Priloga RR
Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Ohranjanje krajine znašajo za:
osnovne zahteve:
OSN1: Upravičenec mora opraviti program usposabljanja v obsegu najmanj 4 ure letno: ___ EUR/KMG.
OSN2: Upravičenec mora v prvih treh letih trajanja obveznosti najmanj enkrat uporabiti storitev svetovanja iz 15. člena Uredbe
1305/2013/ES: ___ EUR/KMG.
OSN3: Upravičenec, ki zaprosi za plačila, mora ves čas trajanja obveznosti voditi evidenco o vseh delovnih opravilih, ki se izvajajo
pri ukrepu KOPOP. Pri tem uporabi obrazce MKO »Evidence o delovnih opravilih«: ___ EUR/KMG.
OSN4: Pri izvajanju ukrepa KOPOP uporaba blata iz komunalnih čistilnih naprav ni dovoljena: ___ EUR/KMG.
dodatne zahteve:
KRA1: Ohranjanje mejic (dolžina mejice mora biti vsaj 20 m, mejico je potrebno ohranjati, dolžine mejice ni dovoljeno zmanjševati,
mejico je potrebno obrezovati in redčiti vsako drugo leto, redčenje mejice je potrebno izvesti tako, da se ne prekine zveznosti njene
krošnje, del ni dovoljeno izvajati od 1.3. do 30.9.): ___ EUR/ha.
KRA2: Vzdrževanje trajnih travnikov na občutljivih območjih (največ dvakratna košnja in spravilo): ___ EUR/ha.
KRA3: Košnja strmih travnikov in spravilo: ___ EUR/ha.
KRA4: Košnja grbinastih travnikov in spravilo: ___ EUR/ha.
KRA5: Varovanje črede z uporabo premičnih varovalnih elektroograj, elektromrež: ___ EUR/ha.
KRA6: Varovanje črede ob prisotnosti pastirja ali konja ali osla ali pastirskega psa: ___ EUR/ha.
KRA7: Paša po čredinkah na planini (čredinke so lahko ograjene, ali pa se za te namene uporabijo naravne omejitve na planini): ___
EUR/ha.
KRA8: Prisotnost pastirja na planini (1 pastir za največ 50 GVŽ): ___ EUR/ha.
KRA9: Ohranjanje visokodebelnih travniških sadovnjakov (zatravljenost sadovnjakov z negovano ledino, kosna ali pašna raba
zatravljenih površin (tudi pod krošnjami dreves), nega dreves in obnova nasadov, pri dopolnjevanju praznih mest ni dovoljeno
uporabljati šibkih podlag, gostota dreves mora biti najmanj 50-200 dreves/ha): ___ EUR/ha.
KRA10: Strmi vinogradi:
najmanj dvakratna košnja med vrstami v vinogradu in najmanj dvakratna košnja brežin pri terasnih sistemih: ___ EUR/ha.
Najvišji zneski plačil, ki jih je mogoče pridobiti za izvajanje ukrepa KOPOP so določeni v Prilogi I Uredbe 1305/2013/ES.
Če na kmetijskem gospodarstvu skupni obseg kmetijskih zemljišč, vključenih v dodatne zahteve, presega 100 ha, se znesek plačil za
te zahteve zniža za 50% za tiste površine, ki presegajo 100 ha.
Podpora se financira iz javnih sredstev, pri čemer se do 75% sredstev sofinancira iz EKSRP in vsaj 25% iz proračuna RS.

