Izvedene aktivnosti v letu 2016

Načrtovane aktivnosti do konca leta 2016

Objavljeni javni razpisi:

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe
PRP 2014 – 2020 v letu 2016

4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
4.2:
Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih
proizvodov
4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem,
posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva
8.4: Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter
naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov
8.6: Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo
in trženje gozdnih proizvodov

Informiranje in obveščanje javnosti
16. 3. 2015 sprejet Akcijski in komunikacijski načrt Mreže za podeželje
2014–2020

Kampanja zbirnih vlog za 2016: 29. 2. 2016 – 6. 5. 2016, zamudni rok za oddajo
zbirne vloge za leto 2016 7. – 31. 5. 2016

Orodja:
spletna stran www.program-podezelje.si

Vabljeni k registraciji v mrežo za podeželje.

4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva - prilagoditev na podnebne
spremembe
junij 2016

(26,0 %)

13,25 mio €
(18,7 %)

2,79 mio €

4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva - agromelioracije na komasacijskih območjih
avgust 2016

Pomurska

(3,9 %)
Koroška

4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za ekološko pridelavo
september 2016

Podravska

6,56 mio €

3,96 mio €

(9,2 %)

(5,6 %)

4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva - naložbe v prilagoditev kmetijskih
gospodarstev na zahteve kmetovanja na hribovsko-gorskih območjih
september 2016

Gorenjska

4,69 mio €

6,69 mio €

(6,6 %)

(9,4 %)

Savinjska

Posavska

8.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo
in trženje gozdnih proizvodov - naložbe v pred industrijsko predelavo lesa
oktober 2016

5,71 mio €

(3,8 %)

(8,0 %)

Primorsko-notranjska

(2,8 %)

4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem
ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva - izgradnja namakalnih sistemov namenjenih
več uporabnikom
oktober 2016

3,00 mio €
(4,2 %)

Osrednjeslovenska

2,68 mio €

16 Sodelovanje - kratke dobavne verige in lokalni trgi
september 2016

(1,7 %)
Zasavska

Goriška

2,02 mio €

1,19 mio €

8.4 Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč
in katastrofičnih dogodkov - odprava škode kot posledice naravne nesreče - žled
junij 2016

6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
junij 2016

18,45 mio €

Izplačana sredstva PRP 2014–2020
po statističnih regijah

4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva - prilagoditev kmetijskih
gospodarstev na zahteve kmetovanja na vodovarstvenih območjih skladno z
zahtevami predpisov, ki urejajo vodovarstvena območja
junij 2016

4.2 Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov
junij 2016*

Potrjena 1. sprememba PRP 2014–2020: 23. 3. 2016

e-novice PRePlet
	(www.program-podezelja.si/sl/zelite-sodelovati/
narocite-se-na-e-novice)

4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva - naložbe, namenjene izvajanju
tehnoloških izboljšav s področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter
znižanju stroškov pridelave
junij 2016

Vzhodna kohezijska regija
(75,6 % izplačanih sredstev)

Jugovzhodna Slovenija

Zahodna kohezijska regija
(24,4 % izplačanih sredstev)

Obalno-kraška

19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine -izbor
projektov za sodelovanje lokalnih akcijskih skupin
november 2016
* Objava javnega razpisa je odvisna od potrditve sheme državne pomoči s strani Evropske komisije.
Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014 – 2020 so zgolj informativne
narave in se lahko spreminjajo.

Izdalo: Ministrstvo, za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Oblikovanje: Furmil d.o.o. Za vsebino je odgovorno Ministrstvo, za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je tudi organ upravljanja za Program razvoja podeželja 2014–2020.

Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020

za leti 2014 in 2015

Prednostna naloga 1:
Prenos znanja in inovacij
Prednostno področje 1A: Spodbujanje
inovacij, sodelovanja in prenosa znanja
Prednostno področje 1B: Povezovanje
Prednostno področje 1C: Vseživljenjsko
učenje in usposabljanje
Cilji prednostnih področij 1A, 1B, 1C
T1:Delež izdatkov ukrepov prenos
znanja, svetovanje in sodelovanje
v povezavi s celotnimi izdatki za
program za razvoj podeželja
Cilj: 3,91%
T2: Skupno število operacij
sodelovanja, podprtih v okviru
ukrepa sodelovanja
Cilj: 60
T3: Skupno število usposobljenih
udeležencev
Cilj: 99.600
Razpoložljiva sredstva: 43.330.500 €
Odobreno: 1.026.022 €
Izplačano: 393.640 €

Prednostna naloga 2:
Krepitev konkurenčnosti kmetijstva
in gozdarstva

Prednostna naloga 3:
Predelava in trženje kmetijskih
proizvodov

Prednostna naloga 4:
Obnova, ohranjanje in izboljševanje
ekosistemov

Prednostno področje 2A: Posodabljanje
in prestrukturiranje kmetij

Prednostno področje 3A: Dodajanje
vrednosti kmetijskim proizvodom

Prednostna področja 4A, 4B in 4C:
Biotska raznovrstnost, vode, tla

Cilj prednostnega področja 2A
T4: Delež kmetijskih gospodarstev s
podporo programa za razvoj podeželja
za naložbe v prestrukturiranje ali
posodabljanje
Cilj: 3,44 %

Cilj prednostnega področja 3A
T6: Delež kmetijskih gospodarstev, ki
prejemajo podporo za sodelovanje
v shemah kakovosti, na lokalnih
trgih in v kratkih dobavnih verigah
ter skupinah/organizacijah
proizvajalcev
Cilj: 1,70 %

Cilj prednostnih področij 4A, 4B in 4C
T9: Delež kmetijskih zemljišč, za
katera so bile sklenjene pogodbe
o upravljanju za podpiranje
biotske raznovrstnosti in/ali krajin
Cilj: 28,73 %
T10: Delež kmetijskih zemljišč, za
katera so bile sklenjene pogodbe
o upravljanju za izboljšanje
upravljanja voda
Cilj: 24,74 %
T12: Delež kmetijskih zemljišč,
za katera so bile sklenjene
pogodbe o upravljanju za
izboljšanje upravljanja tal in/ali
preprečevanje erozije tal
Cilj: 27,23 %

Razpoložljiva sredstva: 162.346.867 €
Odobreno: 11.081.256€
Izplačano: 11.069.676 €
4.1: Podpora za naložbe v kmetijska
gospodarstva
4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo,
povezano z razvojem,
posodabljanjem ali prilagoditvijo
kmetijstva in gozdarstva
Prednostno področje 2B: Generacijska
pomladitev kmetij

2.1: Podpora za pomoč pri uporabi
storitev svetovanja

Cilj prednostnega področja 2B
T5: Delež kmetijskih gospodarstev s
poslovnim razvojnim načrtom /
naložbami za mlade kmete, podprtimi
s programom za razvoj podeželja
Cilj: 3,45 %

			

Razpoložljiva sredstva: 61.275.000 €
Odobreno: 8.896.800 €

1.1: Podpora za dejavnosti poklicnega
usposabljanja in pridobivanja
spretnosti

		

6.1: Pomoč za zagon dejavnosti
za mlade kmete
				

Razpoložljiva sredstva: 101.898.083 €
Odobreno: 4.384.886 €
Izplačano: 3.999.830 €
4.2: Podpora za naložbe v predelavo/
trženje in/ali razvoj kmetijskih
proizvodov
14.1: Plačilo za dobrobit živali
			

Razpoložljiva sredstva: 575.211.499 €
Izplačano: 54.275.456 €
10: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila
11: Ekološko kmetovanje
13: Plačila območjem z naravnimi ali
drugimi posebnimi omejitvami
			
				

Prednostna naloga 6:
Gospodarski razvoj podeželja
Prednostno področje 6A: Diverzifikacija
in razvoj podjetij
Cilj prednostnega področja 6A
T20: Delovna mesta, ustvarjena s
podprtimi projekti
Cilj: 500
Razpoložljiva sredstva: 105.625.938 €
Odobreno: 134.703 €
Izplačano: 134.703 €
8.6: Podpora za naložbe v gozdarske
tehnologije ter predelavo,
mobilizacijo in trženje gozdnih
proizvodov

Prednostno področje 6B: Lokalni razvoj
Cilj prednostnega področja 6B
T21: Delež podeželskega prebivalstva,
zajetega v strategijah lokalnega
razvoja
Cilj: 65,57 % 		
T23: Delovna mesta, ustvarjena s
podprtimi projekti
Cilj: 66
Razpoložljiva sredstva: 52.365.614 €
19: Podpora za lokalni razvoj v okviru
pobude LEADER

LETNO POROČILO O IZVAJANJU

za leti 2014 in 2015

2.1 Podpora za pomoč pri
uporabi storitev svetovanja

1.1 Podpora za dejavnosti
poklicnega usposabljanja
in pridobivanja spretnosti

be v
4.1 Podpora za nalož
va
kmetijska gospodarst

Razpoložljiva sredstva: 10.768.000 €
Izplačano: 247.159 € (2,3 %)
Odobreno: 627.416 € (5,8 %)

Izplačano: 146.481 € (1,3 %)

Podpisane tri pogodbe z izvajalci

Število podprtih operacij: 2

4.2 Podpora za naložbe v pre
delavo/
trženje in/ali razvoj kmetijski
h

Razpoložljiva sredstva:
118.633.956 €

Število podprtih operacij: 1

Razpoložljiva sredstva: 11.500.000 €

Odobreno: 398.606 € (3,5 %)

Izplačano: 5.123.526 € (4,3 %);
izplačila obveznosti prejšnjega
programskega obdobja

Razpoložljiva sredstva: 76.422.595 €
Izplačano: 2.450.031 € (3,2 %); izplačila
obveznosti prejšnjega programskega obdobja

Število podprtih operacij: 24

Podpisanih pet pogodb z izvajalci

Celotna vrednost naložb (zasebni
in javni viri): 14,5 mio €
Povprečna vrednost izplačanih
sredstev na vlogo: 213.480 €
Povprečna vrednost celotne
naložbe na vlogo: 603.495 €
Status vlagatelja: 78,1 % kmetije,
gospodarske družbe 16 %, zadruge
4,6 %, javni zavod 1,3 %

Sektor pridelave: 54,7 % govedoreja-mleko, 10,2 %
prašičereja, 9,8 % sadjarstvo, 9,6 % perutninarstvo,
8,1 % govedoreja-meso, 6,4 % poljedelstvo, 0,6 %
mešana proizvodnja, 0,6 % vinogradništvo
Namen naložb: 51,3 % novogradnje, 25,3 %
oprema, 10,7 % trajni nasadi, 10,3 % mehanizacija,
2,3 % splošni stroški, 0,1 % adaptacija
Mladi prevzemniki kmetij: 50 % upravičencev

Število podprtih operacij: 15
Celotna vrednost naložb (zasebni in javni viri):
13 mio €
Povprečna vrednost izplačanih sredstev na
vlogo: 163.335 €
Povprečna vrednost celotne naložbe na vlogo:
869.503 €
Status vlagatelja: 52,8 % gospodarske družbe,
34,7 % kmetije.
Največ izplačanih vlog iz sektorja vino
Ekološka pridelava: štiri naložbe (26,7 %)
Velikost podjetja: 55,2 % mikro podjetja,
16,2 % majhna podjetja, 14,7 % srednja podjetja,
13,8 % velika podjetja

8.6 Podpora za naložbe v goz
darske tehnologije ter
predelavo, mobilizacijo in trž
enje gozdnih proizvodov
Izplačano: 134.703 € (0,3 %); izplačila obveznosti prejšnjega programskega obdobja
Število podprtih operacij: 2

11 Ekološko kmetovanje
Razpoložljiva sredstva:
60.200.000 €

6.1 Pomoč za zagon dejavnost
i
za mlade kmete

Izplačano: 10.006.712 €
(16,6 %); 7.296.520 € za ekološko
kmetovanje in 2.710.192 €
za preusmeritev v ekološko
kmetovanje; izplačila obveznosti
prejšnjega programskega obdobja

Razpoložljiva sredstva: 60.650.000 €
Odobreno: 8.896.800 € (14,7 %);
sklop A: 8.190.000 €, sklop B: 706.800 €

Število podprtih vlog: 220
(sklop A: 182, sklop B: 38)
Spol: 83 % moških in 17 % pa ženskih
Povprečna starost: 31 let
Sektor pridelave: 34,1 % govedorejamleko, 23,6 % govedoreja-meso, 11,4 %
mešana rastlinsko živalska proizvodnja,
10,9 % trajni nasadi, 8,6% poljedelstvo,
5 % prašičereja, 3,2 % reja drobnice, 1,8%
vrtnine, 1,4% perutninarstvo
Izobrazba: 51,8 % V. stopnja izobrazbe,
20,9 % VI. stopnja izobrazbe, 15,9 % IV.
stopnja izobrazbe, 7,3 % VII. stopnja
izobrazbe, 2,7 % III. stopnja izobrazbe,
1,4 % VIII. stopnja izobrazbe
Področje izobrazbe: kmetijska ali s
kmetijstvom povezanih dejavnosti
(46,8 %), nekmetijska (53,2 %)

Število podprtih vlagateljev:
3.614 KMG, od tega 2.366 v
ekološko kmetovanje in 1.248
v preusmeritev v ekološko
kmetovanje

10 Kmetijsko-okoljska-podneb

na plačila

Razpoložljiva sredstva: 203.607.387 €
Izplačano: 28.766.316 € (14,1 %); izplačila obveznosti prejšnjega
programskega obdobja

Obseg podprtih površin:
38.069 ha, od tega 31.344 ha v
ekološko kmetovanje in 6.725
ha v preusmeritev v ekološko
kmetovanje

Število podprtih vlagateljev: 14.533
Število zahtevkov: 29.900
Obseg podprtih površin: 216.706 ha (bruto površine) oziroma 173.811 ha
(fizični obseg površin, neto površine)

Zbirna vloga 2015: zahtevke
oddalo 3.208 KMG za 40.083 ha;
prvič kot samostojen ukrep

KOPOP: izvaja se preko 19 operacij, ki jih sestavlja nabor obveznih in izbirnih
zahtev, nekatere operacije pa so samostojne zahteve
Zbirna vloga 2015: zahtevke oddalo 5.861 KMG za 53 zahtev; 21.455
zahtevkov za 288.235 ha; 1.295 KMG je hkrati vključenih tudi v ukrep EK

ER

19 Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEAD
Razpoložljiva sredstva: 52.365.614 €
Izplačano: 0 €

Objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
Objavljen javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo SLR: po izteku prvega roka do 31.
oktobra 2015 je prispelo 17 SLR.
Imenovan Koordinacijski odbor CLLD

4.3 Podpora za naložbe v
infrastrukturo, povezano z
razvojem, posodabljanjem ali
prilagoditvijo kmetijstva in
gozdarstva
Razpoložljiva sredstva: 33.070.598 €
Izplačano: 5.799.669 € (17,5%); izplačila
obveznosti prejšnjega programskega
obdobja
Število podprtih operacij: 33
Celotna vrednost naložb (zasebni in
javni viri): 13,6 mio €
Povprečna vrednost izplačanih sredstev
na vlogo: 175.748 €
Povprečna vrednost celotne naložbe na
vlogo: 411.897 €
Status vlagatelja: 63,8 % gospodarske
družbe (namakanje), 36,2 % občine
(agromelioracije, komasacije)
Aktivnost komasacije:

Razpoložljiva sredstva: 39.026.667 €

Izplačano: v letu 2016 se bo
upravičencem izplačal prvi obrok v višini
70 % odobrenih sredstev. Drugi obrok
(30 % odobrenih sredstev) se izplača po
pravilni izvedbi triletnega poslovnega
načrta.

PRP

13 Plačila območjem z naravn
imi
ali drugimi posebnimi omejitvam
i
Razpoložljiva sredstva: 265.933.333 €
Zbirna vloga 2015: zahtevke oddalo 47.221
KMG za 331.630 ha
Izplačano: 15.502.428 € (5,8 %); ostala izplačila
za kampanjo zbirnih vlog 2015 bodo izplačana
v letu 2016
Število podprtih vlagateljev: 16.258 KMG
Obseg podprtih površin: 125.382 ha

Izplačano: 1.397.938 €
Število podprtih operacij: 23
Vključeno zemljišč: 4.347 ha
Število parcel: pred 28.340 - po 8.019
Aktivnost agromelioracije:
Izplačano: 702.065 €
Število podprtih operacij: 8
Aktivnost namakanje:
Izplačano: 3.699.666 €
Število podprtih operacij: 2

14.1 Plačilo za dobrobit živali
Razpoložljiva sredstva: 16.368.000 €
Izplačano: 1.302.641 € (8 %)
Število podprtih zahtevkov: 155
Število zahtev: 62 KMG ena zahteva, 33 KMG pet zahtev, 27 KMG štiri zahteve, 20
KMG tri zahteve, 9 KMG dve zahtevi, 4 KMG šest zahtev
Število podprtih GVŽ: 28.564
Zbirna vloga 2015: zahtevke oddalo 174 KMG

