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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROGRAMA
SPODBUJANJA GOSPODARSKE OSNOVE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI
2021–2024

I.
V Programu spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024
(v nadaljnjem besedilu: Program) se kazalo Vsebine na 3. strani nadomesti z novim kazalom
Vsebine, ki se glasi:
»

«.
II.
V Poglavju 1. se v točki 1.1 v prvem odstavku za besedilom »že obstoječe« doda vejica in besedilo
»spodbujanje kmetijstva in ponudbe lokalnih kmetijskih pridelkov oziroma živil na programskem
območju«.
V četrtem odstavku se na koncu 3. točke pika nadomesti z vejico in doda nova 4. točka, ki se
glasi:
»4. SPODBUJANJE KMETIJSTVA NA PROGRAMSKEM OBMOČJU.«.
V točki 1.2 se v drugem odstavku za besedo »informacijske« doda vejica in besedo »kmetijske«.

III.
V poglavju 2. v točki 2.1.1 se v prvem odstavku besedilo »njenimi tremi« nadomesti z besedilom
»njegovimi štirimi«.
V točki 2.4 se v prvem odstavku za četrtim stavkom doda besedilo, ki se glasi: »V program smo
vključili tudi spodbujanje kmetijstva na programskem območju, s čimer želimo spodbuditi
povezovanje pridelovalcev za doseganje večje učinkovitosti ter izboljšati kakovost ponudbe na
programskem območju. Kmetijstvo je pomembna gospodarska panoga, ki aktivno pripomore k
ohranjanju podeželja in poseljenosti na podeželju.«.
V drugem odstavku se na koncu 3. točke pika nadomesti z vejico in doda nova 4. točka, ki se
glasi:
»4. SPODBUJANJE KMETIJSTVA NA PROGRAMSKEM OBMOČJU.«.
V preglednici 5 se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»SPODBUJANJE
KMETIJSTVA NA
PROGRAMSKEM
OBMOČJU

(R) Število vzpostavljenih vzorčnih
kmetij
(R) Število izvedenih dogodkov
(R) Število vzpostavljenih spletnih
platform

0

1

0

15

0

1

«.

IV.
V Poglavju 3 se v prvem odstavku napovednega stavka beseda »treh« nadomesti z besedo
»štirih«. Na koncu 3. točke se pika nadomesti z vejico in doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. SPODBUJANJE KMETIJSTVA NA PROGRAMSKEM OBMOČJU.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
» Našteti ukrepi tvorijo povezano celoto več področij, s katerimi želimo prispevati predvsem
gospodarskemu razvoju območja, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti.
Večino ukrepov se je s podobno vsebino izvajalo v sklopu Programa spodbujanja gospodarske
osnove madžarske narodne skupnosti 2017-2020, v sklopu izvajanja teh ukrepov se bo v tem
programu izvajala nadgradnja že izvedenih aktivnosti, vključujoč tudi ukrepe za spodbujanje
kmetijstva lokalnega pomena na programskem območju. Preverjanje omenjenih aktivnosti bo
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pred izplačilom posameznega zahtevka za izplačilo izvajal skrbnik pogodbe na MGRT, v primeru
izvajanja 4. ukrepa tega programa pa bo preverjanje aktivnosti pred izplačilom posameznega
zahtevka za izplačilo izvajala Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP).«.
Za točko 3.3 se doda nova točka 3.4, ki se glasi:
»3.4 Ukrep 4: SPODBUJANJE KMETIJSTVA NA PROGRAMSKEM OBMOČJU
Ukrep je sestavljen iz dveh medsebojno povezanih podukrepov 4.1: Vzpostavitev in delovanje
»vzorčne kmetije« z namenom spodbujanja kmetijstva na programskem območju in 4.2:
Spodbujanje razvoja kmetijstva in kmetijskih proizvodov iz programskega območja, ki sta
lokalnega pomena. Programsko območje, kjer živijo prebivalci madžarske narodne skupnosti, ima
geografske značilnosti ravninskega ter gričevnatega sveta z izrazitim agrarnim značajem. Občini
Lendava in Dobrovnik sta tipični ravninski občini z velikim deležem kmetijskih zemljišč v uporabi.
Občine Moravske Toplice, Hodoš in Šalovci so bolj gričevnate z večjim deležem gozda. Kljub tem
naravnim danostim pa ima število kmetijskih gospodarstev na programskem območju teh petih
občin stalen trend padanja. Na dvojezičnem območju v Pomurju je 20.000 prebivalcev, ki so
potencialno porabniki lokalne hrane. Veliki porabniki hrane so tudi javni zavodi in ponudniki
turističnih storitev. S spodbujanjem kmetijstva na omenjenem programskem območju želimo
spodbuditi pridelavo in predelavo lokalnih kmetijskih proizvodov ter posledično dvigniti ponudbo
in povpraševanje lokalnih kmetijskih proizvodov lokalnih proizvajalcev.
Kmetijski proizvod pomeni kmetijski proizvod, kot je opredeljen v 2. členu 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), zadnjič spremenjene z Izvedbeno
uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014,
(EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi
prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
702/2014/EU).
S spodbujanjem razvoja kmetijstva želimo izboljšati dohodkovni položaj kmetov, konkurenčnost
kmetijskih gospodarstev in prilagajanje na podnebne spremembe. S pridelavo lokalno pridelane
hrane želimo posredno vplivati tudi na zdravstven vidik, saj je zdravstveno stanje prebivalstva v
Pomurju slabše od povprečja v Republiki Sloveniji. Umrljivost je večja, več je kroničnih in rakastih
bolezni. Pomembno je, da se zdrav način uravnoteženega prehranjevanja z lokalnimi proizvodi
promovira že v vrtcih in šolah. Takšna promocija pripomore k zavedanju in informiranju o pomenu,
ki jih imajo lokalni dobavitelji hrane za razvoj podeželja, lokalno gospodarstvo in okolje. Priložnosti
za razvoj kmetijstva na programskem območju so velike, saj se povpraševanje po lokalnih
kmetijskih proizvodih s strani javnih zavodov in ponudnikov gostinskih storitev veča. Kmetijstvo
na programskem območju se srečuje s težavami zaradi staranja prebivalstva, selitve mladih,
pomanjkanja podjetniške iniciative, neorganiziranosti pridelovalcev in majhnosti kmetijskih
gospodarstev. V luči spodbujanja kmetijstva na programskem območju je nujno potrebno
vzpostaviti mehanizme primerov dobrih praks, ki bodo delovale spodbujevalno na razvoj
kmetijstva na tem območju. Na programskem območju deluje Pomurska madžarska
samoupravna narodna skupnost (v nadaljnjem besedilu: PMSNS), ki ne razpolaga s finančnimi
sredstvi, katere bi lahko namenila za ustvarjanje gospodarske osnove (npr.: nakup in obnovo
nepremičnin). V sklopu podukrepov četrtega ukrepa bo posebna pozornost namenjena
vzpostavitvi vzorčne kmetije, organizaciji in izvedbi programov, delavnic, tržnic, razstav in
izobraževanj, ki bodo prikazovale različne kmetijske prakse in uspešne priložnosti v kmetijstvu.
Izvedene bodo investicije oziroma faze investicij v vzorčno kmetijo za zagotovitev ustreznih
prostorov za nemoteno delovanje vzorčne kmetije in drugih objektov v lasti ali upravljanju PMSNS
za namen spodbujanja odpornega in konkurenčnega kmetijstva. Vzorčna kmetija bo v celoti
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izvajala nepridobitno dejavnost z namenom spodbujanja kmetijstva na programskem območju.
Vzorčna kmetija bo odprta za vse obiskovalce.
Podukrep 4.1: Vzpostavitev in delovanje »vzorčne kmetije« z namenom spodbujanja
kmetijstva na programskem območju
Namen in cilji
Podukrep 4.1 Vzpostavitev in delovanje »vzorčne kmetije« ima za namen nepridobitno podporo
razvoju kmetijskih in živilskih dejavnosti na narodnostno mešanem območju v Pomurju, ki bo
dostopna vsem državljanom Republike Slovenije in drugim obiskovalcem, z namenom
predstavitve primerov dobrih praks, inovativnih pristopov kmetovanja in povezovanja, itd. Na
»vzorčni kmetiji« se bodo spodbujale in organizirale razvojne, raziskovalne, izobraževalne in
druge nepridobitne dejavnosti s področja kmetijske proizvodnje ter bodo namenjene spodbujanju
razvoja odpornega in konkurenčnega kmetijstva na programskem območju. Prispevale bodo tudi
k ohranjanju narodne identitete pripadnikov madžarske narodne skupnosti in bodo pomembne za
njihov razvoj in razvoj kmetijstva na tem območju. Namen »vzorčne kmetije« je med drugim
zagotoviti prenos znanja na področju pridelave, reje in predelave; povezovanje kmetijskih
proizvajalcev krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja na narodnostno mešanem območju.
Cilj je, da »vzorčna kmetija« predstavlja stično točko primerov dobrih praks za področje kmetijstva
na tem območju in nudi vse potrebne informacije, znanje, priporočila in druge nepridobitne storitve
za spodbujanje razvoja kmetijstva na tem območju.
Osnovni cilj podukrepa 4.1: Vzpostavitev in delovanje »vzorčne kmetije« z namenom spodbujanja
kmetijstva na programskem območju« je vzpostavitev nepridobitne vzorčne kmetije kot
spodbujevalca razvoja kmetijstva z namenom ohranjanja poseljenosti narodnostno mešanega
območja.
Nadaljnji cilji so še:

spodbujanje kmetijskih proizvajalcev k aktivni udeležbi pri razvoju »vzorčne kmetije« in
uporabljanju modelov pridelave, predelave in krožnega gospodarstva na programskem
območju pri svoji lastni pridelavi oziroma predelavi;

spodbujanje javnih zavodov in drugih ponudnikov gostinskih storitev k uporabljanju
vzpostavljenih modelov nabave lokalnih pridelkov oziroma živil;

vzpostavitev modelov pridelave, predelave in krožnega gospodarstva upoštevajoč
sodobne trende, inovativne pristope in naravne danosti programskega območja v
kmetijstvu;

na »vzorčni kmetiji« vzpostaviti in razviti informacijski center in razvojno-raziskovalno
enoto, ki bo delovalo na področju kmetijstva.
Sredstva tega podukrepa bodo namenjena:

nakupu in prenovi nepremičnin, ki bodo del vzorčne kmetije – kmetija, kmetijska
zemljišča, pomožni objekti (gospodarski objekti, rastlinjaki in drugi pomožni objekti);

izgradnji potrebne infrastrukture;

stroškom za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na zemljiščih in objektih;

nabavi zunanje in notranje opreme;

stroškom vzpostavitve informacijskega centra in raziskovalno razvojne enote na področju
kmetijstva;

stroškom priprave dokumentacije za izvedbo aktivnosti iz tega podukrepa;

stroškom opremljanja prostorov;

materialnim in posrednim stroškom;

stroškom dela.
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Stopnja intenzivnosti pomoči in financiranje: Intenzivnost pomoči v okviru podukrepa 4.1 je
omejena na 100 % upravičenih stroškov dokler niso namenjena ustvarjanju konkurence na trgu
blaga in storitev in ne pomenijo državne pomoči v smislu Zakona o nadzoru državnih pomoči.
Finančna sredstva za pomoč v okviru podukrepa 4.1 se zagotovijo iz proračuna MKGP.
Način izvajanja:
Aktivnosti v okviru tega podukrepa bo izvajala PMSNS. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi
tripartitne pogodbe sklenjene med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(v nadaljnjem besedili: MKGP), ARSKTRP in PMSNS v kateri se podrobneje opredelijo pravice
in obveznosti, naloge, roki, sankcije in finančna sredstva za izvedbo podukrepa. PMSNS pripravi
podrobnejši investicijski projekt po fazah oz. letih, vključno s predvideno dinamiko črpanja
sredstev (v nadaljnjem besedilu: investicijski projekt), ki je kot priloga sestavni del te pogodbe. Za
naloge, za katere PMSNS ni usposobljena, PMSNS izbere zunanje izvajalce ob upoštevanju
Zakona o javnem naročanju ter načela preglednosti, odprtosti in nediskriminatornosti v izbirnem
postopku.
Izvajalcem storitev, ki bodo izbrani v skladu s prejšnjim odstavkom tega programa, bodo storitve
izplačane na podlagi prejetih računov s priloženimi:

dokazili o izvedbi dejavnosti v skladu s pogodbo ali naročilnico in

drugimi dokazili, določenimi v javnem naročilu.
ARSKTRP izvede plačilo v skladu s pogodbo na podlagi zahtevkov PMSNS po izvedenih
aktivnostih, katerim se priložijo:

poročila z vsemi potrebnimi računi in dokazili o plačilu ter dokazili o izvedbi aktivnosti in
nalog iz podukrepa 4.1 tega programa, ki morajo biti v skladu z investicijskim projektom
in s sklenjeno pogodbo ter s predpisi s področja izvrševanja proračuna;

druga dokazila, določena v pogodbi.
Sheme državnih pomoči:
Sredstva v okviru podukrepa 4.1 niso namenjena ustvarjanju konkurence na trgu blaga in storitev
in ne pomenijo državne pomoči v smislu Zakona o nadzoru spremljanju državnih pomoči (Uradni
list RS, št. 37/04) in prvega odstavka 107.člena Pogodbe o delovanju Evropske unije. Pri tem
ukrepu gre za vzpostavitev pogojev za delovanje »vzorčne kmetije«, ki bo delovala v celoti
nepridobitno in z namenom spodbujanja razvoja kmetijstva na tem programskem območju.
»Vzorčna kmetija« bo v lasti PMSNS, ki so tudi koristniki teh finančnih sredstev. Dejavnosti, ki jih
bo opravljala »vzorčna kmetija«, bodo dostopne vsem in bodo brezplačne z namenom
spodbujanja kmetijstva na programskem območju. Vzorčna kmetija bo odprta vsem obiskovalcem
in ne bo opravljala gospodarske dejavnosti.
Če bi se na »vzorčni kmetiji« opravljale tržne dejavnosti proti plačilu bo treba voditi ločeno
računovodstvo in bo treba za tiste investicije tudi priglasiti ustrezno shemo državnih pomoči v
okviru novega ukrepa.
Pomoč po podukrepu 4.1:
– se ne dodeli za davek na dodano vrednost, razen kadar po predpisih, ki urejajo davek na dodano
vrednost, le-ta ni izterljiv.
Podukrep 4.2: Spodbujanje razvoja kmetijstva in kmetijskih proizvodov iz programskega
območja
Namen in cilji:
Podukrepa 4.2 ima za namen spodbujanje razvoja odpornega in konkurenčnega kmetijstva na
programskem območju s spodbujanjem organiziranja tržnic, sejmov, degustacij, dogodkov
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oziroma razstav z namenom ozaveščanja o kmetijskih proizvodih, kakovostni prehrani, načinih
pridelave in predelave, prenosu dobrih praks na področju krožnega gospodarjenja v kmetijstvu,
shemah kakovosti, zmanjšanju izgub in količin odpadne hrane ter pomenu kmetijstva za razvoj
podeželja in kakovostnega načina prehranjevanja na programskem območju. Namen podukrepa
4.2 je tudi vzpostaviti enotno spletno platformo s celostno grafično podobo za generično
informiranje o kmetijskih proizvodih z območja na katerem živi madžarska narodna skupnost in
informiranju o primerih dobrih praks, ki jih izvaja »vzorčna kmetija«.
Osnovni cilj podukrepa 4.2 je z aktivnostmi spodbujanja razvoja kmetijstva ozavestiti kmetijske
proizvajalce ter širšo javnost o pomenu kmetijske proizvodnje za razvoj podeželja in območja, na
katerem živi madžarska narodna skupnost in o razvojnih možnostih in priložnostih v kmetijstvu
na programskem območju, na katerem živi madžarska narodna skupnost.
Nadaljnji cilji so še:
–
informiranje in spodbujanje kmetijskih proizvajalcev za sodelovanje in uvajanje dobrih
praks s področja kmetijstva;
–
spodbujanje kmetijskih proizvajalcev k aktivni udeležbi na organiziranih dogodkih;
–
spodbujanje kmetijskih proizvajalcev k aktivni predstavitvi na vzpostavljeni spletni
platformi;
–
vključitev kmetijskih proizvajalcev v sheme kakovosti (ekološka shema, IK, ZOP, ZTP,
ZGO);
–
usposobiti čim večje število kmetijskih proizvajalcev o možnostih povezovanja v skupine
proizvajalcev ter načinih skupnega trženja;
–
informirati čim večje število kmetijskih proizvajalcev o načinih zagotavljanja stalne
ponudbe glede na povpraševanje in trende na programskem območju;
–
informirati čim večje število kmetijskih proizvajalcev o načinih in pomenu shranjevanja,
skladiščenja ter o drugih načinih uporabe kmetijskih proizvodov.
Shema državnih pomoči:
Podukrep 4.2 se izvede v skladu z Uredbo 702/2014/EU.
Izvzeta področja uporabe :
Do pomoči po podukrepu 4.2 niso upravičeni:
–
naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske
komisije, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim
trgom;
–
podjetja v težavah, kot so opredeljena v 14. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU.
Pomoč po podukrepu 4.2:
se ne uporablja za pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice
Evropske unije, in sicer če je pomoč neposredno povezana 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;
se ne dodeli za davek na dodano vrednost, razen kadar po predpisih, ki urejajo davek na dodano
vrednost, le-ta ni izterljiv.
Sredstva tega podukrepa bodo namenjena naslednjim upravičenim stroškom:
stroškom najema ustreznih prostorov za izvedbo dogodka;
stroškom najema stojnic, postavitve in razstavljanja;
 stroškom udeležbe na sejmih, razstavah, tekmovanjih;
 potnim stroškom in stroškom prevoza živali;
 stroškom publikacij in spletnih mest, v katerih je dogodek napovedan;
 simboličnim nagradam do vrednosti 1000 € na nagrado in zmagovalca;
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stroškom tiskanih in elektronskih publikacij, stroškom spletišč in spotov v elektronskih
medijih, na radiu ali TV, namenjenih predstavljanju dejanskih informacij o upravičencih iz
določene regije ali proizvajalcih določenega kmetijskega proizvoda. Informacije morajo
biti nevtralne in upravičenci morajo imeti enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Publikacije ne smejo vsebovati navedb o posameznem podjetju, blagovni znamki ali
poreklu;
stroškom širjenja znanstvenih spoznanj in dejanskih informacij o shemah kakovosti,
odprtih za kmetijske proizvode iz drugih držav članic Evropske Unije in tretjih držav, in
generičnih kmetijskih proizvodih, njihovi hranilni vrednosti in njihovi priporočeni uporabi;
stroškom dejavnosti pridobivanja strokovnih znanj, prenosa znanja in informiranja;
stroškom za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, izvajanje delavnic ter
predstavitvenih dejavnosti;
stroškom potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev;
V primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami pomoč krije:
 gradnjo, nakup, vključno z zakupom, ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer so
zemljišča upravičena le v obsegu, ki ne presega 10 % skupnih upravičenih
stroškov zadevne dejavnosti;
 nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;
 splošne stroške, povezane z izdatki iz prve in druge točke te alineje, kot so plačila
za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, plačila za storitve svetovanja v
zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti;
študije izvedljivosti ostanejo upravičen izdatek tudi takrat, ko glede na njihove
rezultate niso nastali nobeni izdatki v okviru prve in druge točke te alineje;
 pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme ter pridobitev patentov,
licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
in sicer v obsegu, v katerem se uporabljajo za predstavitveni projekt in za obdobje trajanja
predstavitvenega projekta.

Stroški iz dvanajste alineje prejšnjega odstavka so upravičeni samo v obsegu, v katerem se
uporabljajo za predstavitveni projekt in za obdobje trajanje predstavitvenega projekta. Za
upravičene stroške iz dvanajste alineje se štejejo le stroški amortizacije, ki ustrezajo trajanju
projekta in so izračunani na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel.
Stopnja intenzivnosti pomoči in financiranje – Intenzivnost pomoči v okviru podukrepa 4.2 je
omejena na 100 % upravičenih stroškov. Finančna sredstva za pomoč v okviru podukrepa 4.2 se
zagotovijo iz proračuna MKGP.
Upravičenci do pomoči v okviru podukrepa 4.2 so kmetijska gospodarstva, ki so mikro, mala in
srednja podjetja, kot so opredeljena v 2. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU, vpisana v register
kmetijskih gospodarstev in so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju
kmetijskih proizvodov.
Oblika pomoči
Pomoč je upravičencem iz prejšnjega odstavka dodeljena v naravi kot subvencionirana storitev
in ne vključuje neposrednih plačil upravičencem, temveč se neposredno plačilo izplača izvajalcu
subvencioniranih storitev. Subjekti, ki izvajajo subvencionirano storitev iz tega podukrepa,
zagotovijo ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za
opravljanje zadevnih nalog.
Pomoč v okviru podukrepa 4.2 je na podlagi objektivno opredeljenih pogojev dostopna vsem
upravičencem - podjetjem na programskem območju, o čemer jih PMSNS javno seznani.
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Način izvajanja:
Aktivnosti v okviru tega podukrepa bo izvajala PMSNS. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi
tripartitne sklenjene pogodbe med MKGP, ARSKTRP in PMSNS v kateri se podrobneje opredelijo
pravice in obveznosti, naloge, roki, sankcije in finančna sredstva za izvedbo podukrepa 4.2. Vse
navedene naloge in aktivnosti tega podukrepa bo PMSNS izvajala na podlagi podrobnega
polletnega programa načrta dela, v katerem bodo naloge konkretizirane, finančno ter terminsko
ovrednotene in ga bo MKGP in ARSKTRP posredovala v roku, ki bo določen v pogodbi. Za
naloge, za katere PMSNS ni usposobljena, kot npr. za izvedbo dogodkov, promocijskih aktivnosti,
oblikovanje, tisk itd., PMSNS izbere zunanje izvajalce ob upoštevanju Zakona o javnem
naročanju ter načela preglednosti, odprtosti in nediskriminatornosti v izbirnem postopku.
Izvajalcem storitev, ki bodo izbrani v skladu s prejšnjim odstavkom, bodo storitve izplačane na
podlagi prejetih računov s priloženimi:

dokazili o izvedbi dejavnosti v skladu s pogodbo ali naročilnico in

drugimi dokazili, določenimi v javnem naročilu.
ARSKTRP izvede plačilo v skladu s pogodbo na podlagi zahtevkov PMSNS po izvedenih
aktivnostih, katerim se priložijo: vsa dokazila o izvedenih aktivnostih, vso dokumentacijo vezano
na izvedbo postopkov javnega naročanja, račune, dokazila o plačilu, skladno s tem program in
pogodbo ter s predpisi iz področja izvrševanja proračuna.
Začetek izvajanja podukrepa 4.2.
Shema pomoči v skladu z Uredbo 702/2014/EU se lahko začne izvajati, ko Evropska komisija
izda potrdilo o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči.
PMSNS objavi obvestilo o prejemu potrdila Evropske komisije iz prejšnjega odstavka na svoji
spletni strani.
Združevanje pomoči
Državna pomoč po podukrepu 4.2 se lahko dodeli hkrati na podlagi več shem ali skupaj s pomočjo
ad hoc pod pogojem, da skupni znesek državne pomoči za isti namen oziroma dejavnost prenosa
znanja in informiranja ne presega največje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči iz 21. člena
Uredbe 702/2014/EU ter v primeru aktivnosti spodbujevalnih ukrepov za kmetijske proizvode ne
presega največje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči iz 24. člena Uredbe 702/2014/EU).
Državna pomoč po podukrepu 4.2 se lahko dodeli skupaj s katerokoli drugo državno pomočjo v
zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če s takim
združevanjem ne bo presežena največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja
za to vrsto pomoči v skladu z Uredbo 702/2014/EU.
Poleg državne pomoči po podukrepu 4.2 se ne sme dodeliti nobena pomoč de minimis v zvezi z
istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči, ki sta določena v 21. ali 24. členu Uredbe 702/2014/EU.
Preglednost in poročanje
V skladu z 9. členom Uredbe 702/2014/EU se na spletni strani MKGP objavijo vse zahtevane
informacije o shemi državne pomoči po tem podukrepu, in sicer: celotno besedilo sheme pomoči,
vključno s povzetkom informacij, in njene izvedbene določbe ali povezave na ta besedila ter
podatki o organu, ki dodeljuje pomoč. Te informacije so na voljo splošni javnosti brez omejitev
najmanj 10 let od datuma dodelitve pomoči.
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PMSNS poroča MKGP o dodeljenih državnih pomočeh v okviru tega podukrepa v skladu s
pravilnikom, ki ureja način dajanja podatkov in poročanje o državnih pomočeh s kmetijskega
področja, in navodili, ki so objavljena na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
Hramba dokumentacije
PMSNS natančne evidence z informacijami in dokazili o posameznih dodeljenih pomočeh hrani
še 10 let od dneva, ko mu je bila dodeljena zadnja posamična pomoč v okviru podukrepa 4.2.«.

V.
Poglavje 4 se spremeni tako, da se glasi:
»4. Finančni okvir
4.1.Sredstva za izvedbo ukrepov št. 1, 2 in 3 iz tega programa so zagotovljena na posebni
proračunski postavki MGRT PP 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti. Razpoložljiva
proračunska sredstva za posamezno proračunsko leto znašajo 700.000,00 evra.
Vrednost ukrepov št. 1, 2 in 3 iz programa za obdobje od 2021 do 2024 tako znaša
2.800.000 evrov.
4.2. Sredstva za izvedbo ukrepa št. 4 s podukrepoma 4.1 in 4.2 iz tega programa so za leto 2021
zagotovljena na posebni proračunski postavki MKGP PP 211016 - Podpora narodnim
skupnostim (1,4 mio evrov). Za leta 2022 (2,0 mio evrov), 2023 (2,0 mio evrov), 2024 (2,0
mio evrov) in 2025 (zagotovi se 0,6 mio evrov za plačilo obveznosti po izvedenem programu
2021-2024) smo ob pripravi spremembe državnega proračuna za leto 2022 in predloga
državnega proračuna za leto 2023 planirali sredstva na evidenčnem projektu Načrta razvojnih
programov.
Načrtovane pravice porabe za proračunsko leto 2021 znašajo 1.400.000,00 evra. Planirana
proračunska sredstva za izplačila v letih 2022, 2023, 2024 in 2025 skupaj znašajo 6.6 mio.
MKGP bo prevzelo obveznosti v skladu z zakonodajo in vsakokratnim veljavnim proračunom.
V primeru, da sredstva v vsakokratnem državnem proračunu ne bodo razpoložljiva, mora biti
predložena sprememba programa in sklenjen aneks k pogodbi o financiranju.
Celotna vrednost 4. ukrepa iz tega programa za obdobje med letoma 2021 do 2024 tako znaša
8.000.000 evrov.
Finančni načrt Programa v obdobju 2021-2024 (v evrih)

Ukrepi Programa

2021

2022

2023

2024

SKUPAJ VREDNOST
PO POSAMEZNIH
UKREPIH/PODUKREPIH

Ukrep 1
Ukrep 2
Ukrep 3
Ukrep 4 –
podukrep 4.1.
Ukrep 4 –
podukrep 4.2.

300.000
180.000
220.000

300.000
180.000
220.000

300.000
180.000
220.000

300.000
180.000
220.000

1.200.000
720.000
880.000

1.200.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

5.700.000

200.000

500.000

500.000

500.000

1.700.000
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SKUPNA
VREDNOST
UKREPOV
PROGRAMA PO
2.100.000
POSAMEZNEM
PRORAČUNSKEM
LETU
SKUPAJ
VREDNOST
10.200.000
PROGRAMA

2.700.000

2.700.000

2.700.000

V letu 2025 se za podukrepa 4.1 in 4.2 načrtuje v okviru finančnega načrta izplačila za izvedene
naloge po programu 2021-2024 do 31. 12. 2024 (600.000 evrov). «.

VI.
V poglavju 5 se prvem odstavku za besedo »regiji« doda »ter za 4. ukrep z MKGP in ARSKTRP«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Program za 1., 2., in 3. ukrep izvajata PMSNS in MGRT. V delu, ki se nanaša na drugi ukrep,
se kot izvajalci vključijo tudi občinske samoupravne narodne skupnosti in Zavod za kulturo
madžarske narodnosti Lendava. Program za 4. ukrep izvajajo PMSNS, ARSKTRP in MKGP.«.
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