REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Datum: 10. 8. 2016
brošura:
»PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA Republike Slovenije 2014-2020:
Osnovne informacije o ukrepih«

V brošuri »PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA Republike Slovenije 2014-2020: Osnovne
informacije o ukrepih« se skladno s prvo spremembo Programa razvoja podeželja RS za
obdobje 2014-2020, ki je bila s strani Evropske komisije uradno potrjena dne 23. 3. 2016,
izvedejo naslednji popravki besedila:
1. str. 5, O PROGRAMU > tretji odstavek se popravi tako, da se glasi:
»Evropska komisija je PRP 2014–2020 uradno potrdila 13. 2. 2015, prvo spremembo PRP 2014-2020
pa dne 23. 3. 2016.«
2. str. 8, ukrep 3, Podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti > Upravičenci >
celotno besedilo se popravi tako, da se glasi:
»Upravičenec do podpore je kmetijsko gospodarstvo, ki se na novo prijavlja v postopek certificiranja
za določeno upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti
oziroma pravna oseba, ki je predmet skupne kontrole za upravičeno shemo kakovosti oziroma za
določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti in v postopek certificiranja na novo prijavlja vsaj eno
kmetijsko gospodarstvo.
Upravičene sheme kakovosti pri tem podukrepu so:
a. sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije:
zaščitena geografska označba,
zaščitena označba porekla,
zajamčena tradicionalna posebnost,
ekološka pridelava in predelava,
registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom,
vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem,
aromatizirani vinski proizvodi z zaščiteno geografsko označbo);
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b. sheme kakovosti, priznane na podlagi nacionalnih predpisov:
višja kakovost,
izbrana kakovost,
dobrote naših kmetij in
integrirana pridelava.«
str. 8, ukrep 3, Podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti > Opis > odprava
pravopisnih napak:

»V okviru tega podukrepa bodo proizvajalcem povrnjeni stroški, nastali z vključitvijo v podprto shemo
kakovosti, stroški letnih prispevkov za sodelovanje v njej in stroški pregledov, potrebnih za preverjanje
skladnosti s specifikacijami sheme.«
4.

str. 9, Podukrep 3.2 - Podpora za dejavnosti informiranja in promocije, ki jih izvajajo skupine
proizvajalcev na notranjem trgu > Upravičenci > celotno besedilo se popravi tako, da se glasi:
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»Upravičenci do podpore so pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti informiranja in promocije za
proizvode iz upravičene sheme kakovosti.«
5.

str. 9, Podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva > Upravičenci > celoten
odstavek se popravi tako, da se glasi:

»Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, vpisan v register kmetijskih gospodarstev, ki
opravlja kmetijsko dejavnost na ozemlju RS. Če gre za kolektivne naložbe, je upravičenec do podpore
organizacija, priznana po predpisih, ki urejajo priznanje organizacij, zadruga ali skupina kmetov, ki se
vzpostavi na podlagi pogodbe o sodelovanju pri naložbi.
Če gre za naložbe do vključno 15.000 evrov skupne priznane vrednosti (majhne naložbe), so do
podpore upravičeni le nosilci kmetij.«
6.

str. 9 - 10, Podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva > Opis > med upravičene
stroške se dodata dve alineji:



7.

postavitev novih vinogradov;
prispevek v naravi in morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in
izvedbo naložbe.

str. 10, Podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva > Podpora > v četrtem
stavku se spremeni vrednost javne podpore, ki jo upravičenci lahko pridobijo iz naslova tega
podukrepa tako, da se besedilo glasi:

»Upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz
naslova tega podukrepa pridobijo največ 500.000 EUR javne podpore. Upravičenci, ki so mala,
srednja in velika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega
podukrepa pridobijo največ 1.750.000 EUR javne podpore.«
8.

str. 10, Podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov >
Upravičenci > celotno besedilo se popravi tako, da se glasi:

»Upravičenec do podpore je: nosilec kmetije, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec
kmetije, samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod, gospodarska družba, gospodarsko
interesno združenje ali agrarna skupnost.
Za upravičence, ki so velika podjetja, velja omejitev števila zaposlenih pod 750 ljudi ali letni prihodek
podjetja, nižji od 200 mio evrov.
Če gre za naložbe do vključno 15.000 evrov skupne priznane vrednosti (majhne naložbe), so do
podpore upravičeni samo nosilci kmetije oziroma nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.«
9.

str. 10, Podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov >
Opis > za prvim odstavkom se doda nov stavek:

»Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški. Prispevek v naravi je upravičen, če je vlagatelj nosilec
kmetije oziroma nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.«
10. str. 11, Podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov >
Podpora > celotno besedilo se popravi tako, da se glasi:
»Podpora v okviru podukrepa 4.2 se bo izplačevala v obliki nepovratne in povratne pomoči.
Nepovratna pomoč
Stopnja javne podpore je 30 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko poveča do največ 50 %, če
gre za naložbe v trženje ali predelavo, katere rezultat je kmetijski proizvod. Pri naložbah v predelavo
kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode je stopnja podpore podvržena pravilom državnih
pomoči.
Najnižji znesek javne podpore je 5.000 EUR na vlogo. Upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja,
lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobijo največ
1.500.000 EUR javne podpore. Upravičenci, ki so mala podjetja, lahko v celotnem programskem
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obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobijo največ 3.000.000 EUR javne podpore.
Upravičenci, ki so srednja in velika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz
naslova tega podukrepa pridobijo največ 5.000.000 EUR javne podpore.
Povratna pomoč
Del sredstev podukrepa se bo dodelil kot povratna finančna pomoč v obliki finančnih instrumentov
(predvidoma v obliki garancij).«
11. str. 12, Podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete > Upravičenci > drugi odstavek
se popravi tako, da se glasi:
»Kot vzpostavitev kmetije se šteje lastniški prevzem kmetije, vpis nosilca v RKG in izpolnitev prvega
mejnika iz poslovnega načrta. Upravičenec lahko začne z vzpostavitvijo kmetije največ 24 mesecev
pred oddajo vloge na javni razpis. Ob oddaji vloge na javni razpis vzpostavitev še ne sme biti
dokončana.«
12. str. 13, Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih (ukrep 7) > Upravičenci > drugi
odstavek se popravi tako, da se glasi:
»Občina ali konzorcij občin izbere soinvestitorja oziroma zasebnega partnerja v skladu s predpisi, ki
urejajo javno naročanje in javno–zasebno partnerstvo. Zasebna sredstva soinvestitorja oziroma
zasebnega partnerja morajo predstavljati vsaj 50 % vrednosti naložbe oziroma projekta.«
13. str. 14, Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih (ukrep 7) > Podpora > drugi
odstavek se popravi tako, da se glasi:
»Stopnja javne podpore znaša do 50 % upravičenih stroškov projekta oziroma naložbe.«
14. str. 14, Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih (ukrep 7) > Podpora > doda se
nov stavek:
»Projekt oziroma naložba gradnje širokopasovnega omrežja bo izvedena z zasebnimi in javnimi
sredstvi.«
15. str. 16, Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev (ukrep 9) > Opis > drugi odstavek
(»Pavšalna pomoč se izračuna... «) se popravi tako, da se glasi:
»Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč, ki se izračuna na podlagi dveh metodologij. Po prvi
metodologiji se ta pomoč izračuna na podlagi letnega prihodka od prodaje, ki ga je skupina in/ali
organizacija proizvajalcev ustvarila v preteklem letu. Podatki, potrebni za izračunavanje pavšala, bodo
pridobljeni iz uradnih evidenc. V primeru, da to prvo leto ne bo mogoče, se bo uporabila druga
metodologija, po kateri se bo takrat pavšal lahko izračunal na podlagi povprečne letne vrednosti tržne
proizvodnje vsakega posameznega člana skupine oziroma organizacije proizvajalcev v določenem
obdobju pred njegovo vključitvijo v skupino oziroma organizacijo proizvajalcev.«
16. str. 16, Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev (ukrep 9) > Podpora > prvi odstavek se
popravi tako, da se glasi:
»Podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska.
Stopnja podpore znaša:
 10 % deleža tržne proizvodnje za prvo leto podpore,
 9 % deleža tržne proizvodnje za drugo leto podpore,
 8 % deleža tržne proizvodnje za tretje leto podpore,
 7 % deleža tržne proizvodnje za četrto leto podpore in
 6 % deleža tržne proizvodnje za peto leto podpore.«
17. str. 17, Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10) > na začetku poglavja se doda besedilo:
»Ukrep se izvaja v okviru dveh podukrepov:
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Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti (podukrep 10.1) in
Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu (podukrep 10.2).

Podukrep 10.1 - Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti
Podukrep se izvaja preko 19 operacij:
1. Poljedelstvo in zelenjadarstvo;
2. Hmeljarstvo;
3. Sadjarstvo;
4. Vinogradništvo;
5. Trajno travinje I;
6. Trajno travinje II;
7. Posebni traviščni habitati;
8. Traviščni habitati metuljev;
9. Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov;
10. Steljniki;
11. Vodni viri;
12. Ohranjanje habitatov strmih travnikov;
13. Grbinasti travniki;
14. Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri;
15. Planinska paša;
16. Visokodebelni travniški sadovnjaki;
17. Ohranjanje mejic;
18. Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje;
19. Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija.
18. str. 17, Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10) > Podpora > prvi stavek se popravi tako,
da se glasi:
»Podpora se izplačuje v obliki plačila na hektar ali na glavo velike živine (GVŽ), izjemoma pa na
3
kubične metre (m ) porabljenih tekočih organskih gnojil v okviru zahteve »Gnojenje z organskimi gnojili
z nizkimi izpusti v zrak« ali na tekoče metre (m) v okviru operacije Ohranjanje mejic.«
19. str. 17, Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10) > na koncu poglavja se doda novo
podpoglavje:
»Podukrep 10.2 – Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu
Cilj
Ohranjanje, trajnostna raba in razvoj rastlinskih genskih virov v kmetijstvu.
Upravičenci
Upravičenci do podpore so raziskovalne institucije, katerih dejavnost se nanaša na rastlinske genske
vire.
Opis
Podukrep je namenjen dejavnostim, ki podpirajo ohranjanje rastlinskih genskih virov in situ in ex situ.
V okviru podukrepa se podpira:
 pregled in inventarizacija (popis) stanja rastlinskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo in
situ ter vzpostavitev monitoringa stanja rastlinskih genskih virov na kmetijskih gospodarstvih in
opozorilnih sistemov pred izgubo rastlinskih genskih virov (vrstna in sortna raven) – gojene
rastline in divji sorodniki gojenih rastlin;
 sistematično karakterizacijo in evalvacijo izbranih rastlinskih genskih virov ex situ za uporabo
v žlahtnjenju in raziskavah, ponovno registracijo starih sort oziroma neposredno uporabo
rastlinskih genskih virov na kmetijskih gospodarstvih;
 pripravo priročnika oziroma standardnih operativnih postopkov za ex situ ohranjanje rastlinskih
genskih virov (v genski banki oziroma na kmetijskih gospodarstvih).
Vstop v podukrep v letu 2017, trajanje 4 leta (2017-2020).«
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Podpora
Upravičenec lahko v obdobju 2017–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 320.000 EUR podpore
na projekt.«
20. str. 19, Dobrobit živali (ukrep 14) > Opis > prvi odstavek se popravi tako, da se glasi:
»Od leta 2014 se ukrep DŽ izvaja v prašičereji, od leta 2016 dalje v govedoreji, od leta 2017 naprej pa
se načrtuje izvajanje ukrepa tudi pri reji drobnice.«
21. str. 19, Dobrobit živali (ukrep 14) > Opis > doda se nov odstavek:
»Na področju govedoreje mora nosilec kmetijskega gospodarstva za pridobitev plačil za ukrep DŽ
izvajati pašo goveda najmanj 120 dni v letu, v obdobju od 1. aprila do 15. novembra.
Na področju reje drobnice pa mora nosilec kmetijskega gospodarstva za pridobitev plačil izvajati pašo
drobnice najmanj 210 dni v letu, v obdobju od 15. marca do 30. novembra.«
22. str. 22 – 23, OKVIRNA RAZDELITEV SREDSTEV PO UKREPIH > tabela se zamenja z novo
tabelo:
SKUPNA SREDSTVA,
NAMENJENA ZA
UKREP/PODUKREP

ŠIFRA

IME UKREPA/PODUKREPA

1

Prenos znanja in dejavnosti informiranja

12.500.000,00

1.1

Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja
spretnosti

11.500.000,00

1.2

Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja

2

Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij
in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah

10.768.000,00

2.1

Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja

10.768.000,00

3

Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila

3.1

Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

938.666,67

3.2

Podpora za dejavnosti informiranja in promocije, ki jih izvajajo
skupine proizvajalcev na notranjem trgu

800.000,00

4

Naložbe v osnovna sredstva

228.127.149,34

4.1

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

118.633.956,36

4.2
4.3

Podpora za naložbe v predelavo/ trženje in/ali razvoj kmetijskih
proizvodov
Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem,
posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

1.000.000,00

1.738.666,67

76.422.595,03
33.070.597,95

6

Razvoj kmetij in podjetij

6.1

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

60.650.000,00

6.4

Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih
dejavnosti

42.361.333,33

7

Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih

10.000.000,00

7.3

8
8.4

103.011.333,33

Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno
vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno
infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega
interneta in rešitev v zvezi z e-upravo
Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti
gozdov za preživetje
Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov
ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov

5

10.000.000,00

59.481.066,67
20.454.400,00

8.6

Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo,
mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov

9

Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev

2.227.950,00

9.1

Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in
gozdarskem sektorju

2.227.950,00

10

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

203.607.386,67

10.1

203.287.386,67

13.3

Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti
Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v
kmetijstvu
Ekološko kmetovanje
Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega
kmetovanja
Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja
Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi
omejitvami
Izplačilo nadomestil v gorskih območjih
Izplačilo nadomestil za druga območja, ki imajo pomembne
naravne omejitve
Izplačilo nadomestil za druga območja s posebnimi omejitvami

14

Dobrobit živali

32.533.333,33

14.1

Plačilo za dobrobit živali

32.533.333,33

16

Sodelovanje

20.062.500,00

16.2

Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks,
procesov in tehnologij

9.198.125,00

16.4

Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med
udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih
dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na
lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in
lokalnih trgov

3.932.500,00

16.5

Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb
ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim
projektom in stalnim okoljskim praksam

5.332.125,00

10.2
11
11.1
11.2
13
13.1
13.2

16.9

19
19.1
19.2
19.3
19.4

Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v
zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem,
kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju
in hrani
Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni
razvoj, ki ga vodi skupnost)
Pripravljalna podpora
Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske
skupine

39.026.666,67

320.000,00
65.300.000,00
16.978.000,00
48.322.000,00
265.933.333,33
207.428.000,00
10.637.333,33
47.868.000,00

1.599.750,00

53.365.613,75
600.000,00
34.409.771,25
4.000.000,00

Podpora za tekoče stroške in stroške animacije

14.355.842,50

Ukrep Tehnična pomoč

33.261.333,33

Ukrep 113 Zgodnje upokojevanje*

5.295.000,00

Skupaj

1.107.212.666,41

* Predvidene finančne obveznosti, ki izhajajo iz sprejetih obveznosti pri izvajanju ukrepa Zgodnje upokojevanje kmetov iz PRP 2004-2006 in PRP
2007-2013 (mesečno izplačevanje rent).

Več informacij o Programu razvoja podeželja 2014-2020 najdete na spletni strani www.programpodezelja.si.
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