Priloga TT
Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Ohranjanje genskih virov 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:
GEN1: Reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali:
Avtohtone pasme:
govedo: ___ EUR/GVŽ;
konji: ___ EUR/GVŽ;
prašiči: ___ EUR/GVŽ;
ovce: ___ EUR/GVŽ;
koze: ___ EUR/GVŽ;
kokoši: ___ EUR/GVŽ.
Tradicionalne pasme:
konji: ___ EUR/GVŽ;
prašiči: ___ EUR/GVŽ;
GEN2: Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin:
žita: ___ EUR/ha;
koruza: ___ EUR/ha;
krmne rastline: ___ EUR/ha;
zelenjadnice: ___ EUR/ha;
krompir: ___ EUR/ha;
oljnice: ___ EUR/ha;
hmelj: ___ EUR/ha;
sadne rastline: ___ EUR/ha;
vinska trta: ___ EUR/ha.
Najvišji zneski plačil, ki jih je mogoče pridobiti za izvajanje ukrepa KOPOP so določeni v Prilogi I Uredbe 1305/2013/ES.
V skladu s to prilogo najvišji znesek plačila na GVŽ, ki ga je možno pridobiti za rejo avtohtonih pasem domačih živali znaša 200
EUR/GVŽ. Z namenom ohranjanja genske pestrosti populacij domačih živali, ki je osnova za učinkovitejše selekcijsko delo, je
potrebno rejce spodbuditi, da bi se v večjem številu odločali za vzrejo pasemskih živali. Zato najvišji znesek plačila na GVŽ za rejo
avtohtonih pasem domačih živali znaša 350 EUR/GVŽ.
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.

