Program razvoja podeželja
2014-2020
Predstavitev ukrepov – I. del
Alenka Šesek
Pivola, 10. 7. 2013

Ukrepi PRP 2014-2020
Člen

Naziv ukrepa

15

Prenos znanja in dejavnosti informiranja

16

Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje
nadomeščanja na kmetijah

17

Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila

18

Naložbe v opredmetena sredstva

20

Razvoj kmetij in podjetij

27

Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo in trženje gozdnih proizvodov

28

Ustanovitev skupin proizvajalcev

29

Kmetijsko-okoljsko-podnebni ukrep

30

Ekološko kmetovanje

32

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

34

Dobro počutje živali

36

Sodelovanje

42.-45.

LEADER

17. člen
SHEME KAKOVOSTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE
IN ŽIVILA

• Nadaljevanje ukrepa 132
– NOVOST:
Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki so fizične ali pravne osebe in
na novo vstopajo v upravičene sheme kakovosti
Predlog, ki je vključen v PRP 2014-2020:
• fizične ali pravne osebe in so manj kot pet let vključene v sheme kakovosti
• fizične ali pravne osebe in so prejeli podporo v okviru ukrepa 132 PRP 2007–
2013 ter so še upravičeni do podpore, katero lahko prejemajo za obdobje
največ 5 let
NOVO!
Gorski
proizvodi

• Do podpore upravičene naslednje sheme kakovosti:
– sheme kakovosti vzpostavljene na podlagi evropske zakonodaje;
– sheme kakovosti vzpostavljene na podlagi nacionalne zakonodaje;
– prostovoljne sheme certificiranja.

Podpora se dodeli v
obliki letnega
spodbujevalnega plačila
za obdobje največ petih
let.

Kriteriji upravičenosti

• Spodbujevalno plačilo se določi za vsako upravičeno
shemo posebej, na podlagi stopnje in vrste stalnih
stroškov. Stalni stroški vključujejo:
•stroške prve in letnih kontrol,
•stroške analiz,
•administrativne stroške.

• dokazilo o vključitvi v upravičeno shemo kakovosti
(certifikat ali potrdilo o opravljeni kontroli),
• kmetijske proizvode oziroma živila iz shem kakovosti
mora kmetijsko gospodarstvo prodajati kot proizvode
iz shem kakovosti.
• na končnih proizvodih, ki se prodajajo se mora
uporabljati znak sheme kakovosti

STOPNJA
PODPORE

Odprti tip
javnega
razpisa.

Najvišji znesek
podpore na
KMG je 3.000
evrov na leto.

Razpoložljiva
sredstva:
3.325.537 EUR
(od tega 75 %
EKSRP).

18. člen
NALOŽBE V OPREDMETENA SREDSTVA

•

Trije podukrepi:

18.1

18.2

18.3

Naložbe, ki izboljšajo splošno učinkovitost kmetijskega
gospodarstva

Naložbe, ki zadevajo predelavo, trženje in/ali
proizvodnjo kmetijskih proizvodov iz Priloge I k
Pogodbi.

Naložbe, ki zadevajo infrastrukturo, povezano z razvojem
in prilagoditvijo kmetijstva

•

Upravičeni stroški: gradnja, nakup ali obnova nepremičnin, nakup novih strojev in
opreme ter splošni stroški.

•

Najvišje priznane vrednosti upravičenih stroškov bodo opredeljene v katalogu
stroškov.

18.1.

Naložbe, ki izboljšajo splošno učinkovitost kmetijskega gospodarstva

>>MALI<<
1. Med 2.000 EUR do vključno 15.000 EUR
dejanskega prihodka
2. Prednostno podprte investicije v:
• proizvodnjo z večjo dodano vrednostjo
(pridelavo sadja, zelenjave in zelišč,
oljkarstvo, čebelarstvo, pridelava okrasnih
rastlin, ekološko kmetovanje ter
govedorejo na gorskih območjih)
• horizontalno in vertikalno povezovala z
drugimi členi agro-živilske verige
• kolektivne (skupne) naložbe v objekte,
infrastrukturo, opremo, mehanizacijo
3. Kriteriji upravičenosti:
• Poslovni načrt (lahko tudi na podlagi
pokritja in FADN)
• Knjigovodstvo po dejanskih prihodkih mora
biti vzpostavljeno do zadnjega zahtevka

>>VELIKI<<
1. Nad 15.000 EUR dejanskega prihodka
2. Prednostno podprte investicije v:
• učinkovito rabo virov ter s tem
zniževanje stroškov proizvodnje,
• prilagoditev na standarde,
• okoljsko učinkovitost
• blaženje podnebnih sprememb in
prilagajanje nanje
• dobro počutje živali.
3. Kriteriji upravičenosti:
• Poslovni načrt na podlagi dejanskih
prihodkov in odhodkov
• Vzpostavljeno knjigovodstvo po
dejanskih prihodkih in odhodkih
• Ohranjanje oziroma vzpostavljanje novih
delovnih mest (200.000 EUR)

• Upravičenci so kmetijska gospodarstva.
• Nepovratna finančna pomoč se dodeli na podlagi zaprtega tipa javnega
razpisa, kjer se prispele vloge, ki izpolnjujejo merila upravičenosti, točkuje
glede na merila za izbor.

Vzpostavljeno bo ločeno
točkovanje za >>male<< in
>>velike<<.

• Najvišji delež podpore znaša:
― 50 % priznane vrednosti naložbe za
manj razvite regije (Vzhodna Slovenija);
― 40 % priznane vrednosti naložbe za
Najvišji delež poveča do 20 %:
druge regije (Zahodna Slovenija).
• Najnižji znesek dodeljene pomoči
znaša 2.500 evrov na vlogo, najvišji pa
1.000.000 evrov na vlogo.
• Upravičenec lahko v celotnem
programskem obdobju 2014–2020 iz
naslova te aktivnosti pridobi do
1.500.000 evrov javnih sredstev.

― naložbe mladih kmetov (NI NAVEZAVE NA
UKREP IZ 20. člena);
― kolektivne naložbe in integrirane projekte;
― naložbe na območjih s pomembnimi
naravnimi omejitvami;
― dejavnosti, ki prejemajo podporo v okviru
EIP.

18.2. Naložbe, ki zadevajo predelavo, trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov iz
Priloge I k Pogodbi

•

Podpora za izvedbo naložb v predelavo, trženje in razvoj novih
kmetijskih proizvodov, ki so zajeti v Prilogi I k Pogodbi ter tržno
usmerjeno proizvodnjo tradicionalnih proizvodov. Rezultat
proizvodnega postopka je lahko proizvod, ki ni zajet v Prilogi I k
Pogodbi.
Prednostno bodo podprte naložbe:
― v predelavo rastlinskih proizvodov, zlasti sadja, zelenjave in žit, kjer
je tudi stopnja samooskrbe v RS nizka;
― v predelavo, dodelavo in pripravo blaga za trg;
― v povečanje učinkovite rabe virov in zniževanje stroškov
proizvodnje;
― v prilagajanje na novo uvedenih standardov;
― povečanje okoljske učinkovitosti.

•

Upravičenci so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki in
zavodi.

•

Kriteriji upravičenosti:

― Predložitev poslovnega načrta.
― Ustrezna registracija dejavnosti.
― Naložba se mora nanašati na predelavo, trženje in/ali razvoj kmetijskih
proizvodov iz Priloge I k Pogodbi in mora biti skladna z minimalnimi standardi
EU.
― Do podpore niso upravičena podjetja v težavah v smislu smernic Skupnosti o
državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v
težavah.
― Ohranjanje oziroma vzpostavljanje novih delovnih mest. Če priznana
vrednost naložbe znaša do vključno 200.000 evrov, je ob predložitvi zadnjega
zahtevka upravičenec dolžan zagotoviti, da je najmanj ohranil delovno(a)
mesto(a) za polni delovni čas, ki ga/jih je navedel ob oddaji vloge na razpis.
Za vsakih nadaljnjih 200.000 evrov priznane vrednosti naložbe je upravičenec
ob predložitvi zadnjega zahtevka dolžan zagotoviti najmanj eno dodatno
zaposlitev za polni delovni čas za obdobje vsaj 24 mesecev po zadnjem
izplačilu sredstev.

• Najvišji delež podpore znaša:
― 50 % priznane vrednosti naložbe za
manj razvite regije (Vzhodna Slovenija);
― 40 % priznane vrednosti naložbe za
druge regije (Zahodna Slovenija).

ZAPRTI TIP
JAVNEGA RAZPISA

Najvišji delež podpore se lahko poveča do 20 % priznane vrednosti naložbe,
v primerih dejavnosti, ki prejemajo podporo v okviru EIP na področju
kmetijske produktivnosti in trajnosti.
•

Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 20.000 evrov na vlogo.
Najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 1.000.000 evrov na vlogo.
Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te
aktivnosti pridobi do 1.500.000 evrov javnih sredstev.

18.3. Naložbe, ki zadevajo infrastrukturo, povezano z razvojem in prilagoditvijo
kmetijstva

Upravičene
aktivnosti

• komasacije
• agromelioracije na komasacijskih območjih
• ureditev namakalnih sistemov, njihove tehnološke
posodobitve in nakup namakalne opreme;
• ureditev zasebne infrastrukture na kmetijskih
gospodarstvih in živilsko-predelovalnih obratih;
• gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter
pripravo gozdnih vlak.

Upravičenci

Nosilci kmetijskih gospodarstev in njihova združenja,
živilsko-predelovalni obrati, lastniki zasebnih gozdov in
njihova združenja ter druge fizične in pravne osebe, ki so s
strani lastnikov kmetijskih in/ali gozdnih zemljišč
pooblaščeni za izvedbo investicij.

Kriteriji
upravičenosti

• So različni glede na posamezen tip aktivnosti
(komasacije, agromelioracije, namakanje, gozdne ceste
in vlake).

•

Najvišji delež podpore znaša do 100 % priznane
vrednosti naložbe. Izjema velja za naložbe v
namakalno opremo, kjer se uporabi stopnja
podpore, kot velja za naložbe iz prvega
podukrepa.

•

ODPRTI TIP
JAVNEGA RAZPISA,
RAZEN PRI
GOZDARSKI
INFRASTRUKTURI

1

Komasacije

20.000

1.000.000

Najvišji znesek
podpore v
celotnem
programskem
obdobju na
upravičenca v EUR
2.000.000

2

20.000

500.000

500.000

20.000

2.500.000

5.000.000

4

Agromelioracije na kom.
obm.
Namakalni sistemi in
oprema
Zasebna infrastruktura

3.500

500.000

500.000

5

Gozdne ceste in vlake

3.500

500.000

500.000

Št.

3

Vrsta naložbe

Najnižji možni
dodeljeni znesek /
vlogo v EUR

Najvišji možni
dodeljeni znesek /
vlogo v EUR

•

Finančni okvir ukrepa
Ukrep

Naložbe v fizična sredstva
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
Podpora za predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov
Podpora za naložbe v kmetijsko in gozdarsko
infrastrukturo

Načrtovan prispevek EU
(v EUR)

Skupaj
(v EUR)

162.127.105,26

216.169.473,68

83.142.105,26

110.856.140,35

58.199.473,68

77.599.298,25

20.785.526,32

27.714.035,09

• Stopnja sofinanciranja EKSRP znaša 75 %, 25 % se zagotovi iz proračuna RS.

20. člen
RAZVOJ KMETIJ IN PODJETIJ

•

Trije podukrepi:

20.1

20.2

20.4

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade
kmete
Pomoč za zagon nekmetijske dejavnosti
na podeželskih območjih
Naložbe v vzpostavitev in razvoj
nekmetijskih dejavnosti

•

Upravičeni stroški: gradnja, nakup ali obnova nepremičnin, nakup novih strojev in
opreme ter splošni stroški.

•

Najvišje priznane vrednosti upravičenih stroškov bodo opredeljene v katalogu
stroškov.

20.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
• Nadaljevanje ukrepa 112 z naslednjimi novostmi:
1. Upravičenec do podpore je mladi kmet, ki bo prvič imenovan za nosilca kmetijskega
gospodarstva.
2. Upravičenec bo prvič postal nosilec kmetijskega gospodarstva po prejemu odločbe
o odobritvi pomoči.
3. Kmetijsko gospodarstvo mora izpolnjevati pogoje mikro ali malega podjetja
4. Višji vstopni pogoj: v upravljanju 6 ha KZU ali 6 GVŽ
5. Zaposlitev mladega kmeta na kmetijskem gospodarstvu
6. Poslovni načrt - začetek izvajanja najkasneje 12 mesecih od izdaje odločbe o
odobritvi pomoči.
7. Vodenje knjigovodstva
8. Zaprti tip javnega razpisa

• Podpora se zagotovi v obliki nepovratne finančne pomoči, ki se izplača v
dveh obrokih v obdobju največ treh let.

Najvišji možni znesek podpore
70.000 EUR na mladega kmeta
Višina podpore se izračuna glede na
doseženo število točk pri merilih za
izbor (40 %), kar predstavlja do
28.000 evrov

višino predvidenih naložb v poslovnem
načrtu (60 %), kar predstavlja do 42.000
evrov.

Podpora se izplača v dveh obrokih
prvi obrok ob vložitvi zahtevka po
tem ko je postal nosilec KMG:

drugi obrok po izpolnitvi vseh
aktivnosti iz poslovnega načrta:

50 % dodeljenih sredstev

50 % dodeljenih sredstev

20.2. Pomoč za zagon nekmetijske dejavnosti na podeželskih območjih
• Kriteriji za upravičenosti:
1. Upravičenci so kmetje ali člani kmetijskega gospodinjstva.
2. Dejavnost je lahko registrirana največ eno leto pred objavo javnega razpisa.
3. Upravičenec mora v roku enega leta po izplačilu prvega obroka ustanoviti eno
delovno mesto najmanj za obdobje financiranja dejavnosti.
4. Sedež dejavnosti in naslov podjetja se mora nahajati izven naselij, ki imajo status
mesta.
5. Podjetje mora izpolnjevati pogoje mikro ali malega podjetja.
6. Poslovni načrt:
- začetek izvajanja najkasneje 12 mesecih od izdaje odločbe o odobritvi pomoči;
- opredelitev predvidenih naložb, potrebnih za razvoj dejavnosti, katerih skupna
vrednost presega 50.000 evrov.
• V okviru tega ukrepa lahko upravičenec uveljavlja sofinanciranje plač
zaposlenih ter stroške usposabljanja in svetovanja, če niso del
sofinanciranja iz naslova drugih ukrepov PRP 2014–2020.

• Podpora se zagotovi v obliki pavšalnega plačila, ki se izplača v dveh
obrokih v obdobju največ pet let. Pogoj za izplačilo zadnjega obroka je
izvedba vseh aktivnosti, zapisanih v poslovnem načrtu.

Najvišji možni znesek podpore
50.000 EUR

Podpora se izplača v dveh obrokih
prvi obrok ob izdaji odločbe o
odobritvi pomoči:

drugi obrok po izpolnitvi vseh
aktivnosti iz poslovnega načrta:

30 % dodeljenih sredstev

70 % dodeljenih sredstev.

20.4. Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
• Kriteriji za upravičenosti:
1. Upravičenci so kmetje ali člani kmetijskega gospodinjstva.
2. Sedež dejavnosti in naslov podjetja se mora nahajati izven naselij, ki imajo status
mesta.
3. Naložba se nanaša na razvoj že vzpostavljene nekmetijske dejavnosti ali na
vzpostavitev nove dodatne dejavnosti, ki bi nadgradila obstoječo kmetijsko in/ali
nekmetijsko dejavnost.
4. Dejavnost je registrirana pred objavo javnega razpisa.
5. Podjetje mora izpolnjevati pogoje mikro ali malega podjetja.
6. Poslovni načrt - začetek izvajanja najkasneje 12 mesecih od izdaje odločbe o
odobritvi pomoči.
• Stopnja pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov projekta.
• Najvišji možni dodeljeni znesek podpor: 200.000 evrov.
• Najnižji možni dodeljeni znesek podpore: 10.000 evrov.

•

Finančni okvir ukrepa
Načrtovan prispevek EU
(v EUR)
99.766.105,26

Skupaj
(v EUR)
128.864.552,63

Zagonska pomoč za mlade kmete

49.883.052,63

62.353.815,79

Zagonska pomoč za nekmetijske
dejavnosti na podeželju

16.627.684,21

22.170.245,61

Podpora za naložbe v nekmetijske
dejavnosti na podeželju

33.255.368,42

44.340.491,23

Ukrep
Razvoj kmetij in podjetij

• Stopnja sofinanciranja EKSRP znaša 75 %, 25 % se zagotovi iz proračuna RS.

27. člen
NALOŽBE V GOZDARSKE TEHNOLOGIJE TER
PREDELAVO IN TRŽENJE GOZDNIH PROIZVODOV

• Cilj ukrepa je povečati konkurenčnost gozdno-lesne verige s
spodbudami na področju gozdarstva in prve stopnje predelave lesa.
Naložbe v nakup
nove
mehanizacije in
opreme za sečnjo
in spravilo lesa

Naložbe v
primarno (prvo
stopnjo)
predelave lesa

Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa
•

Upravičenci so zasebni posestniki, občine ter njihova združenja.

• Upravičeni stroški:
― nova mehanizacija in oprema za sečnjo in spravilo;
― osebna zaščitna oprema za delo s stroji in opremo, vezano na naložbo;
― splošni stroški.
Najvišje priznane vrednosti upravičenih stroškov bodo opredeljene v katalogu stroškov.
•
―
―
―

Kriteriji upravičenosti:
Velikost gozdne posesti upravičenca.
Količina opravljenega dela v letu pred objavo javnega razpisa.
Dokazilo o opravljenem izobraževanju iz varnega dela v gozdu.

• Stopnja pomoči znaša:
― do 50 % zneska upravičene naložbe v manj razvitih regijah (V Slovenija)
― do 40 % zneska upravičene naložbe v drugih regijah (Z Slovenija)
• Najnižji znesek podpore znaša 1000 evrov, najvišji pa 500.000 evrov na vlogo.
Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju pridobi največ 500.000 evrov.

Naložbe v primarno (prvo stopnjo) predelave lesa
•

Upravičenci so gospodarske družbe, zadruge, zavodi, samostojni podjetniki, ki so
urejeni kot mikro ali malo podjetje ter kmetijam z registrirano dopolnilno dejavnostjo.

• Upravičeni stroški:
― gradnja in obnova nepremičnin.
― stroški nakupa novih strojev, opreme in naprav.
― splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta.
Najvišje priznane vrednosti upravičenih stroškov bodo opredeljene v katalogu stroškov.
• Kriteriji upravičenosti (projektna dokumentacija, dokazila o lastništvu/dolgoročnem
najemu, registracija za opravljanje dejavnosti prve stopnje predelave lesa ).
• Stopnja pomoči znaša:
― do 50 % zneska upravičene naložbe v manj razvitih regijah (V Slovenija)
― do 40 % zneska upravičene naložbe v drugih regijah (Z Slovenija)
• Najnižji znesek podpore znaša 3.500 evrov, najvišji pa 3.500.000 evrov na vlogo.
Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju pridobi največ 7.000.000 evrov.

•

Finančni okvir ukrepa
Ukrep

Naložbe v gozdarske tehnologije ter
predelavo in trženje gozdnih
proizvodov

Načrtovan prispevek EU
(v EUR)
34.419.306,32

Skupaj
(v EUR)
45.892.408,42

• Stopnja sofinanciranja EKSRP znaša 75 %, 25 % se zagotovi iz proračuna RS.

28. člen
USTANOVITEV SKUPIN PROIZVAJALCEV

•

Ukrep bo spodbujal ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev na področjih
kmetijstva in gozdarstva, ki se bodo ustanovile z namenom skupnega trženja
proizvodov.

•

Upravičenci so:
• skupine proizvajalcev, ki so pravne osebe in izpolnjujejo pogoje za MSP.
Skupine združujejo proizvajalce:
― Določenega sektorja (npr. sadje in zelenjava, mleko, rdeče meso,
gozdarstvo);
― Regije oziroma lokalnega okolja (npr. proizvodi Pohorja, gozdovi Mirnske
doline);
― Kmetijskega oziroma gozdarskega proizvoda (npr. primorske češnje);
― Proizvodov iz shem kakovosti (npr. Prekmurska šunka, Ptujski luk).
• skupine proizvajalcev, ki so prejele podporo v okviru ukrepa 142 iz PRP 2007-2013
pa še niso zaključile pet letnega obdobja po datumu priznanja, v kolikor
izpolnjujejo pogoje iz naslova tega ukrepa.

• Upravičeni stroški:
Podpora se izplača v obliki pavšalnega plačila, ki se izplača v letnih obrokih za prvih pet
let po datumu priznanja skupine proizvajalcev.

•
―
―
―

Kriteriji upravičenosti:
Pravna ustanovitev skupine proizvajalcev.
Člani skupine morajo tržiti svoje proizvode vsaj tri leta pred ustanovitvijo.
Predložitev poslovnega načrta.
Podpore se NE DODELI skupinam, ki so se samo preimenovale oziroma so
ustanovile novo skupino proizvajalcev, katere člani so že bili člani druge
skupine proizvajalcev, ki je bila že deležna pomoči.

• Najvišja stopnja pomoči znaša 10 % za skupine proizvajalcev, ki imajo tržno
proizvodnjo do 1 mio EUR (degresivna podpora – 10 %, 8 %, 6 % in 4 %).
• Najvišja stopnja pomoči znaša 5 % za skupine proizvajalcev, ki imajo tržno
proizvodnjo nad 1 mio EUR (degresivna podpora – 5 %, 4 %, 3 % in 2 %).
• Najvišji znesek na leto v vseh primerih ne sme presegati 100.000 EUR.
Ukrep
Ustanavljanje skupin proizvajalcev

Načrtovan prispevek EU
(v EUR)
1.662.768,42

Skupaj
(v EUR)
2.078.460,53

42. – 45. člen
LEADER

• LEADER je orodje za celovit lokalni razvoj po pristopu od spodaj navzgor.
• Ključna načela, ki morajo biti upoštevana pri pripravi lokalne razvojne
strategije:
― Koncentracija oziroma tematsko osredotočenje sredstev;
― Jasno opredeljena področja vlaganj, ki izhajajo iz analize stanja in SWOT
analize lokalnega območja;
― Naravnanost v doseganje jasnih rezultatov;
― Uravnoteženost med zasebnimi in javnimi interesi;
― Odgovornost in transparentnost v vseh fazah odločanja.
• Tematsko osredotočenje sredstev (v okviru lokalne razvojne strategije naj bi
se opredelili največ dve ključni tematski področji, ki naj bi jima sledili tudi
projekti).
Ukrep
LEADER

Načrtovan prispevek EU
(v EUR)
41.885.000,00

• EKSRP prispeva 80 %, proračun SLO 20 %.

Skupaj
(v EUR)
52.356.250,00

• Upravičene aktivnosti:
Pripravljalna
podpora

• Podpora za pripravo LRS
• Podpora za reorganizacijo, združevanje
• Podpora za usposabljanje

Izvajanje dejavnosti
v okviru LRS

• Izvedba projektov izbranih s strani LAS

Dejavnost
sodelovanja

• Izvedba projektov sodelovanja

Tekoči stroški in
animacija

• Tekoči stroški za upravljanje in
delovanje LAS
• Stroški za animacijo območja in
podporo prijaviteljem

• Pomoč znaša do 85 % upravičenih stroškov.

Merila za izbor
•

•

Merila za izbor imajo različen prispevek pri izvajanju ukrepov:
― Doseganje vstopnega praga (odprti javni razpisi);
― Točkovanje in rangiranje prijavljenih projektov (zaprti javni razpisi);
― Orodje za točkovanje, rangiranje in določitev višine plačila.
Načela v povezavi z merili za izbor:

Prispevek k
horizontalnim
ciljem

Tehnološki
vidik

Ekonomski
vidik

Družbenosocialni vidik

Prostorski
vidik

