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Letno poročilo
o izvajanju Programa razvoja podeželja
RS za obdobje 2014-2020 - povzetek
“Poročano obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018”
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 2018 pa je bila potrjena peta sprememba PRP 2014–2020. V okviru PRP 2014–
2020 je na voljo dobrih 1,1 mrd €. EKSRP prispeva 838 mio €, preostali del sredstev
dodaja RS iz državnega proračuna.
Na ravni celotnega PRP 2014–2020 je bilo do konca decembra 2018 skupaj za vse
(pod)ukrepe odobrenih 638.693.411 € oziroma 57,7 % vseh razpoložljivih sredstev in
izplačanih 442.547.815 € oziroma 40,0 % vseh razpoložljivih sredstev. Največji delež
izplačanih sredstev je bil namenjen obnovi, ohranjanju in izboljševanju ekosistemov.
Skupno je bilo objavljenih 48 javnih razpisov v višini 361,2 mio €, od tega 16 javnih
razpisov v letu 2018. Kumulativno je bilo do konca leta 2018 objavljenih 44 javnih
naročil in podpisanih skupaj 39 pogodb z izbranimi izvajalci skupni višini 6,8 mio €.
Uspešno je bila zaključena že peta 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.
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 € sredstev. Ob koncu
poročevalnega obdobja je bilo odobrenih 1.852.459 €, izplačanih pa 1.040.282 €. Do
konca leta 2018 je bilo objavljenih 28 javnih naročil. Usposobilo se je 47.250
udeležencev, ki so opravili 4.084 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 €. Ob koncu leta 2018 je bilo odobrenih 4.986.126 €, izplačanih pa 825.170 €.
Objavljenih je bilo 16 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
kakovosti, vzpostavljene v skladu z nacionalno zakonodajo. Za ta namen se namenja v
programskem obdobju 4,4 mio €. Do konca poročanega obdobja je bilo odobrenih
2.525.445 €, izplačanih pa 568.832 €.
Za naložbe v osnovna sredstva je v programu rezerviranih 205,5 mio €. Do konca leta
2018 je bilo skupno objavljenih 21 javnih razpisov, en je bil razveljavljen. V okviru
Podpor za naložbe v kmetijska gospodarstva je bilo skupaj do 31. 12. 2018 odobrenih
1.353 vlog in 84.798.575 € odobrenih sredstev, izplačanih pa 33.918.328 € (izplačanih
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796 vlog). Objavljenih je bilo deset javnih razpisov. Iz naslova podukrepa Podpora za
naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo
kmetijstva in gozdarstva, je bilo do 31. 12. 2018 izplačanih 185 vlog v skupni višini
7.546.482 €. Objavljenih je bilo sedem javnih razpisov. Odobreni sta bili 402 vlogi v
skupni višini 21.243.935 €. V sklopu podukrepa Podpora za naložbe v
predelavo/trženje/in/ali razvoj kmetijskih proizvodov so bili do 31. 12. 2018 objavljeni
štirje javni razpisi in odobrenih 173 vlog v skupni višini 25.731.590 €. Izplačanih je bilo
81 vlog v skupni višini 8.748.408 €.
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 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete je bilo do 31. 12.
2018 skupno odobrenih 810 vlog v skupni višini 30.853.200 €, izplačanih pa je bilo
21.533.724 €. Druga sprememba PRP 2014–2020 je uvedla podukrep Pomoč za
zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij. Do konca leta 2018 je bilo
odobrenih 3.949 vlog in 19.745.000 €, izplačanih pa 3.948 vlog in 13.817.974 €.
Podukrep Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti se do
31.12. 2018 še ni izvajal, potekala so le izplačila prevzetih obveznosti v okviru PRP
2007–2013. Izplačani sta bili dve vlogi v skupni višini 184.878 €.
Na ukrepu Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih je v okviru PRP
2014–2020 na voljo 10,0 mio € sredstev za podporo naložbam v širokopasovno
omrežje elektronskih komunikacij. V obdobju do 31. 12. 2018 se ukrep ni izvajal,
potekala so le izplačila prevzetih obveznosti v okviru PRP 2007–2013. Izplačanih je
bilo šest vlog in 299.780 € sredstev.
Razpoložljiva sredstva, ki jih program namenja za izvedbo ukrepa Naložbe v razvoj
gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje, znašajo skupaj 59,5
mio €. Do konca leta 2018 je bilo skupaj objavljenih sedem javnih razpisov. Skupaj je
bilo odobrenih 905 vlog in 20.544.353 € 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 408 vlog v skupni višini 1.936.488 € ter
izplačanih 1.897.902 €. V programskem obdobju je bilo do 31. 12. 2018 iz naslova
Podpore za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje
gozdnih proizvodov skupaj odobrenih 497 vlog v višini 18.607.865 €. Izplačanih je bilo
291 vlog v višini 9.087.134 € sredstev.
Za ukrep Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem
sektorju je na voljo 2,2 mio €. V letu 2018 je bil objavljen prvi javni razpis v skupni višini
1,5 mio €, odločbe pa do konca leta še niso bile izdane.
V okviru podukrepa Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti je v okviru
kampanje zbirnih vlog 2018 skupaj 6.811 vlagateljev izbralo vseh 58 zahtev. Skupno je
bilo vloženih 27.042 zahtevkov, za 354.796 ha bruto površin (97.847 ha neto površin).
V okviru kampanje zbirnih vlog 2017 je bilo podprtih 6.758 vlagateljev, ki so izbrali vseh
58 zahtev. Skupno je bilo izplačanih 27.549 zahtevkov za 345.932 ha bruto površin
(96.108 ha neto površin). Do konca leta 2018 je bilo skupaj izplačanih 111.940.091 €.
Na področju ukrepa Ekološkega kmetovanja je okviru kampanje zbirnih vlog 2018
3.522 vlagateljev vložilo zahtevke za 46.029 ha. Podatki primerjave med leti kažejo, da
se povečuje tako število vključenih kmetij kot tudi obseg vključenih površin. Število
KMG med leti 2018/2017 se je povečalo za 105 KMG, med leti 2018/2016 pa za 229
KMG. Obseg površin med leti 2018/2017 se je povečal za 2.161 ha, med leti
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2018/2016 pa za 4.631 ha. Skupno je bilo podprtih 43.869 ha KZU, od tega 39.153 ha
za ekološko kmetovanje in 4.716 ha za preusmeritev v ekološko kmetovanje. V
izvajanje je bilo vključenih 3.109 KMG, v preusmeritev pa 1.168 KMG. Do 31. 12. 2018
je bilo skupaj izplačanih 35.385.460 € sredstev.
Za Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep OMD) je
znotraj programskega obdobja namenjenih 265,9 mio €. Do konca poročanega
obdobja je bilo skupaj izplačanih 161.506.125 €. V okviru kampanje zbirnih vlog 2018
je zahtevke oddalo 47.163 KMG za 336.338 ha, večina od njih je tudi že prejela
sredstva konec leta 2018, ko je bilo izplačanih 36.081.689 € sredstev. V okviru
kampanje zbirnih vlog 2017 je bilo podprtih 47.272 KMG in izplačanih 42.020.832 €
sredstev za 334.285 ha površin.
Za ukrep izvajanja Dobrobiti živali je v programskem obdobju namenjenih 32,5 mio €.
Do 31. 12. 2018 je bilo iz programskega obdobja skupaj izplačanih 15.628 vlog v
skupni višini 14.771.093 €. V sklopu kampanje zbirnih vlog 2017 je bilo podprtih 8.312
KMG za 131.683 GVŽ, izplačanih je bilo 6.538.638 € 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 2018 je bilo
objavljenih osem javnih razpisov. Do konca leta je bilo odobrenih 23 vlog v skupni višini
3.206.243 €, izplačil pa še ni bilo.
V programskem obdobju 2014–2020 je področju pospeševanja Lokalnega razvoja
podeželskih območij (ukrep LEADER) namenjenih 53,4 mio € sredstev. Do konca leta
2018 je bilo odobrenih 27.983.482 € sredstev, izplačanih pa skupaj 4.075.379 €
sredstev. Objavljeni so bili tudi štirje javni razpisi za sodelovanje med lokalnimi
akcijskimi skupinami, odobrenih je bilo 60 vlog v skupni višini 2.699.633 €. Za izvajanje
operacij v okviru strategij lokalnega razvoja je bilo odobrenih 300 vlog v višini
13.788.520 €, skupaj je bilo izplačanih 1.574.192 €. Vloženih je bilo tudi 149 zahtevkov
v višini 3.341.785 € za podporo tekočim stroškom in stroškom animacije, do konca leta
2018 pa je bilo odobrenih 99 zahtevkov in izplačano 2.099.524 €.
V bazi Mreže za podeželje je bilo 31. 12. 2018 registriranih 1.268, ki med drugim
tedensko prejemajo e-novice PRePlet. Skupno je bilo v letu 2018 organiziranih 12
dogodkov, izdanih 19 publikacij (zloženke, glasila,…), realiziranih 23 drugih
komunikacijskih orodij (objave na spletni strani, družbenih medijih, info točke,…) ter 26
primerov projektov, zbranih in razširjenih s strani Mreže (ogledi dobrih praks).
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