Predstavitev priznanja
skupine proizvajalcev za skupno
trženje in predstavitev podukrepa
Ustanavljanje skupin in organizacij
proizvajalcev v kmetijskem in
gozdarskem sektorju iz PRP 2014 –
2020

Vsebina predstavitve

I. del: Predstavitev priznanja:
• Pravilnik o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje

II. del: Predstavitev ukrepa:
• 1. javni razpis iz podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij
proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju, na podlagi
Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in
organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz
Programa razvoja podeželja 2014 – 2020

I. del: Predstavitev priznanja:
• Pravilnik o priznanju skupine
proizvajalcev za skupno trženje

I. del: SKUPINA PROIZVAJALCEV

Za katere sektorje
se lahko prizna
skupina?

• sadje in zelenjava,
• meso, mesni izdelki in žive živali goveda,
• meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ter gojene divjadi
• sladkorna pesa,
• gozdni lesni proizvodi,
• konoplja,
• čebelji proizvodi,
• kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka
pridelava in predelava,
• krušna pšenica,
• okrasne rastline,
• zelišča,
• bučno olje.

Pravne podlage:
• Priznanje:
Pravilnik o priznanju skupin proizvajalcev za skupno
trženje (Uradni list RS, št. 23/18)
• Sporočanje podatkov:

Pravilnik o evidencah organizacij proizvajalcev, združenj
organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za

skupno trženje (Uradni list RS, št. 64/18)

POGOJI ZA PRIZNANJE SKUPINE
- POGOJ GLEDE ŠTEVILA ČLANOV IN OBSEGA PROIZVODNJE
SEKTOR

POGOJ ZA PRIZNANJE (število članov in obseg proizvodnje)

Sadje in zelenjava

7 članov in 20 ha PKP sadja in zelenjave

Meso, mesni izdelki in žive živali
drobnice ter gojene divjadi

15 članov in 20 GVŽ živali drobnice in gojene divjadi

Sladkorna pesa

10 članov in 50 ha sladkorne pese

Gozdni lesni proizvodi

5 članov in 50 ha gozda

Konoplja

5 članov in 10 ha konoplje

Čebelji proizvodi

5 članov in 200 čebeljih družin

Kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti
ekološka pridelava in predelava

10 članov in 20 ha ekoloških PKP oziroma 40 GVŽ
ekoloških živali

Krušna pšenica

100 članov in 300 ha pšenice

Zelišča

5 članov in 5 ha PKP zelišč

Okrasne rastline

5 članov in 5 ha PKP okrasnih rastlin

Bučno olje

10 članov 50 ha buč za bučno olje

Goveje meso

15 članov in 20 GVŽ

Število članov se
sporoči ob vlogi za
priznanje. Obseg
proizvodnje preveri
MKGP iz uradnih
evidenc.

POGOJI ZA PRIZNANJE SKUPINE

Pravna oseba ne
more biti društvo

- status skupine proizvajalcev se dodeli pravni osebi
- ima poslovna pravila (statut, zadružna pravila ali pogodba), kjer
člani medsebojno opredelijo pogoje sodelovanja:

1. pravila v zvezi s trženjem,
2. računovodska pravila,
3. pravila glede financiranja,
4. pravila glasovanja (posamezen član največ 20% glasovalnih pravic),
5. sankcije za kršitve,
6. pravila in postopki za pridobitev članstva, (članstvo ne sme biti krajše kot
je obdobje enega koledarskega leta),

7. obveznost članov, da zagotavljajo informacije,
8. pravila in posledice za prenehanje članstva.

POGOJI ZA PRIZNANJE SKUPINE
• Posameznik ima lahko največ 49 % skupnega obsega
proizvodnje,

• vsak član je lahko član samo ene SP za isti proizvod,
• skupina posluje z vsemi člani in ima knjigovodstvo ločeno za

priznane kmetijske proizvode in druge proizvode (poroča vsako leto
agregatno in za posameznega člana),

• skupina vsako leto sporoča o izpolnjevanju pogojev za priznanje

na MKGP najkasneje do 20. marca za preteklo leto.

PRIZNANJE

PRIZNANJE SKUPINE
Več informacij o postopku priznanja, vlogo za
priznanje in vzorce izjav najdete na:
https://www.program-podezelja.si/sl/ukrepi-inpodukrepi-prp-2014-2020/m9-ustanovitevskupin-in-organizacij-proizvajalcev/m9-1ustanavljanje-skupin-in-organizacijproizvajalcev-v-kmetijskem-in-gozdarskemsektorju
Na podlagi vloge MKGP izda odločbo o priznanju.

II. del: Predstavitev ukrepa:
• 1. javni razpis iz podukrepa Ustanavljanje
skupin in organizacij proizvajalcev v
kmetijskem in gozdarskem sektorju, na
podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa
Ustanavljanje skupin in organizacij
proizvajalcev v kmetijskem in
gozdarskem sektorju iz Programa razvoja
podeželja 2014 – 2020

II. Del: Shema izvajanja podukrepa M9.1

PODUKREP M9.1- POGOJI ZA VSTOP V UKREP OP
SEKTOR

POGOJI ZA PRIDOBITEV PODPORE

Sadje in zelenjava

10 članov in 500.000€

Oljčno olje in namizne oljke

15 članov in 20 ha oljčnikov

Hmelj

25 članov in 250 ha hmeljišč

Mleko in mlečni izdelki

300 proizvajalcev mleka in 40.000 ton

Prašičje meso

30 proizvajalcev prašičjega mesa in
15.000 prašičev

Organizacije
proizvajalcev

PODUKREP M9.1- POGOJI ZA VSTOP V UKREP SP
SEKTOR

POGOJI ZA PRIDOBITEV PODPORE

Sadje in zelenjava

7 članov in 20 ha PKP (ekološki oziroma
15 članov in 40 ha PKP)
Meso, mesni izdelki in žive živali drobnice 30 članov in 60 GVŽ
ter gojene divjadi

Sladkorna pesa

20 članov in 75 ha sladkorne pese

Gozdni lesni proizvodi

15 članov in 150 ha gozda

Konoplja

10 članov in 20 ha konoplje

Čebelji proizvodi

15 članov in 600 čebeljih družin

Kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti
ekološka pridelava in predelava

30 članov in 40 ha oziroma 60 GVŽ,

Krušna pšenica

200 članov in 600 ha pšenice

Zelišča
Okrasne rastline

5 članov in 5 ha PKP zelišč
5 članov 10 ha PKP okrasnih rastlin

Bučno olje

30 članov 100 ha buč za bučno olje

Meso, mesni izdelki in žive živali goveda

30 članov in 100 GVŽ

Skupine
proizvajalcev

PODUKREP M9.1- IZRAČUN PODPORE

• Pavšalno letno plačilo, ki se izračuna na podlagi vrednosti
tržne proizvodnje (VTP),
• VTP je letni prihodek od prodaje proizvodov skupine ali
organizacije proizvajalcev,
• VTP se prevzame iz evidence,
• upravičenost do podpore je do pet koledarskih let od
priznanja (najmanj 2 leti),
• voditi mora ločen račun oziroma podračun za odkup in
prodajo kmetijskih in nekmetijskih priznanih proizvodov,
• mikro, malo in srednje podjetje,
• izpolnitev ciljev poslovnega načrta.

PODUKREP M9.1- STOPNJA PODPORE
• Prvo leto 10 %,
• drugo leto 9 %,
• tretje leto 8 %,
• četrto leto 7 %,
• peto leto 6 % vrednosti tržne proizvodnje
• Podpora je navzgor omejena in sicer letno do največ:
- 25.000 € za skupine proizvajalcev in
- 50.000 € za organizacije proizvajalcev
• Za prvo leto podpore (in vrednost določeno v odločbi), se
vrednost izračuna na podlagi predpisanih vrednosti oziroma
posamezni član dokazuje vrednost tržne proizvodnje za priznani
proizvod- ob vložitvi vloge na JR

Kako se podpora izračuna za prvo leto?
• Na podlagi povprečnih vrednosti in metodologije iz Priloge 2 k
Uredbi,
• izračun se izvede za vsakega posameznega člana (VTP je skupni
seštevek).

- Površina je razvidna iz ZV
- Količina mleka iz evidence
mleka
- število živali iz ERŽ
- Število čebeljih družin iz CRČ
- Pov. gozda iz GURS

Za vsako leto posebej se v JR
objavijo statistični podatki:
- povprečna cena in
- povprečna količina pridelka na
enoto (npr.:ha).

VTP na člana je
zmnožek površine,
povp. pridelka in
povprečne cene
proizvoda.

Kako se podpora izračuna za prvo leto?
• Na podlagi dokazil iz knjigovodskih izkazov članov (sadje in
zelenjava ter gozdni, lesni proizvodi), ali knjigovodskih evidenc
drugih pravnih oseb ki so od pridelovalcev odkupovali priznani
proizvod (samo pri gozdnih, lesnih proizvodih)
V primeru, da vlagatelj ni
zadovoljen s predpisanimi
povprečnimi vrednostmi za
izračun VTP, lahko ob vlogi
priloži knjigovodske izkaze

Merila za izbor vlog

• sektorski vidik:
- priznana za sektor, kjer je nizka samooskrba ali visoko tveganje prostega trga

• ekonomski vidik:
-

število članov
proizvodni obseg

• vključenost v shemo kakovosti:
-

najmanj polovica članov ima certifikat za shemo kakovosti IK
najmanj polovica članov ima certifikat (ZGO, ZOP, EKO)

• družbeno socialni vidik upravičenca:
- socialno podjetje, zadruga,…

• prispevek k horizontalnim ciljem:
- podnebne spremembe in prilagoditev nanje: KOPOP

Ocenitve so del javnega
razpisa- v pomoč pri
razumevanju
„ekonomskega vidika“
je priloga RD „Ocenitve
po sektorjih“

Predstavitev ukrepa
• Upravičenec ni upravičen do podpore če je že prejel podporo iz
podukrepa
Splošno:
• zaprt javni razpis
• vlaganje vlog poteka od 22.10. do 20.12.2018.

Izpostavljamo:
• pogoj da celotno obdobje ohranja vsaj 80% članov,
• poročanje vsako leto (od 1.1 do 31.3) za preteklo leto,
• obveznost ohranitev priznanja in poslovanja še 3 leta po zadnjem
izplačilu,
• upravičenci do podpore so le, s strani MKGP priznane skupine in
organizacije proizvajalcev.

Skupaj smo
močnejši!

