PROGRAM
SPODBUJANJA KMETIJSTVA V LETU 2015

Skrbnik programa:
Renata TORHAČ

PROGRAM SPODBUJANJA KMETIJSTVA V LETU 2015
Pravne osnove:
 Razvojni koncept Občine Lendava za obdobje 2015 - 2025
 Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 18/15)
SKUPNA VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV: 115.000,00 EUR
Zap.
Vrsta programa
št.
I. Javni razpis oz. poziv
1. Sofinanciranje delovanja društev in združenj vezanih na
kmetijstvo ter gospodarskih družb in fizičnih oseb z
registrirano gospodarsko dejavnostjo in njihovih programov
2. Sofinanciranje promocijskih in drugih aktivnosti s področja
kmetijstva
3. Razvoj turističnih programov in projektov, ki bodo pripomogli
k večjemu povpraševanju po lokalnih kmetijskih produktih in
vinih
II. Ureditev infrastrukture za lokalno tržnico
III. Sofinanciranje delovanja / vodenja LAS Pri dobrih ljudeh
S K U P A J:

Znesek
(v EUR)
50.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
50.000,00
15.000,00
115.000,00

Finančna sredstva za programe pod zap. št. I so zagotovljena na proračunski
postavki 110003 – Subvencije v kmetijstvu.
Finančna sredstva za program pod zap. št. II so zagotovljena na proračunski
postavki 110007 – Ureditev infrastrukture za lokalne tržnice.
Finančna sredstva za program pod zap. št. III so zagotovljena na proračunski
postavki 110006 – Program razvoja podeželja Občine Lendava.
I. SREDSTVA, KI SE DODELJUJEJO PO JAVNEM RAZPISU/POZIVU
Višina razpoložljivih sredstev: 50.000,00 EUR
Sredstva se razdelijo na naslednje programe:
1. Sofinanciranje delovanja društev in združenj vezanih na kmetijstvo ter
gospodarskih družb in fizičnih oseb z registrirano gospodarsko dejavnostjo in
njihovih programov (izvedba strokovnega dela, strokovnih prireditev, stroški
prevoza strokovne ekskurzije, stroški najema prostorov za izvedbo
izobraževalnih programov, organiziranje tekmovanj, izdajanje strokovno
informativnih publikacij, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz
območja občine Lendava ali proizvajalcih danega proizvoda, če so
informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake
možnosti, da so predstavljeni v publikaciji, ipd.)
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Način dodeljevanja: javni razpis
NAMEN: Sredstva se namenjajo spodbujanju in podpori delovanja društev in
združenj, vezanih na kmetijstvo ter gospodarskih družb in fizičnih oseb z
registrirano gospodarsko dejavnostjo, ki posredno ali neposredno zagotavljajo
zaposlovanje ali družinske prihodke občanov.
UPRAVIČENCI: društva in druga združenja s področja kmetijstva ter
gospodarske družbe in fizične osebe z registrirano gospodarsko dejavnostjo, ki
imajo sedež v občini ter društva in združenja s področja kmetijstva, ki nimajo
sedeža v občini, združujejo pa tudi člane iz območja občine Lendava
VIŠINA SOFINANCIRANJA:
- društva in druga združenja s področja kmetijstva ter gospodarske družbe
in fizične osebe z registrirano gospodarsko dejavnostjo, ki imajo sedež v
občini: do 5.000,00 EUR (v odvisnosti od obsega programa dela);
- društva in združenja, ki nimajo sedeža v občini Lendava, združujejo pa
tudi člane iz območja občine Lendava: do 500,00 EUR.
PREDVIDENI ZNESEK SOFINANCIRANJA: 10.000,00 EUR
2. Sofinanciranje promocijskih in drugih aktivnosti s področja kmetijstva
(prireditve, sejmi, razstave, ipd.)
Način dodeljevanja: javni razpis
NAMEN: Sredstva so namenjena za sofinanciranje promocijskih in drugih (npr.
projektnih) aktivnosti vinogradniških, čebelarskih in drugih društev ter združenj s
področja kmetijstva, s katerimi le-ta skrbijo za promocijo in razpoznavnost
Občine Lendava v slovenskem in širšem prostoru ter prispevajo k razvoju
kmetijstva na območju občine.
UPRAVIČENCI: društva in druga združenja s področja kmetijstva, ki imajo sedež
na območju občine Lendava
VIŠINA SOFINANCIRANJA: do 3.000,00 EUR/društvo oz. združenje (v odvisnosti
od obsega načrtovanih promocijskih in/ali drugih aktivnosti)
PREDVIDENI ZNESEK SOFINANCIRANJA: 10.000,00 EUR
3. Razvoj turističnih programov in projektov, ki bodo pripomogli k večjemu
povpraševanju po lokalnih kmetijskih produktih in vinih
Način dodeljevanja: javni razpis (oz. poziv)
NAMEN: Sredstva so namenjena za sofinanciranje razvoja turističnih
programov in projektov, ki bodo pripomogli k večjemu povpraševanju po
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lokalnih kmetijskih produktih in vinih ter posredno ali neposredno prispevali k
uspešnosti trženja in zaposlovanja
UPRAVIČENCI: organizacije s sedežem na območju občine Lendava, katerih
dejavnost je povezana s kmetijstvom, turizmom in podjetništvom na podeželju.
VIŠINA SOFINANCIRANJA: do 10.000,00 EUR/program (v odvisnosti od vsebine
predloženega programa/projekta)
PREDVIDENI ZNESEK SOFINANCIRANJA: 30.000,00 EUR
II. UREDITEV INFRASTRUKTURE ZA LOKALNE TRŽNICE
Višina razpoložljivih sredstev: 50.000,00 EUR
Sredstva so namenjena za pripravo načrtov idr. projektne dokumentacije ter
ureditev infrastrukture za lokalno tržnico.
Z vzpostavitvijo infrastrukture za trženje lokalnih produktov želimo občanom
omogočiti boljšo oskrbo, malim podjetnikom pa spodbudo.
III. SOFINANCIRANJE DELOVANJA / VODENJA LAS PRI DOBRIH LJUDEH
Znesek sofinanciranja: 15.000,00 EUR
Občina Lendava je članica Lokalne akcijske skupine LAS Pri dobrih ljudeh. Za
namen sofinanciranja delovanja / vodenja LAS Pri dobrih ljudeh je za izvajanje
letnega izvedbenega načrta LIN LAS Pri dobrih ljudeh, s strani Občine Lendava
predvideni delež sofinanciranja 15.000,00 EUR.
Opomba:
Občina Lendava si pridržuje pravico prerazporeditve sredstev med posameznimi
programi v primeru, da je taka potreba izkazana in se s prerazporeditvijo doseže
večja učinkovitost posameznih programov.
Program je pripravljen na podlagi Razvojnega koncepta Občine Lendava za
obdobje 2015 - 2025 in proračuna občine za leto 2015. Potrdi ga župan po
pridobitvi mnenja Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. Program se
objavi na spletni strani občine.
Številka: 4190-0003/2015
Datum: 29.05.2015

mag. Anton BALAŽEK
Župan – Polgármester

4

