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1.0. PODATKI O VLAGATELJU/UPRAVIČENCU 

 
1.1. Nosilec kmetijskega gospodarstva:__________________________________________ 

1.2. Nosilec dejavnosti predelave ali trženja: ______________________________________                                    

V kolikor nosilec dejavnosti predelave ni tudi nosilec kmetijskega gospodarstva mora predložiti pooblastilo le-tega. 

 

1.3. Naslov (ulica, kraj, poštna številka): _________________________________________ 

 

1.4. Številka kmetijskega gospodarstva KMG-MID: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 

1.4.Telefon: ________________________________________________________________ 

 

1.5. E- pošta: ______________________________________________________________ 

 

1.6. Davčna številka:  SI/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 

1.7. Matična številka (izpolnijo samo pravne osebe) /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 

1.8. Kmetijsko gospodarstvo/mikro podjetje ima zaposlenih ______________ oseb (navedite 

število zaposlenih oseb: 0, 1, 2, 3,…) 

1.9. Odgovorni nosilec/kontaktna oseba (izpolnijo samo pravne osebe)  

 

_________________________________________________________________________ 

 

1.10. Številka TRR in banka: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Banka:_________________ 

VLOGA ZA DODELITEV DRŽAVNIH POMOČI ZA UKREPE RAZVOJA 

KMETIJSTVA V MESTNI OBČINI MARIBOR V LETU 2022 

IZPOLNITE S ČITLJIVIMI TISKANIMI ČRKAMI IN PRILOŽITE OBRAZEC IZJAVE TER VSO ZAHTEVANO 

DOKUMENTACIJO. 
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2.0. PODATKI O NALOŽBI: 
 

2.1. Označite za kateri ukrep in uveljavljanje stroškov kandidirate: 
 

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 

gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014) 
Podukrep: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 

- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih 
gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov, 

- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije, 
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij in 
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav. 

 

Ukrep 3: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (17. 

člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 
Upravičeni stroški: 
- gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov 

in 
- nakup novih strojev in opreme namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov. 
 

2.2. Kratka predstavitev naložbe in pričakovani učinki naložbe:  
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
2.3. Okvirna navedba datuma začetka _________________  in konca  _________________ 

izvedbe naložbe. 
 
2.4. Lokacija naložbe:  
 
 _________________________________________________________________________ 
 
2.5. Seznam upravičenih stroškov:  
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
2.6. Vrednost naložbe po predračunih z DDV: ……………………….EUR. 
 
2.7. Vrednost naložbe po predračunih brez DDV: ……………………..EUR. 

 
2.8. Pričakovani znesek nepovratnih sredstev javnega financiranja:………………….EUR. 
 
 
 
Datum: ___________________   Podpis: ______________________ 
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