OBVEZNOSTI PO ZADNJEM IZPLAČILU SREDSTEV
Skupne določbe glede obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu sredstev,
so povzete po Uredbi o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa
podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje
gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014-2020
1. Podprta naložba
Podprta naložba se mora uporabljati za namen podukrepa ali operacije, za katero so
bila sredstva po tej uredbi dodeljena še najmanj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu
sredstev. Podprta naložba se v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU ne sme
premestiti iz Evropske unije 10 let od zadnjega izplačila sredstev, kadar je upravičenec
veliko podjetje oz. 5 let od zadnjega izplačila sredstev, kadar je upravičenec MSP.
2. Hranjenje dokumentacije
Upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tej
uredbi, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev. Upravičenec
mora omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi ter omogočiti kontrolo naložbe na
kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja
pooblaščenem s strani MKGP in drugim nadzornim organom Evropske unije in
Republike Slovenije.
3. Označevanja vira sofinanciranja
Upravičenec mora v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU ter predpisom, ki ureja
označevanje vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020, izpolnjevati obveznosti glede označevanja vira sofinanciranja
(poslovna spletna stran za vse, plakati, table – če je dodeljena podpora višja od 50.000
EUR, nalepka - če je upravičen strošek posameznega stroja ali opreme višji od 50.000
EUR).
Specifične obveznosti glede na posamezen podukrep:
Te obveznosti se za vsak podukrep nekoliko razlikujejo, zato kmetijski svetovalci z
njimi seznanimo interesente in jim tudi predamo seznam obveznosti.
Naj poudarimo samo bistvene obveze, ki so enake pri vseh podukrepih:
1. Najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev mora
izpolniti vsaj 80-odstotno izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti naložbe,
načrtovanih v poslovnem načrtu (površine, živali), kar se ugotavlja iz zbirne vloge,
vložene v koledarskem letu izpolnitve te obveznosti (ne velja za naložbe do 50.000
EUR), razen v primeru škodnih dogodkov.
2. Najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev mora
doseči načrtovani prihodek/PDM, če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni
razpis pridobil točke iz naslova tega merila.

3. Obveznost vodenja knjigovodstva velja za pet koledarskih let od datuma
zadnjega izplačila sredstev (ne velja za kolektivne naložbe in prestrukturiranje):
a) upravičenec, ki vodi knjigovodstvo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi,
mora knjigovodske podatke do 15.4. vsako leto poslati na ARSKTRP,
b) upravičenec, ki ne vodi knjigovodstva v skladu s slovenskimi računovodskimi
standardi, mora voditi knjigovodstvo po metodologiji FADN. Zagotoviti mora
standardno obdelavo podatkov in jih vsako leto do 15.4. poslati standardno obdelane
na MKGP.
4. Poročati o skupni rabi kolektivne naložbe za pet koledarskih let po izplačilu
sredstev.
O izpolnitvi vsaj 80% proizvodnih zmogljivosti mora poročati najpozneje v četrtem letu.
Poročilo pošlje do 15.4. tekočega leta za preteklo leto in sicer na obrazcu, objavljenem
na spletni strani ARSKTRP.
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