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Obravnava de minimis

• Predvidoma sta v de minimis vključena ukrepa:
• M19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije

lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
• M19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne

akcijske skupine
• oba podukrepa sta priglašena pod državno pomoč

• Agencija bo izvajala preverjanja glede de minimis ob 
vlogah in tudi ob zahtevkih

• LAS bo v elektronski sistem agencije vnesel vlogo
• nova aplikacija , ki jo trenutno dopolnjujemo
• pričakujemo, da bo v drugi polovici leta brez začetniških težav

• Vloga in priloge se bodo oddajale izklju čno elektronsko 
(z digitalnim podpisom)



Aplikacija



Obravnava de minimis

• K vlogi bo potrebno „priložiti“ izjave za nosilca projekta 
in vse vključene partnerje v operaciji: 
• o vseh drugih pomo čeh de minimis , ki jih je upravičenec

oziroma enotno podjetje prejelo v predhodnih dveh letih in v 
tekočem proračunskem letu

• o drugih že prejetih ali zaprošenih pomo čeh za iste upravi čene
stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis
ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter
intenzivnosti pomoči po drugih predpisih

• ali gre za enotno podjetje z navedbo podjetij, ki so z njim
povezana, z namenom preveritve skupnega zneska že prejetih
pomoči de minimis za vsa, z njim povezana podjetja.



Izjave in priloge



Obravnava de minimis

• Pri vsebinskem pregledu vloge bomo izjave preverili z 
bazo de mnimis , ki jo vodi MF
• v preteklosti je komunikacija potekal preko EXCEL tabel
• v prihodnje...

• Presoja ali gre za de minimis ali ne , bo izvajala agencija
• vendar bo v vseh mejnih primerih pridobila mnenje MF

• V primeru, da kdo od upravičencev presega najve čjo 
dovoljeno vrednost (200.000 EUR):
• ne more biti prejemnik pomo či, 
• zato bodo morali njegove aktivnosti prevzeti ostali partnerji oz.

nosilec projekta.



Obravnava de minimis

• Zavrnitev vlog (primer):
• upravi čenec oziroma enotno podjetje je prejelo v predhodnih 

dveh letih in v tekočem proračunskem letu npr. 180.000 EUR
• V vlogi je zahtevana vrednost npr. 50.000 EUR

• V takšnem primeru se voga/zahtevek zavrne v celoti
• in ne samo 30.000 EUR

• Če je vsota že prejetih de minimis podpor in odobrena 
vrednost vloge manjša kot 200.000 EUR
• se vloga odobri z odlo čbo

• Z datumom izdaje odlo čbe se vsem upravičencem 
pripiše državna pomo č de minimis
• Agencija poroča na MF datum izdane odločbe in zneske dodeljenih 

sredstev po de minimis.



Dodatne informacije

• Agencija bo konec junija 2016 organizirala 
izobraževanje za izvajanje ukrepov CLLD

• Izobraževanje bo potekalo v Ljubljani

• Prosimo vas, da morebitna vprašanja postavite na 
FORUMU MKGP in ARSKTRP , kjer bomo poizkusili 
ažurno odgovarjati na vprašanja



Forum Agencije in Ministrstva



Hvala za pozornost


