POVZETEK PRAVILNIKA O OZNAČEVANJU VIRA SOFINACNRIANJA IZ PRP 2014-2020, KI VELJAJO OD 01. 11. 2018
DALJE (za JR, objavljene po tem datumu)
NAČIN OZNAČEVANJA VIRA SOFINANCIRANJA zavezanec za označevanje je upravičenec do podpore
Način način označevanja
ne glede na višino
DODELJENE podpore

DODELJENA podpora večja
od 50.000 EUR
DODELJENA podpora večja
od 500.000 EUR

trajanje obveznosti
ukrepi
od
do
poslovna spletna stran, ki je
vročitve odločbe oz.
zadnjega vsi ukrepi (na podlagi zbirne vloge) in
namenjena trženju in je v povezavi z podpisa pogodbe na
izplačila podukrepi
namenom dodeljene podpore iz
podlagi izvedenaga
sredstev
podukrepa ali ukrepa*
postopka oddaje
javnega naročila
oz.
vložitve zbirne vloge za
DŽ in OMD
oz.
vložitve prvega zahtevka
za izplačilo v okviru
zbirne vloge za KOPOP
in EK
plakat A3 ali
vročitve odločbe
zadnjega
obrazložitvena tabla najmanj A3 iz
izplačila
obstojnega materiala
sredstev
začasni pano najmanj A3

vročitve odločbe

Če je pri naložbi zahtevana postavitev
gradbiščne table, se šteje kot
izpolnjena obveza, če so obvezni
elementi označevanja na gradbiščni
tabli
stalna obrazložitvena tabla
označiti posamezen stroj

nalepka na vidnem mestu, da ne
ovira delovnega procesa

Ukrep Naložbe v osnovna sredstva
Podukrep Podpora za naložbe v
gozdarske tehnologije, mobilizacijo in
trženje
gozdnih proizvodov

vročitve odločbe

5 let po
zadnjem
izplačilu
zadnjega
izplačila
sredstev

Ureditev objektov in nakup pripadajoče
opreme
Naložbe v stroj ali opremo
v okviru ukrepa Naložbe v osnovna
sredstva (razen

ali opremo, če je UPRAVIČEN
strošek posamezenga stroja ali
opreme višji od 50.000 EUR

za vgradno opremo objekta)

*vsebina je predpisana v 8. členu v Pravilniku…. cilji, pričakovani rezultati

KOLEKTIVNE NALOŽBE zavezanec za označevanje je vodilni partner
Način način označevanja

trajanje obveznosti
ukrepi
od
do
ne glede na višino
poslovna spletna stran, ki je
prejema odločbe oz. zadnjega Ukrep Naložbe v osnovna sredstva
DODELJENE podpore
namenjena trženju in je v povezavi z podpisa pogodbe oz. izplačila
namenom dodeljene podpore ali
oddaje zbirne vloge sredstev Podukrep Podpora za naložbe v
ukrepa*
gozdarske tehnologije, mobilizacijo in
trženje gozdnih proizvodov
DODELJENA podpora večja
plakat ali obrazložitvena tabla
vročitve odločbe
zadnjega Če gre za kolektivno naložbo v ureditev
od 50.000 EUR
izplačila objektov
sredstev
DODELJENA podpora večja
začasni pano oz.
vročitve odločbe
5 let po
Če gre za kolektivno naložbo v ureditev
od 500.000 EUR
zadnjem objektov
stalna obrazložitvena tabla
izplačilu
označiti posamezen stroj
nalepka
vročitve odločbe
zadnjega Naložbev stroj ali opremo
ali opremo, še je UPRAVIČEN
izplačila v okviru ukrepa Naložbe v osnovna
strošek posamezenga stroja ali
sredstev sredstva (razen
opreme višji od 50.000 EUR
za vgradno opremo objekta)
*vsebina je predpisana v 8. členu v Pravilniku…. cilji, pričakovani rezultati

Pripravila: Mojca Krivec

