE V OKOLJSKO AKVAKULTURO

PREDELAVA RIBIŠKIH PROIZVODOV IN PROIZVODOV IZ AKVAKULTURE



PRIPRAVA IN VNOS VLOGE

Vlagatelj  s pomočjo spletne aplikacije za elektronski vnos izpolni prijavni obrazec.

1. OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU
Naziv, Naslov
Status vlagatelja (fizične osebe, pravne osebe, nosilci dopolnilne dejavnosti)

Davčna številka, Matična številka  (pravne osebe), EMŠO (fizične osebe)
Transakcijski račun
Davčni zavezanec 
DDV ni upravičen strošek, razen kadar ni izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV

Kontaktni podatki 
Velikost podjetja, …

2. PODATKI O OPERACIJI
ime operacije 
kratek opis in utemeljitev operacije 

3. TERMINSKI NAČRT IZVEDBE OPERACIJE
Začetek izvajanja operacije in konec izvajanja operacije 

(začetek po izdaji odločbe in zaključek max tri leta po izdaji odločbe)

4. LOKACIJA OPERACIJE
Kraj, Občina, Upravna enota, Katastrska občina, Številka parcele / razdelek



5.  FINANČNI PODATKI O OPERACIJI

5.1  CELOTNA VREDNOST OPERACIJE (tabela)

-Upravičeni so stroški razpisani v javnem razpisu, podrobneje  seznam v prijavnem obrazcu
-Stopnja javne podpore je 50 % skupnih upravičenih odhodkov za operacijo
-Najnižji znesek javne podpore je 3.500 eurov na posamezno vlogo. 
-Najvišji znesek podpore je 500.000 eurov na posamezno vlogo.
-Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova enega ukrepa pridobi največ 
1.000.000 eurov podpore.
-Omejitve so pri splošnih stroških, transportni opremi in nakupu zemljišč

5.2 FINANČNA KONSTRUKCIJA (tabela)
glede na tip financiranja
nepovratna sredstva + lastna udeležba (posojilo, lastna finančna  sredstva) =celotna vrednost operacije
Investicija mora imeti zaprto finančno konstrukcijo.

5.3 DINAMIKA ČRPANJA SREDSTEV
Številka zahtevka Datum vložitve zahtevka za izplačilo  Znesek

Upravičenec lahko vloži:

-največ štiri zahtevke za povračilo sredstev na posamezno vlogo

-za vloge manjše od 20.000 EUR, se lahko vloži le en zahtevek.
(zaključek max tri leta po izdaji odločbe)



6. KAZALNIKI OPERACIJE (tabela)

Navede izhodiščno vrednost (pred naložbo) in ciljno vrednost (vrednost, ki jo bo dosegel po naložbi). 
Te obveznosti je po končanju operacije, potrebno izpolnjevati.

PREDELAVA RIBIŠKIH PROIZVODOV IN PROIZVODOV IZ AKVAKULTURE

Sprememba vrednosti prve prodaje (v tisočih EUR)
Sprememba obsega prve prodaje (v tonah)
Sprememba čistega dobička (v tisoč EUR)

UKREP PRODUKTIVNE NALOŽBE V OKOLJSKO AKVAKULTURO

Sprememba vrednosti proizvodnje akvakulture (tisoč EUR)
Sprememba obsega ekološke proizvodnje akvakulture (tonah)
Sprememba obsega proizvodnje v sistemu ponovnega kroženja vode (v tonah)
Sprememba čistega dobička (tisoč EUR)



7. IZJAVA VLAGATELJA GLEDE IZPOLNJEVANJA SPLOŠNIH POGOJEV JAVNEGA RAZPISA
(je obvezna)

8. IZJAVA VLAGATELJA GLEDE IZPOLNJEVANJA POSEBNIH POGOJEV JAVNEGA RAZPISA
s katero vlagatelj izjavi, da ni storil kaznivega dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine
(je obvezna, samo za Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo)



OBVEZNE PRILOGE K VLOGI NA JAVNI RAZPIS

Obvezne priloge, ki jih vlagatelj priloži vlogi na javni razpis in brez katerih 
se vloga zavrže brez pozivanja k dopolnitvi, so naslednje:

1. poslovni načrt;
2. kadar se operacija nanaša na ureditev objektov, za katere ni treba pridobiti upravnih dovoljenj 
- opis stanja, fotografije, tloris tehnološke izboljšave objektov po naložbi in opis tehnoloških izboljšav, 
zamenjav opreme in inštalacij
3. PZI (projekt za izvedbo del) –
kadar se naložba nanaša na ureditev objektov, za katere je treba pridobiti upravno dovoljenje. 

4. tri primerljive ponudbe – za storitve, dobave in dela, katerih vrednost
je višja od 3.000 eurov brez DDV,
- so ponudbe pridobljene od neodvisnih ponudnikov,
- vlagatelj izbere najcenejšo ponudbo,
- so ponudbe primerljive- izpolnjujejo minimalne pogoje, ki jih mora neki izdelek oziroma storitev izpolnjevati,

5. podpisana izjava vlagatelja glede izpolnjevanja splošnih pogojev javnega razpisa

6. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavi, da ni storil 
kaznivega dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine 
(samo za Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo)



DOKAZILA oz. priloge k vlogi na javni razpis

DOKAZILO 1: DOKAZILO O REGISTRACIJI PODJETJA
Izpisek dejavnosti iz ustanovnega akta..

Priglasitveno listino, da opravlja dejavnost kot samostojni podjetnik.

Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

DOKAZILO 2: DOKAZILO O VELIKOSTI IN POVEZANOSTI PODJETJA
Upravičenci so mikro, mala in srednja podjetja 

Dokazilo 3:  DOKAZILA O FINANČNEM POSLOVANJU VLAGATELJA
-če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, 

prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;

-če je vlagatelj fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;

Dokazilo 4: DOKAZILO O FINANČNI POKRITOSTI NALOŽBE
Izpolni in podpiše priloženo izjavo, ki mora biti potrjena s strani banke.

Investicija mora imeti zaprto finančno konstrukcijo.

Dokazilo 5: DOKAZILA O ŽE DODELJENIH JAVNIH SREDSTVIH 
Izpolni izjavo o nedodeljenih sredstvih za iste upravičene stroške.

V primeru da obkrožili besedico ''SEM'' priloži še Potrdilo o dodeljenih javnih sredstvih, 
ki ga izpolni institucija pri kateri ste dobili dodeljena sredstva
(npr. občina, Javni sklad RS za regionalni razvoj, Slovenski podjetniški sklad, ipd).



Dokazilo 6: DOKUMENTACIJA ZA GRADNJO OBJEKTOV ALI NAKUP OPREME V OBJEKTIH 
TER PRAVNOMOČNO GRADBENO DOVOLJENJE OZIROMA DRUGA DOKAZILA
ZA GRADNJO OBJEKTOV ALI NAKUP OPREME 

1. Za izvedbo operacije, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, je potrebno k vlogi priložiti:

- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
- projekt za izvedbo del (PZI)– obvezna priloga
- pravnomočno gradbeno dovoljenje,
ki mora biti pravnomočno najkasneje na dan oddaje vloge (potrjeno z žigom pravnomočnosti) 

in iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene operacije.

2. V primeru naložbe v opremo ali obnovo, za katero pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna,

- pravnomočno gradbeno dovoljenje ali pravnomočno uporabno dovoljenje
za objekt kjer se bo izvedla naložba 
ki mora biti pravnomočno najkasneje na dan oddaje vloge (potrjeno z žigom pravnomočnosti) 

- opis stanja s fotografijami pred naložbo, tloris objektov pred in po naložbi,
opis naložbe iz katere je razvidna izboljšava, nazive in specifikacije  strojev in opreme –obvezna priloga

3. Uporabno dovoljenje v primeru novogradnje
mora biti pravnomočno najpozneje na dan oddaje zadnjega zahtevka;



Dokazilo 7: DOKAZILA O LASTNIŠTVU NEPREMIČNIN (OBJEKTOV, ZEMLJIŠČ)

Vlagatelj mora dokazati lastništvo nepremičnin, kjer se bo izvajala naložba. 

1. Če je vlagatelj lastnik nepremičnin, kot dokazilo priloži zemljiškoknjižni izpisek (ki ni starejši od 30 dni)

2. Če je vlagatelj solastnik mora poleg dokazil iz prve točke obvezno priložiti še:

-overjeno pooblastilo solastnika, za izvedbo naložbe.

3. Če vlagatelj ni lastnik ali solastnik nepremičnin mora poleg dokazil iz prve točke obvezno priložiti še:

- kopijo overjene pogodbe o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici 
za obdobje najmanj deset let po datumu ob oddaji vloge in

- kopijo overjenega soglasja lastnika, da se strinja z naložbo

- v primeru gradnje mora izkazati  pravico graditi 

4. Izjava lastnika, da nepremičnine, na katerih se izvaja naložba, 

niso predmet sklepa o izvršbi na nepremičnino.



Dokazilo 8: PREDRAČUNSKA VREDNOST NALOŽBE

Upravičeni so stroški razpisani v javnem razpisu. 
Vlagatelj priloži predračune

obvezno:
1. tri primerljive ponudbe za vrednosti višje od 3.000 eurov brez DDV
– so ponudbe pridobljene od neodvisnih ponudnikov,
– vlagatelj izbere najcenejšo ponudbo,  
– so ponudbe primerljive, ker je upravičenec vsem možnim ponudnikom poslal enako povpraševanje,
v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora neki izdelek oziroma storitev izpolnjevati, da bo lahko izbrana.

2. za splošne stroške - računi in predračuni
Splošni stroški nastali od 1. 1. 2014 dalje

3 V primeru nakupa nepremičnin morajo biti vlogi priloženi naslednji dokumenti: 
-cenitvena vrednost nepremičnine
-pogodba o nakupu zemljišča ali odločba o odobritvi pravnega posla

Pogoji pri nakupu zemljišč:
-nakup zemljišča, ki je povezan z naložbo 
-za nepozidano zemljišča - max 10% skupnih upravičenih stroškov
-za propadajoče lokacije ali nekdanje industrijske lokacije- max 15 % skupnih upravičenih stroškov 
-stroški za nakup zemljišča, nastali od 1. 1. 2014 dalje.



Dokazilo 9: VPLIV NALOŽBE NA OKOLJE IN NARAVO
- Okoljevarstveno soglasje ali  
- Sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben.
- Naravovarstveno soglasje  za območja Natura 2000, zavarovana 
območja in območja naravnih vrednot državnega ali lokalnega pomena.

Dokazilo 10: POSLOVNI NAČRT – OBVEZNA PRILOGA
Z njim vlagatelj izkaže upravičenost operacije. 
Izdelan mora biti   za dobo najmanj pet let po zaključku operacije
Navodila za izdelavo poslovnega načrta so priložena k razpisni dokumentaciji javnega razpisa

Dokazilo 11: IZJAVA O RABI STROJNE OPREME, TRANSPORTNIH SREDSTEV
uporaba izključno za potrebe lastne proizvodnje, oziroma v obsegu, ki je predviden v vlogi .

Dokazilo 12: IZJAVA O IZVAJANJU NALOŽBE  in
Dokazilo 13: ZAČETEK NASTALIH STROŠKOV
Upravičeni so stroški operacij, ki so nastali od izdaje odločbe o odobritvi sredstev
do dokončanja operacije oziroma najpozneje v treh letih po izdaji odločbe o odobritvi sredstev.
Razen  splošnih stroškov nastalih od 1. 1. 2014 dalje

Dokazilo 14: DOKAZILO ZA UVELJAVLJANJE STROŠKOV DAVKA NA DODANO VREDNOST
davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek
razen če  vlagatelj priloži izjavo, da DDV ni izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV.

Dokazilo 15:  DOKAZILO O ODOBRITVI PROIZVODNJE
obrat na področju živil mora biti registriran pri UVHVVR (Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin), 

razen novogradenj, ki morajo biti registrirane pred zaključkom operacije (pred oddajo zahtevka za izplačilo).



Dokazila samo za ukrep: Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo
DOKAZILO 16  VODNA PRAVICA
vodno dovoljenje oz  koncesijsko pogodbo
Potrdilo o plačanem vodnem dovoljenju oziroma koncesije za rabo vode za gojenje vodnih organizmov

DOKAZILO 17  DOKAZILO O VPISU V CENTRALNI REGISTER AKVAKULTURE pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
- vpis v CRA pri UVHVVR ,
- kopijo letnih poročil iz CRA 
- Za nove obrate akvakulture se vpis v CRA priloži ob zadnjem zahtevku za izplačilo

DOKAZILO 18  DOVOLJENJE ZA VZREJO TUJERODNIH VRST V primeru vzreje tujerodnih vrst rib

DOKAZILO 19  IZJAVA O RABI PRODAJALNE
izključno za prodajo vodnih organizmov iz lastne proizvodnje.

DOKAZILO 20  IZJAVA VLAGATELJA O BIOLOŠKEM ČIŠČENJU VODE
da ima obrat zaprte akvakulture zagotovljeno biološko čiščenje vode, oziroma je tako čiščenje vode v naložbi predvideno.

DOKAZILO 21  IZJAVA VLAGATELJA, DA IMA V PRIMERU AKVAPONIKE ZAPRT SISTEM KROŽENJA VODE
da ima obrat akvaponike zagotovljen zaprt sistem kroženja vode, oziroma je ta predviden v okviru  naložbe.

DOKAZILO 22 IZJAVA VLAGATELJA O ZAŠČITI PRED PLENILCI
da ima obrat zagotovljeno zaščito pred plenilci iz narave oziroma je ta predvidena v okviru naložbe.

DOKAZILO 23  ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI
Vlagatelj, ki se začne ukvarjati z dejavnostjo akvakulture, v primeru kadar znesek naložbe 
presega 50.000 eurov brez  DDV, predloži študijo izvedljivosti, ki zajema tudi presojo vplivov na okolje.

DOKAZILO 24    POTRDILO O REGISTRACIJI OBRATA NA PODROČJU PRIMARNE PRIDELAVE ŽIVIL RASTLINSKEGA IZVORA
V primeru naložbe v akvaponiko,.

Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja/upravičenca



VLAGANJE, OBRAVNAVA IN IZBOR VLOG

- vloge se vlaga elektronsko 

- v roku, ki je opredeljen v javnem razpisu

- za vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga, 

- kateri morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila;

- vlagatelj pošlje vlogo priporočeno ali vloži osebno na vložišču ARSKTRP 

- na ovojnici morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, 
ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, 

- Razvidna morata biti tudi naslov in oznaka javnega razpisa

- popolna in vsebinsko ustrezna vloga se  oceni na podlagi meril javnega razpisa

- sredstva se odobrijo vlogam, ki presegajo vstopno mejo točk

- Če je vlog več kot razpoložljivih sredstev se izberejo tiste, 
ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis. 

Sredstva se odobrijo  z odločbo o odobritvi sredstev, ki jo izda ARSKTRP. 



OBVEZNOSTI UPRAVIČENCA MED IZVAJANJEM OPERACIJE

za vsako finančno, vsebinsko in časovno spremembo operacije 
je potrebno vložiti zahtevek za spremembo obveznosti

ARSKTRP lahko:
- podaljša rok za vložitev zahtevka za največ 12 mesecev,

vendar ne več kot do datuma zaključka operacije, ki je določen v javnem razpisu.
- če so po spremembi  izpolnjene vse obveznosti, ter je dosežen namen,

za katerega je bila upravičencu dodeljena pravica do sredstev, se zahtevku za spremembo ugodi.



VLAGANJE ZAHTEVKOV

sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za povračilo sredstev

zahtevki se vlagajo v skladu z roki, določenimi v odločbi o pravici do sredstev oz. 
skladno z odobrenimi spremembami

- vlagajo se elektronsko 

- za vložen zahtevek se šteje natisnjen zahtevek s priloženimi  prilogami in dokazili,

ki ga vlagatelj pošlje priporočeno ali vloži osebno na vložišču ARSKTRP 

DOKAZILA   priložena  zahtevku za povračilo sredstev 

- originalni računi, kamor sodijo tudi verodostojni elektronski in e-računi;

- originalna dokazila o plačilu (sklic na račun)

- poročilo o opravljenem delu

- izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške

- vpis lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo
v primeru  nakupa  nepremičnine



Naložbe v objekte

- začasne oziroma končno gradbeno situacijo s podrobno specifikacijo
ki jo potrdijo pooblaščeni nadzorni organ,  izvajalec in upravičenec 

- pravnomočno uporabno dovoljenje ob vložitvi zadnjega zahtevka 
(pravnomočno najpozneje na dan oddaje zadnjega zahtevka)

- projekt izvedenih del (PID)

- vodi  knjigo obračunskih izmer (KOI)
ki jo predloži na zahtevo ARSKTRP

Naložbe v strojno in transportno opremo

- račun s specifikacijo
iz katerega so razvidni vsaj serijska številka, tip stroja ali opreme in nazivna moč

- izjavo o vključitvi strojne in transportne opreme v proizvodni proces, 

- strojna in transportna oprema mora biti nova in skladna  s standardi in predpisi o varnosti strojev, 
vlagatelj priloži: izjavo o skladnosti, garancijo in tehnični list.

- za vgrajeno skrito opremo, ki se je po končani naložbi ne more več preverit
vlagatelj priloži fotografije vgrajene opreme v času vgradnje in tehnično dokumentacijo



- vlagatelj vodi ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo za operacijo; 

- vlagatelj vzpostavi register osnovnih sredstev oziroma podobno knjigovodsko evidenco,                
iz katere bodo za predmet operacije razvidni:
- opis predmeta operacije,
- lastništvo predmeta operacije,
- nabavna vrednost predmeta operacije in
- stanje in gibanje predmeta operacije;



obveščanje javnosti in označevanje operacij 

V skladu z  navodili, ki  so objavljena na spletni strani ribiškega sklada
http://www.ribiski-sklad.si/Oznacevanje_aktivnosti_1/

Navodili organa upravljanja za obveščanje javnosti in označevanje operacij v okviru operativnega program
za izvajanje ESPR v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020 

SOFINANCIRANA OPERACIJA NAČIN OZNAČEVANJA

Operacija, ki zajema financiranje nakup

fizičnih (premičnih) predmetov

-objava na spletni strani upravičenca, če
obstaja

- nalepka
Operacija, ki zajema financiranje
infrastrukture ali gradbenih dejavnosti

- objava na spletni strani, če obstaja

-začasni pano, ki se ga najpozneje 3
mesece po zaključku del zamenja s stalno
tablo



- pri vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev mora biti operacija zaključena in vsi  računi   plačani

- naložbo je potrebno izvesti v celoti 

-za zaključek operacije se glede na njeno vrsto šteje:

- pravnomočno uporabno dovoljenje in vključitev naložbe v uporabo, kadar gre za graditev objekta;

- vključitev strojne in transportne opreme v proizvodnji proces, kadar gre za nakup opreme;

- predložitev izjave o začetku uporabe naložbe;

- pri naložbi v nakup vpis lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo

pri naložbah v nove obrate

- vpis v register obratov predelave oz akvakulture pri UVHVVR 

- vpis v CRA pri naložbah v nove obrate akvakulture (centralni register akvakulture)

Zadnji zahtevek za izplačilo



IZPLAČILO

Zahtevek, ki izpolnjuje pogoje iz tega javnega razpisa in odločbe o odobritvi sredstev, 
se odobri in izplača sredstva na transakcijski račun upravičenca, 

- Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, 
da je bilo zahtevku za povračilo v celoti ugodeno.

- Če zahtevku ni v celoti ugodeno, se odloči z odločbo;



OBVEZNOSTI UPRAVIČENCA MED IZVAJANJEM OPERACIJE IN 
PO KONČNEM IZPLAČILAU

1.  operacija se mora uporabljati v skladu s predmetom podpore še najmanj naslednjih 
pet let od datuma končnega izplačila;

--če ne mora upravičenec vrniti vsa izplačana sredstva

2. upravičenci morajo izpolnjevati pogoje iz 71. člena Uredbe 1303/2013/EU 
še pet let od datuma končnega izplačila in sicer:

- ne sme prenehati ali premestiti proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
- ne sme spremeniti lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; 
- ne sme bistveno spremeniti,  značaja, ciljev ali pogojev izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji.

- če ne  mora vrniti vsa izplačana sredstva in se

- izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa v koledarskem letu ugotovitve kršitve 

in naslednjem koledarskem letu. 

- teh sankcij se  ne uporablja, če proizvodna dejavnost preneha zaradi stečaja, ki ni posledica goljufij.



3. upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o operaciji 
ter preverjanje operacije na kraju samem

upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga tega ne omogoči mora vrniti vsa izplačana sredstva

4. operacija mora biti označena še pet let od datuma končnega izplačila

- po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo;

- po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi vrne po deset odstotkov skupnih izplačanih sredstev.



Upravičenec mora  drugo koledarsko leto po datumu zadnjega izplačila sredstev izpolniti vsaj 
80 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu. 
Kazalniki rezultata so:

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture
sprememba vrednosti prve prodaje v tisočih eurih; 
sprememba obsega prve prodaje v tonah in
sprememba čistega dobička v tisočih eurov.

Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo
sprememba obsega proizvodnje v sistemu ponovnega kroženja vode v tonah,
sprememba obsega ekološke proizvodnje akvakulture v tonah (samo v primeru  ekološke vzreje vodnih 
organizmov),
sprememba vrednosti proizvodnje akvakulture v tisočih eurov in
sprememba čistega dobička v tisočih eurov.

upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni teh  obveznosti mora  vrniti izplačana sredstva, in sicer:

- 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni do 60 odstotkov vrednosti vsakega posameznega  kazalnika  

rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;

- 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni do 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega  kazalnika 

rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu,

- vsa izplačana sredstva, če izpolni do 40 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, 

načrtovanega v poslovnem načrtu

Doseganje kazalnikov



1. če je upravičenec pri ocenjevanju vloge pridobil točke iz naslova meril Socio-ekonomski vidik 
postanejo ta merila obveznosti upravičenca še 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.   

upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti mora vrniti izplačana sredstva, in sicer:

- 50 odstotkov izplačanih sredstev po prvi ugotovljeni kršitvi;

- razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev po drugi ugotovljeni kršitvi.

2. Poročati o izpolnjenih obveznostih na ARSKTRP za naslednja tri koledarska leta po zadnjem izplačilu 
sredstev. 
(do 31. marca tekočega koledarskega leta za preteklo koledarsko leto, in sicer se prvič poroča 31. marca drugega 

koledarskega leta za prvo koledarsko leto na obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP.)

3. voditi ločeno knjigovodstvo ali ločeno računovodsko kodo od 
začetka izvajanja operacije in še pet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila sredstev 

upravičencu, ki ne vodi knjigovodstva in ne poroča o izpolnjenih obveznostih za operacije se določijo sankcije, in sicer:

- po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo; 

- po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti celotno višino izplačanih sredstev. 

4.  V času izvajanja operacije in še pet let po zadnjem izplačilu sredstev upravičenec ne sme biti pravnomočno 
obsojen za kaznivo dejanje zoper okolje, prostor in naravne dobrine (samo za ukrep  Produktivne naložbe v 
okoljsko akvakulturo)
upravičenec, ki krši to  obveznost, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.



INFORMACIJE O RAZPISIH

INFO točka Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel. 01 580 77 92, e-pošta aktrp@gov.si


