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Letno poročilo
o izvajanju Programa razvoja podeželja
RS za obdobje 2014-2020 - povzetek
“Poročano obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017”
Program razvoja podeželja PRP 2014–2020 (v nadaljevanju: program) je skupni
programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko
podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP). Evropska komisija je PRP 2014–2020 uradno potrdila 12. 2. 2015,
v letu 2017 pa je bila potrjena tretja sprememba PRP 2014–2020. V okviru PRP 2014–
2020 je na voljo dobrih 1,1 mrd EUR. EKSRP prispeva 838 mio EUR, preostali del
sredstev dodaja RS iz državnega proračuna.
Na ravni celotnega PRP 2014–2020 je bilo do konca decembra 2017 skupaj za vse
(pod)ukrepe odobrenih 459.912.789 EUR oziroma 41,5 % vseh razpoložljivih sredstev
in izplačanih 291.496.710 EUR oziroma 26,3 % vseh razpoložljivih sredstev. Največji
delež izplačanih sredstev je bil namenjen obnovi, ohranjanju in izboljševanju
ekosistemov.
Skupno je bilo objavljenih 32 javnih razpisov v višini 287,3 mio EUR, od tega 14 javnih
razpisov v letu 2017. Kumulativno je bilo do konca leta 2017 objavljenih 29 javnih
naročil in podpisanih skupaj 23 pogodb z izbranimi izvajalci skupni višini 2,7 mio EUR.
Uspešno je bila zaključena že četrta kampanja oddaje zbirnih vlog.
V okviru spodbujanja skupnega lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor« je
bilo potrjenih 37 Lokalnih akcijskih skupin (LAS) s pripadajočimi strategijami lokalnega
razvoja. Projekti LAS, tudi na področju sodelovanja, so v intenzivnem izvajanju.
Leto 2017 je prineslo pomemben premik na področju uveljavitve finančnih
instrumentov. Konec leta je bila podpisana pogodba z Evropsko investicijsko banko o
posodabljanju in nadgradnji obstoječe predhodne ocene za oceno utemeljitve in
možnosti kombiniranja predlaganih finančnih instrumentov za kmetijstvo z nepovratnimi
sredstvi prek sredstev sklada EKSRP v obdobju 2014–2020 v Sloveniji. Intenzivno so
se pripravljale vse pravne podlage za začetek izvajanja finančnih instrumentov.
Podrobneje po ukrepih:
Program na področju prenosa znanja in ukrepov informiranja želi omogočiti pridobitev
dodatnih teoretičnih in praktični znanj subjektom, dejavnim v kmetijskem, gozdarskem
in živilskem sektorju. Za ta namen je zagotovljenih 12,5 mio EUR sredstev. Ob koncu
poročevalnega obdobja je bilo odobrenih 1.262.029 EUR, izplačanih pa 698.980 EUR.
Do konca leta 2017 je bilo objavljenih 18 javnih naročil. Usposobilo se je 29.193
udeležencev, ki je opravilo 3.118 ur usposabljanj.
Za zagotavljanje Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in
službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah program je namenjenih skupaj 10,8
mio EUR. Ob koncu leta 2017 je bilo odobrenih 1.432.845 EUR, izplačanih pa 640.619
EUR. Objavljenih je bilo 11 javnih naročil, na podlagi katerih se je 6.358 udeležencev
udeležilo svetovanj.
Z dodelitvijo podpore za novo sodelovanje v shemah kakovosti želi program povečati
dodano vrednost kmetijskih proizvodov in povečati količino proizvodov iz shem
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kakovosti, vzpostavljene v skladu z nacionalno zakonodajo. Za ta namen se namenja v
programskem obdobju 3,4 mio EUR. Do konca poročanega obdobja je bilo odobrenih
1.947.152 EUR, izplačanih pa 183.425 EUR.
Za naložbe v osnovna sredstva je v programu rezerviranih 206,5 mio EUR. Do konca
leta 2017 je bilo skupno objavljenih 16 javnih razpisov, en je bil razveljavljen. V okviru
Podpor za naložbe v kmetijska gospodarstva je bilo skupaj do 31. 12. 2017 izdanih 978
odločb in odobrenih 57.024.981 EUR sredstev, izplačanih pa 10.653.281 EUR
(izplačanih 291 vlog). Objavljenih je bilo osem javnih razpisov. Iz naslova Podpore za
naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo
kmetijstva in gozdarstva, je bilo do 31. 12. 2017 izplačanih 96 vlog v skupni višini
6.508.119 EUR. Objavljenih je bilo pet javnih razpisov. Odobrenih je bilo 215 vlog v
skupni višini 17.919.593 EUR. V sklopu podukrepa Podpore za naložbe v
predelavo/trženje/in/ali razvoj kmetijskih proizvodov so bili do 31. 12. 2017 objavljeni
trije javni razpisi in odobrenih 95 vlog v skupni višini 15.716.779 €. Izplačanih je bilo 44
vlog v skupni višini 4.244.807 EUR.
V okviru ukrepa Razvoj kmetij in podjetij se izvajajo trije podukrepi in sicer Pomoč za
zagon dejavnosti za mlade kmete, Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju
majhnih kmetij ter Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.
V sklopu podukrepa Pomoči za zagon dejavnosti za mlade kmete je bilo do 31.12.2017
skupno odobrenih 810 vlog v skupni višini 30.774.000 EUR, izplačanih pa je bilo
14.778.960 EUR. Druga sprememba PRP 2014–2020 je uvedla podukrep Pomoč za
zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij. Javni razpis je bil objavljen v
oktobru 2017 in se je zaprl konec januarja 2018. Podukrep Podpora za naložbe v
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti se do 31.12.2017 še ni izvajal, potekala
so le izplačila prevzetih obveznosti v okviru PRP 2007–2013. Izplačani sta bili dve
vlogi, v skupni višini 184.878 EUR.
Na ukrepu Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih je v okviru PRP
2014–2020 na voljo 10,0 mio EUR sredstev za podporo naložbam v širokopasovno
omrežje elektronskih komunikacij. V obdobju do 31. 12. 2017 se ukrep ni izvajal,
potekala so le izplačila prevzetih obveznosti v okviru PRP 2007–2013. Izplačane so
bile štiri vloge in 119.875 EUR sredstev.
Razpoložljiva sredstva, ki jih program namenja za izvedbo Naložb v razvoj gozdnih
območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje, znašajo skupaj 59,5 mio EUR.
Do konca leta 2017 je bilo skupaj objavljenih šest javnih razpisov. Skupaj je bilo
odobrenih 668 vlog in 15.887.418 EUR sredstev. V okviru podukrepa Podpora za
odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih
dogodkov je bilo do konca leta odobrenih 249 vlog, v skupni višini 881.488 EUR ter
izplačanih 754.604 EUR. V programskem obdobju je bilo do 31.12.2017 iz naslova
Podpore za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje
gozdnih proizvodov skupaj odobrenih 419 vlog, v višini 15.005.931 EUR. Izplačanih je
bilo 140 vlog v višini 3.587.165 EUR sredstev.
Na področju Kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil (v nadaljnjem besedilu: KOPOP) je v
okviru kampanje zbirnih vlog 2017 skupaj 6.748 vlagateljev izbralo vseh 58 zahtev.
Skupno je bilo vloženih 26.744 zahtevkov, za 347.005 ha bruto površin (96.187 ha neto
površin). Do konca leta 2017 je bilo skupaj izplačanih 81.934.155 EUR.
Na področju ukrepa Ekološkega kmetovanja je okviru kampanje zbirnih vlog 2017
3.409 vlagateljev (v 2016 3.289 vlagateljev) vložilo zahtevke za 44.521 ha (v letu 2016
41.933 ha). Podatki primerjave med letoma 2016 in 2017 kažejo, da se povečuje tako
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število vključenih kmetij kot tudi obseg vključenih površin. Število KMG se je povečalo
za 120, število ha pa za 2.588. Do 31. 12. 2017 je bilo skupaj izplačanih 26.326.956
EUR sredstev.
Za Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep OMD) je
znotraj programskega obdobja namenjenih 265,9 mio EUR. Do konca poročanega
obdobja je bilo skupaj izplačanih 120.443.301 EUR. V okviru kampanje zbirnih vlog
2017 je zahtevke oddalo 47.277 KMG za 335.382 ha, večina od njih je tudi že prejela
sredstva konec leta 2017, ko je bilo izplačanih 37.035.498 EUR sredstev.
Za ukrep izvajanja Dobrobiti živali je v programskem obdobju namenjenih 32,5 mio
EUR. Do 31. 12. 2017 je bilo iz programskega obdobja skupaj izplačanih 7.316 vlog v
skupni višini 8.234.882 EUR. V sklopu kampanje zbirnih vlog 2016 je bilo podprtih
6.988 KMG za 112.465 GVŽ, izplačanih je bilo 5.710.318 EUR sredstev.
V letu 2017 se je začel izvajati ukrep Sodelovanje. Cilj ukrepa je pospešiti prenos
znanja in inovacij iz raziskovalne sfere v kmetijsko prakso. Do konca leta sta bila
objavljena dva javna razpisa. Skupno je bilo prejetih 53 vlog, višini 2.542.956 EUR. Do
konca leta 2017 za oba javna razpisa še niso bile izdane odločbe.
V programskem obdobju 2014–2020 je področju pospeševanja Lokalnega razvoja
podeželskih območij (ukrep LEADER) namenjenih 53,4 mio EUR sredstev. Do konca
leta 2017 je bilo odobrenih 16.426.510 EUR sredstev, izplačanih pa skupaj 1.403.622
EUR sredstev. Objavljeni so bili tudi trije javni razpisi za sodelovanje med lokalnimi
akcijskimi skupinami, odobrenih je bilo 38 vlog v skupni višini 1.377.230 EUR. Za
izvajanje operacij v okviru strategij lokalnega razvoja je bilo prejetih 253 vlog, 69 je bilo
že odobrenih v višini 2.829.002 EUR. Vloženih je bilo tudi 50 zahtevkov v višini
1.107.626 EUR za podporo tekočim stroškom in stroškom animacije, do konca leta
2017 pa je bilo odobrenih 16 zahtevkov in izplačano 277.010 EUR.
V bazi Mreže za podeželje je bilo 31. 12. 2017 registriranih 2.615 članov (332 članov
več kot v letu 2016), ki med drugim tedensko prejemajo e-novice PRePlet. Skupno je
bilo v letu 2017 organiziranih 14 dogodkov, izdanih 22 publikacij (zloženke, glasila,…),
realiziranih 20 drugih komunikacijskih orodij (objave na spletni strani, družbenih
medijih, info točke,…) ter 28 primerov projektov, zbranih in razširjenih s strani Mreže
(ogledi dobrih praks).
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