Podľa Pokrajinského parlamentného uznesenia o rozpočte AP Vojvodiny na rok
2014 (Úradný vestník APV číslo 50/13) a Programu ochrany, úpravy a užívania
poľnohospodárskej pôdy na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v roku 2014
(Úradný vestník APV číslo 7/14)
POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO,
VODOHOSPODÁRSTVO A LESNÍCTVO
vypísal
SÚBEH
na pridelenie podnetných prostriedkov na obstaranie vybavenia pre
rastlinnú výrobu v chránenom priestore v roku 2014
1. Predmet súbehu
je pridelenie podnetných prostriedkov fyzickým osobám na obstaranie vybavenia
pre rastlinnú výrobu v chránenom priestore vo výške 50% z celkovej hodnoty
investície bez DPH.
2. Celková suma prostriedkov, ktoré sa prideľujú súbehom
Celková suma prostriedkov, ktoré sa prideľujú súbehom je 60.000.000,00
dinárov.
3. Užívatelia podnetných prostriedkov
Právo na užívanie podnetu majú
fyzické osoby nositelia registrovaného poľnohospodárskeho gazdovstva
z územia AP Vojvodiny. Chránený priestor, pre ktorý sa žiadajú prostriedky musí
byť postavený na území AP Vojvodiny.
Účel a výška podnetu
Podnet je určený na obstaranie vybavenia, a to:
1. na konštrukciu pre objekty chráneného priestoru krytého
plastom (hliníkovú, pocínovanú oceľovú, oceľovú
a plastovú),
2. na viacročné, viacvrstvové fólie na pokrývanie objektov
chráneného priestoru,
3. na fólie na zatieňovanie a znemožňovanie tepelných strát,
4. na siete na zatieňovanie objektov,
5. na systémy na kvapkové zavlažovanie,
6. na nástroje na meranie hladiny CO2, teploty substrátu
a vzduchu, ako aj vlahy,
7. na systémy na vyhrievanie.

Najvyššia hodnota podnetu na obstaranie vybavenia pre rastlinnú výrobu
v chránenom priestore v bodoch 1 až 6 je 550 dinárov/m2 a nemôže byť vyššia
ako 1 000 000,00 dinárov na jednu prihlášku.
Najvyššia hodnota podnetu pre systémy na vyhrievanie, bod 7, je 1000
dinárov/kw a nemôže byť vyššia ako 500 000,00 dinárov na jednu prihlášku.
Komisia si ponecháva právo prispôsobiť sumu podnetu pre systémy na
vyhrievanie ploche fóliovníka.
Celková suma podnetu na jednu prihlášku môže byť maximálne 1 500 000,00
dinárov.
4. Potrebná dokumentácia, ktorá sa podáva na súbeh
-

-

-

čitateľne vyplnené tlačivo prihlášky so záväzným podpisom
podávateľa žiadosti,
fotokópia osobného preukazu podávateľa prihlášky,
originál výpisu z registra poľnohospodárskych gazdovstiev na rok
2014, ktorý vydáva Správa trezoru (prvá strana výpisu RPG so
základnými údajmi, ak sa zmenil žirový účet, zmena musí byť
prihlásená Správe trezoru, a druhá strana výpisu s údajmi
o rozlohách a výrobe)
originálny predbežný účet so špecifikáciou vybavenia vyjadrený
v dinároch alebo originálny účet s povinnou špecifikáciou
vybavenia vyjadrený v dinároch a potvrdenie banky o vykonanej
platbe alebo originálny pokladničný účet s fiškálnym lístkom,
doručenka,
osvedčenie
o zaplatených
úhradách
za
odvodňovanie/zavlažovanie,
dôkaz
o zaplatených
záväzkoch
za
nájom
štátnej
poľnohospodárskej pôdy,
originálnu listinu vlastníctva nehnuteľnosti, ktorá nie je staršia ako
30 dní pre pôdu, na ktorej sa stavia chránený priestor, a ak je
pôda, na ktorej sa stavia chránený priestor v nájme overenú
zmluvu o nájme pôdy najmenej na 5 rokov.

5. Osobitné poznámky :
Užívateľ prostriedkov je povinný doručiť zmenku spolu so zmenkovou vyhláškou
(ktorá sa doručuje pri podpisovaní zmluvy s Pokrajinským sekretariátom pre
poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo o používaní prostriedkov).
6. Pridelenie podnetných prostriedkov
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Podnet sa prideľuje vo forme nenávratných prostriedkov po kúpe
a nastavení zariadenia.
Pre užívateľov, ktorí uzavierajú zmluvu na základe
predbežného účtu, lehota na realizáciu investície je 60 dní
odo dňa podpísania zmluvy.
Komisia,
ktorú
zriadi
Pokrajinský
sekretariát
pre
poľnohospodárstvo,
vodohospodárstvo
a lesníctvo
určuje
splnenie podmienok na pridelenie podnetných prostriedkov.
Rozhodnutie sa vynáša na základe kritérií určených Pravidlami
o pridelení podnetných prostriedkov na obstaranie vybavenia pre
rastlinnú výrobu v chránenom priestore na rok 2014.
V prípade potreby sekretariát si zadržiava právo od podávateľa
prihlášky žiadať dodatočnú dokumentáciu.
Podávateľ prihlášky môže podať iba jednu prihlášku.
Podnetné prostriedky sa budú prideľovať podľa prijatých prihlášok
po strovenie prostriedkov určených na tito účely.
Súbehová dokumentácia sa nevracia.
Oneskorené prihlášky sa nebudú rozoberať.

Súbeh je otvorený od 31. 10. 2014, alebo po strovenie prostriedkov určených na
tieto účely.
Prihlášky s požadovanou dokumentáciou zaslať POŠTOU NA ADRESU:
Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo
a lesníctvo
Bulvár Mihajla Pupina 16
21 000 Nový Sad
s označením „ SÚBEH NA PRIDELENIE PODNETNÝCH PROSTRIEDKOV NA
OBSTARANIE VYBAVENIA PRE RASTLINNÚ VÝROBU V CHRÁNENOM
PRIESTORE V ROKU 2014 alebo ich osobne odovzdať v podateľni
pokrajinských orgánov správy v budove vlády APV každý pracovný deň do 14.
hodiny.
Dodatočné informácie si môžete žiadať na telefonickom čísle 021/487-44-24,
487-44-13.
Text súbehu a tlačivo prihlášky si môžete stiahnuť zo stránky
www.psp.vojvodina.gov.rs.

