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PREDMET JAVNEGA RAZPISA ZA OKOLJSKO
AKVAKULTURO

Naložbe v okoljsko vzrejo vodnih
organizmov, naložbe v nove obrate
akvakulture ter naložbe v
povečanje in posodabljanje
obstoječih obratov akvakulture.

ZAČETEK VNOSA VLOG IN ZAKLJUČEK JAVNEGA
RAZPISA

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev
vloge na javni razpis se začne prvi delovni
dan po izteku enaindvajsetih dni od
objave javnega razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije. Rok za oddajo vlog je
trideset dni.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV
Upravičeni stroški operacij so stroški, ki so
nastali od izdaje odločbe o odobritvi sredstev
do dokončanja operacije oziroma najpozneje
v treh letih po izdaji odločbe o odobritvi
sredstev.

Splošni stroški, ki so neposredno povezani s
pripravo in izvedbo operacije, ter stroški
nakupa nepozidanega zemljišča ali
pozidanega zemljišča, so lahko upravičeni od
1. januarja 2014 dalje.

PREDMET PODPORE ZA PREDELAVO
 produktivne naložbe v obrate predelave;
 prispevajo k varčevanju z energijo ali zmanjševanju vpliva na okolje,
vključno z obdelavo odpadkov;
 izboljšajo varnostne, higienske, zdravstvene in delovne pogoje;
 podpirajo predelavo ulova rib, ki se lahko tržijo in niso namenjene za
prehrano ljudi;
 se nanašajo na predelavo stranskih proizvodov, ki nastanejo pri glavnih
dejavnostih predelave;
 se nanašajo na predelavo iz ekološke akvakulture na podlagi 6. in 7. člena
Uredbe 834/2007/ES ali
 bodo omogočile nove in izboljšane proizvode, nove ali izboljšane
postopke ter nove ali izboljšane sisteme upravljanja in organizacijske
sisteme.

PREDMET PODPORE ZA OKOLJSKO AKVAKULTURO
 produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo;
 naložbe v zmanjševanje negativnih ali povečevanje
pozitivnih vplivov na okolje ter izboljšanje
učinkovite rabe virov;
 naložbe, ki bistveno zmanjšajo vpliv podjetij, ki se
ukvarjajo z akvakulturo, na porabo in kakovost
vode, zlasti z zmanjšanjem količine porabljene
vode ali kemikalij, antibiotikov in drugih zdravil ali
izboljšanjem kakovosti izhodne vode, vključno z
uporabo večtrofičnih sistemov akvakulture ali
 spodbujanje akvakulture v zaprtih sistemih, kjer se
proizvodi iz akvakulture gojijo v zaprtih sistemih
ponovnega kroženja, kar čim bolj zniža porabo
vode.

UPRAVIČENCI

Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge
v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost predelave vodnih
organizmov oziroma gojenja vodnih organizmov:
 gospodarske družbe,
 zadruge,
 samostojni podjetniki posamezniki ali
 nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji
In spadajo med MMS podjetja.

UPRAVIČENI STROŠKI
 stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, gospodarskih
poslopij ter drugih zgradb in objektov, vezanih in potrebnih za
izvajanje dejavnosti predelave ribiških proizvodov in proizvodov
iz akvakulture oziroma stroški novogradnje ali obnove
nepremičnin, gospodarskih poslopij ter drugih zgradb in objektov,
vezanih in potrebnih za izvajanje dejavnosti akvakulture;
 stroški nakupa opreme in naprav za proizvodnjo, nakupa
pripadajoče računalniške programske in strojne opreme za
računalniško vodenje proizvodnje predelave oziroma akvakulture;
 transportna sredstva, zemljišče, splošni stroški ter plovila v
primeru naložbe v akvakulturo, itd.

NEUPRAVIČENI STROŠKI IN OPERACIJE
DDV, davki, takse, obresti, stroški javne
uprave, rabljena oprema, amortizacija,
najemnine, nakup rib itd.

SPLOŠNI POGOJI
 Operacija mora biti izvedena na območju Republike Slovenije, so
pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenj, vlagatelj ne sme biti v
postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja,
sodne likvidacije ali izbrisa iz registra in ima poravnane vse obveznost do
države, itd.
 vlagatelj ne sme začeti del, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun
morebitnih dodeljenih sredstev, kot je sklenitev katerekoli pogodbe ali
naročanje materiala, opreme, storitev ali del pred datumom
upravičenosti stroškov oziroma pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev.
Pripravljalna dela, kot sta pridobivanje dovoljenj in izdelava študije
izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja operacije.

POSEBNI POGOJI

 gradbeno oz. uporabno dovoljenje;
 v primeru naložbe v predelavo mora biti obrat predelave registriran
pri URSVHVVR;
 V primeru naložbe v akvakulturo mora biti obrat akvakulture vpisan v
CRA in odobrena proizvodnja pri URSVHVVR, vlagatelj pa mora imeti
pridobljeno vodno pravico za ta obrat ter mora ohranjati delovna
mesta;
 poslovni načrt;
 okoljski pogoji, odvisno od vrste obrata, čiščenje odpadne vode.

OBVEZNE PRILOGE K VLOGI NA JAVNI RAZPIS
 poslovni načrt;
 opis stanja, fotografije itd,
 PZI, kadar se naložba nanaša na ureditev objektov, za katere je treba pridobiti
upravno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov,
 tri primerljive ponudbe, ki ustrezajo zahtevam iz projektne dokumentacije za
storitve, dobave in dela, katerih vrednost je višja od 3.000 eurov, pri tem da:
 podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavi, da ni storil kaznivega dejanja zoper
okolje, prostor in naravne dobrine,
 podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavlja, da je seznanjen s pogoji razpisa,
obveznostmi itd.

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG ZA PREDELAVO





Socio-ekonomski vidik;
Tehnološki vidik;
okoljski vidik;
Operacija ima jadransko-jonsko značko.

Sofinancirale se bodo investicije, ki bodo izpolnjevale razpisne
pogoje in ki bodo na podlagi ocene od razpoložljivih 80 točk.
presegle minimalni prag 20 točk, in sicer glede na doseženo
število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi ukrepa
predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG ZA OKOLJSKO
AKVAKULTURO






Okoljski vidik;
Socio-ekonomski vidik;
Varnostni vidik;
Operacija ima jadransko-jonsko značko;
Uvajanje novih vrst v akvakulturi z dobrimi tržnimi
potenciali.

Sofinancirale se bodo investicije, ki bodo izpolnjevale
razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene od
razpoložljivih 70 točk. presegle minimalni prag 16 točk, in
sicer glede na doseženo število točk do porabe sredstev,
razpisanih na podlagi ukrepa produktivne naložbe v
okoljsko akvakulturo.

VLAGANJE VLOG
 Vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge iz prejšnje točke
prijavi pri ARSKTRP,
 za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnje točke ARSKTRP
vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://ekmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj za elektronsko vložitev
vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski
sistem ARSKTRP. Vlagatelj izvede elektronski vnos in vloži prijavni
obrazec v informacijski sistem ARSKTRP,
 prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se
ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis se šteje
natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi
sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis,
prijavni obrazec in razpisna dokumentacija.

NEDOPUSTNOST VLOG ZA OPERACIJE V OKVIRU UKREPA PRODUKTIVNE
NALOŽBE V OKOLJSKO AKVAKULTURO
Vloge so nedopustne, če jih vloži vlagatelj, za katerega je pristojno
sodišče s pravnomočno sodbo ugotovilo, da je storil kaznivo dejanje
zoper okolje, prostor in naravne dobrine iz 332., 334. in 344. člena
Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16). Vlagatelj priloži dokazilo, da ni
storil teh kaznivih dejanj;

OBRAVNAVA IN IZBOR VLOG

Po poteku časa za vložitev, vloge obravnava ARSKTRP
po postopku določenem v javnem razpisu.

VLAGANJE ZAHTEVKOV ZA POVRAČILO SREDSTEV IN OBVEZNOSTI
UPRAVIČENCA MED IZVAJANJEM OPERACIJE
 Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za povračilo sredstev.
Zahtevki se vlagajo v skladu z roki, določenimi v odločbi o pravici do
sredstev,
 zahtevek za povračilo sredstev vloži upravičenec v elektronski obliki, potrdila
in dokazila pa lahko pošlje tudi po pošti,
 pri vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev mora biti operacija pred
vložitvijo zahtevka za povračilo sredstev zaključena in vsi računi plačani,
 če gre za operacije, katerih predmet so naložbe v objekte, morajo biti
gradbena dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine, narave, vode in okolja;
 računi in druga dokazila, ki dokazujejo upravičenost za povračila sredstev, se
morajo glasiti na upravičenca;
 upravičenec zahtevku za povračilo sredstev priloži tudi potrebna dokazila:

 upravičenec vodi ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo,
 upravičenec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, za operacije,
katerih predmet so naložbe v infrastrukturo ali druge oblike naložb iz tega javnega
razpisa, vzpostavi register osnovnih sredstev oziroma podobno knjigovodsko
evidenco, iz katere bodo za predmet operacije razvidni:
o opis predmeta operacije,
o lastništvo predmeta operacije,
o nabavna vrednost predmeta operacije in
o stanje in gibanje predmeta operacije;
 upravičenec vsako finančno, vsebinsko in časovno spremembo operacije utemelji
in obrazloži ter pridobi zanjo soglasje ARSKTRP;
 na podlagi vloženega popolnega zahtevka za povračilo sredstev in po opravljenem
preverjanju se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca. Če zahtevku ni
v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo;

ČASOVNA DINAMIKA VLAGANJA ZAHTEVKOV ZA POVRAČILO SREDSTEV
 upravičenec vlaga zahtevke za povračilo sredstev v skladu s časovno
dinamiko, določeno v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevek za povračilo
sredstev se vloži najpozneje na datum, določen v odločbi o pravici do
sredstev,
 upravičenec lahko na posamezno vlogo za podporo za naložbe v klasično
akvakulturo vloži največ štiri zahtevke za povračilo sredstev. Za operacije,
katerih priznana vrednost je manjša od 20.000 eurov, se lahko vloži le en
zahtevek,

OBVEZNOSTI UPRAVIČENCA MED IZVAJANJEM OPERACIJE IN OD DATUMA
KONČNEGA IZPLAČILA UPRAVIČENCU
 podprta operacija iz tega javnega razpisa se mora uporabljati v skladu s
predmetom podpore tega javnega razpisa, za katerega so bila dodeljena
sredstva, še najmanj naslednjih pet let od datuma končnega izplačila,
 upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev po tem javnem razpisu, hraniti še najmanj pet let od datuma
končnega izplačila,
 upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o operaciji ter
preverjanje operacije na kraju samem,
 upravičenec mora obveznost obveščanja javnosti izpolnjevati pet let od
datuma končnega izplačila,
 v skladu s prvim odstavkom 76. člena Uredbe 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.

 V okviru ukrepa produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo
ohranjati delovna mesta zaradi pridobitve podpore iz Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo, kot jih je vpisal v vlogo, še tri
koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev. Število delovnih mest
mora biti izraženo v EPDČ,
 tretje koledarsko leto po datumu zadnjega izplačila sredstev mora
izpolniti vsaj 80 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika
rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu.
Kazalniki rezultata pri ukrepu predelava so:
o sprememba vrednosti prve prodaje v tisočih eurih;
o sprememba obsega prve prodaje v tonah in
o sprememba čistega dobička v tisočih eurov.
Kazalniki rezultata pri ukrepu okoljska akvakultura so:
o sprememba obsega proizvodnje v sistemu ponovnega kroženja vode
v tonah;
o sprememba obsega ekološke proizvodnje akvakulture v tonah (samo
v primeru ekološke vzreje vodnih organizmov);
o sprememba vrednosti proizvodnje akvakulture v tisočih eurov in
o sprememba čistega dobička v tisočih eurov.

 tretje koledarsko leto po datumu zadnjega izplačila sredstev mora izpolniti
vsaj 80 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata,
načrtovanega v poslovnem načrtu.
Kazalniki rezultata pri ukrepu predelava so:
o sprememba vrednosti prve prodaje v tisočih eurih;
o sprememba obsega prve prodaje v tonah in
o sprememba čistega dobička v tisočih eurov.
Kazalniki rezultata pri ukrepu okoljska akvakultura so:
o sprememba obsega proizvodnje v sistemu ponovnega kroženja vode v
tonah;
o sprememba obsega ekološke proizvodnje akvakulture v tonah (samo v
primeru ekološke vzreje vodnih organizmov);
o sprememba vrednosti proizvodnje akvakulture v tisočih eurov in
o sprememba čistega dobička v tisočih eurov.
 če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na tem javnem razpisu pridobil
točke iz naslova meril Socio-ekonomski vidik v merilih, vezanih na velikost
podjetja, prihodek iz dejavnosti akvakulture in povečanje obsega gojitve,
postanejo ta merila obveznosti upravičenca še 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.

POROČANJE

Upravičenec o izpolnjenih obveznostih poročati ARSKTRP za naslednja tri
koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo pošlje 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.
Upravičenec mora voditi ločeno knjigovodstvo ali ločeno računovodsko kodo od
začetka izvajanja operacije in še pet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila
sredstev ter knjigovodske podatke do 31. marca vsako leto poslati ARSKTRP.
Upravičenec mora izvesti naložbo v celoti, kot jo je prikazal v vlogi.

NEIZPOLNITEV ALI KRŠITEV OBVEZNOSTI IN SANKCIJE ZA KRŠITVE
 Sankcije so predvidene za različne nepravilnosti, napr., namerni
nepravilnosti v skladu s predpisi EU in kadar upravičenec sredstva
uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila
dodeljena, če se ugotovijo nepravilnosti, navedene v vlogi
oziroma neizpolnjevanje pogojev, če zamudi rok za vložitev
zahtevka za povračilo sredstev, ki je določen v odločbi o pravici
do sredstev, če ne uporablja operacije še najmanj 5 let od
datuma končnega izplačila, če ne uporablja operacije še najmanj
pet let od datuma končnega izplačila, če ne vodi knjigovodstva in
ne poroča o izpolnjenih obveznostih za določene operacije iz
petega odstavka prejšnjega poglavja se določijo sankcije, če ne
hrani dokumentacije, ne omogoči preverjanj na kraju samem
oziroma dostopa do dokumentacije, ne označi operacije ali
označenosti ne zagotavlja v času trajanja obveznosti
označevanja, če ne ohranja oziroma zagotavlja delovnih mest, če
ne izpolnjuje določenih kazalnikov, če ne dosega meril in če ne
zaključi operacije v predpisanem roku.

VIŠJA SILA IN IZJEMNE OKOLIŠČINE
Za doseganje vrednosti kazalnikov za ukrepe iz tega javnega
razpisa priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin.
O višji sili ali izjemnih okoliščinah mora upravičenec ali njegova
pooblaščena oseba ARSKTRP pisno obvestiti in predložiti ustrezna
dokazila v 15 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma
njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
Kraja in uničenje ali poškodovanje opreme in objektov v primeru
požara in drugih škodnih dogodkov se ne šteje za višjo silo ali
izjemno okoliščino iz prvega odstavka tega poglavja. V tem
primeru mora upravičenec predmet podpore vrniti v stanje pred
nastankom dogodka, sicer mora vrniti vsa dodeljena sredstva.
O višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči ARSKTRP ter na podlagi
prejetih dokazil izda odločbo.

Identi. oznaka kazalnika

Ime kazalnika

Mers
ka enota za vsak kazalnik
rezultata
V tonah

2.1

Sprememba
obsega
proizvodnje akvakulture

2.2

Sprememba vrednosti
proizvodnje akvakulture

V tisoč EUR

2.3

Sprememba čistega dobička

V tisoč EUR

2.4

Sprememba obsega ekološke
proizvodnje akvakulture v
primeru, da gre za naložbo v
ekološko akvakulturo

V tonah

2.8

Ustvarjena delovna mesta v
ekvivalentu polnega
delovnega časa

EPDČ

2.9

Ohranjena delovna mesta v
ekvivalentu polnega
delovnega časa

EPDČ

2.10

Skupna vrednost delovnih
mest

EPDČ

Navodila za izračun kazalnikov
ciljev naložbe so dosegljiva na
spletni strani
www.ribiski-sklad.si

