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AGRA 2013:
Zaključki javne razprave o 
PRP 2014–2020



Vsebina predstavitve

I. Časovnica priprave PRP 2014–2020 in nadaljnji 
koraki

II. Potek priprave PRP 2014–2020  
III. Rezultati javne razprave in usklajevanj z 

zainteresirano javnostjo



Časovnica priprave PRP 2014-2020 – kako 
napreduje priprava programa?
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II. 
POTEK PRIPRAVE PRP 2014–2020 



SWOT ANALIZA

SPLOŠEN DRUŽBENO-
EKONOMSKI IN OKOLJSKI OKVIR  

PROGRAMA

Intervencija PRP 2014Intervencija PRP 2014Intervencija PRP 2014Intervencija PRP 2014----2020202020202020

OCENA POTREB PO 
PREDNOSTNIH PODROČJIH

STRATEGIJA
(način, kako z danimi ukrepi 

doseči zastavljene cilje)

IZHODIŠČA ZA UKREPE

LOGIKA PRIPRAVE PRP 2014 - 2020



VSEBINA PRP 2014-2020

Strukturo bodočega PRP 2014–2020 sestavlja 15 poglavij.  
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4. Predh. 

pogojenosti 

5. Rezerva 

uspešnosti 

6. Opis 

ukrepov 

7. Evalvacijski 

načrt 

Poglavja 8-15: 

8. Finančni okvir 

9. Načrt indikatorjev 

10. Dodatno nac. 

financiranje. 

11. Državne pomoči 

12. Komplementarnost 

z drugimi EU skladi 

13. Strukture izvajanja 

14. Vključevanje 

partnerjev 

15. Mreža za podeželje 

Strateška poglavja so 
podlaga za ukrepe.



SFC 2014 – elektronski sistem vnosa programa

� Izmenjava podatkov med EK in DČ že v obdobju 2007 – 2013.

� V obdobju 2014 – 2020 popolnoma strukturiran pristop.

� Zelo omejeno število znakov.

� Možne priloge, ki pa niso predmet odločitve Evropske komisije.





III.
REZULTATI JAVNE RAZPRAVE IN USKLAJEVANJ 

Z ZAINTERESIRANO JAVNOSTJO



� V času od 5.7.2013 do vključno 5.8.2013 je pripombe poslalo preko 30 
institucij, združenj in posameznikov. Ti so podali obsežne pisne 
komentarje na osnutek PRP 2014-2020. 

� MKO je vse pripombe natančno preučilo in v zadnjih dveh tednih 
organiziralo intenzivna USKLAJEVANJA z akademsko sfero, socialnimi 
partnerji in drugo zainteresirano javnostjo. 

� Usklajevanja so bila izvedena s tistimi deležniki, kjer so se iz javne 
razprave pokazala NAJVEČJA VSEBINSKA RAZHAJANJA. 

� S tem pa se javna usklajevanja ne končujejo, temveč se bodo na ključnih 
točkah odvijala, vse dokler ne bomo dosegli dovolj širokega konsenza, ki 
pa bo vseeno prinesel SPREMEMBE, PREBOJ.

� V splošnem – velik konsenz glede zastavljene strateške orientacije 
programa. 

NA KRATKO O JAVNI RAZPRAVI 5.7.-5.8.2013



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

38 Sofinanciranje zavarovalnih premij – NOVOST (!!!!)

LEADER

UKREPI



� Znižanje stopenj podpore – večja resnost vlagateljev.

� Črtanje zgornjih mej na posamezno vlogo 

� DDV – bo poenoteno na ravni vseh EU skladov.

� Predplačila za naložbe in LEADER – bo omogočeno skladno s pravili EU.

� Kombinacija dodeljevanja podpor s finančnimi instrumenti

� Skrajšanje besedila - izvedbena določila se bodo opredelila v izvedbeni 
uredbi in se zato iz programa črtala.

GENERALNE ZADEVE, VELJAVNE ZA VEČ UKREPOV



15. člen

PRENOS ZNANJA IN DEJAVNOSTI 
INFORMIRANJA

15.1 Usposabljanje in pridobivanje  strokovnih znanj

15.2 Predstavitvene dejavnosti oziroma demonstracijski projekti



15 - Prenos znanja in dejavnosti informiranja 

� Črtanje izvedbenih določil:  glede števila možnih usposabljanj / program, št. 
programov in ponovitev, trajanja usposabljanj /programa, načina 
identifikacije potreb po usposabljanjih. Št. udeležencev bo določeno glede na 
vrsto usposabljanja.

� Vloga Mreže za podeželje – orodje MKO / informacijsko vozlišče, nabor 
potreb po usposabljanjih tudi preko drugih institucij, združenj, zvez, zbornic 
ipd. Področja usposabljanj bodo določena glede na zaznane potrebe.  

� Vsebinska osredotočenost vsebin - Nabor vsebin usposabljanj mora biti 
jasen, ciljno osredotočen, usposabljanja in rezultati usposabljanj pa zelo 
natančno definirani. PRIORITETE in KAKOVOST. Kako opredeliti pogoje?

� Upravičenec: fizične in pravne osebe, ki imajo ustrezne kvalifikacije.  ŠIRŠE.

� Merila za izbor: Z merili zasledovati KAKOVOST usposabljanj.

� Povezava med 36. členom in demonstracijskimi projekti.



15 - Prenos znanja in dejavnosti informiranja 

� Kakovost izvajalcev usposabljanj: prehod na ZAPRTI tip javnega razpisa. 
Spodbujanje KONKURENCE.

� Ciljno in vsebinsko usmerjeni razpisi – OŽJI fokus (odmik od ukrepa 111).

� Katalog stroškov: obvezen tudi pri tem ukrepu.

� Stimulativnost in resnost: Znižanje stopnje podpore. Obvezen bo lasten 
prispevek udeleženca usposabljanja (vsaj 10 %).  Izjema za primer, ko je 
usposabljanje obveznost iz ukrepa.

O D P R T O
� Kako pridobiti informacije o dejanskih potrebah po znanju, 

kako preprečiti, da bi bile “zaznane” le tiste vrste 
usposabljanj, ki bi jih bile sposobne pokriti institucije. 
Odpiranje znanju iz tujine.

� Uvedba vavčerskega sistema.



16. člen

POMOČ PRI UPORABI STORITEV SVETOVANJA 



� Podukrep “Usposabljanje svetovalcev” ni predviden.  

� Črtanje izvedbenih določil: npr. glede št. dovoljenih sklopov vsebin…

� Večja osredotočenost SPECIALISTIČNEGA svetovanja(zožitev nabora): 
opredelitev vrste individualnih svetovanj, ki imajo oprijemljiv rezultat, bo bolj 
jasna, predvsem pa bo nabor teh vsebin ožji. Sklopi (sedaj prepisani iz EU 
uredbe) bodo ožji in dodatno: 

� Poslovnih načrtov v okviru 16. člena NE bomo podprli. Priprava posl. 
načrtov bo sofinancirana v okviru splošnih stroškov. 

� Prioritetne vsebine: program dobrega počutja živali – navezava na 34. 
člen, programi prestrukturiranja kmetij  - navezava na 18. člen (npr. v eko
pridelavo ali drugi tip proizvodne usmeritve, prilagoditve zaradi omejitev 
na VVO območjih, namakanje, vodenje knjigovodstva), gnojilni načrti za 
KOPOP – 29. člen...

� Opredeljeni bodo vsebinsko ločeni sklopi.

� Potrebne bodo jasne razmejitve s programi javnih služb.

16 - POMOČ PRI UPORABI STORITEV SVETOVANJA 



16 - POMOČ PRI UPORABI STORITEV SVETOVANJA 
� Merila za izbor: bodo povsem prenovljena. Z merili zasledovati KAKOVOST 

storitve svetovanja in izvajalcev.

� Ciljno in vsebinsko usmerjeni razpisi – bodo ZAPRTEGA tipa in zelo ozko 
usmerjeni. Prvi razpis za izdelavo programov dobrega počutja živali 
predviden takoj v začetku 2014 (!).

� Stimulativnost in resnost: Znižanje stopnje podpore. Obvezen bo lasten 
prispevek udeleženca usposabljanja (vsaj 10 %).  Izjema za primer, ko je 
rezultat svetovanja vstopni pogoj ali obveznost iz ukrepa.

O D P R T O
� Uvedba vavčerskega sistema.
� Vpliv kmetov na kakovost svetovanja: Kako stimulirati kmete k

takšnemu svetovanju + kakšen vpliv bodo imeli kmetje sami na
zagotavljanje kakovosti svetovanja.



17. člen

SODELOVANJE KMETOV V SHEMAH 
KAKOVOSTI



� Večjih pripomb na vsebino ukrepa nismo prejeli.

� Predlogi za vključitev nove nacionalne sheme kakovosti po Zakonu o promociji: 
“Preverjena kakovost”. 

� Ta shema bo vključena v PRP 2014-2020, ko bodo sprejete ustrezne pravne 
podlage za izvajanje. 

17 – SODELOVANJE V SHEMAH KAKOVOSTI



18. člen

NALOŽBE V OPREDMETENA SREDSTVA

18.1 Naložbe v dvig splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva

18.2 Naložbe v predelavo, trženje ali proizvodnjo kmet. proizvodov iz 
Priloge I k Pogodbi

18.3 Naložbe v kmetijsko in gozdarsko infrastrukturo



1. Način določitve in meja med “majhnimi” in “velikimi” kmetijskimi 
gospodarstvi po dejanskih prihodkih (meja pri 15.000 dejanskih prihodkov)

� DODAJ GRAF – iz podatkov DANICE IVANEC.

18.1 – NALOŽBE V DVIG SPLOŠNE UČINKOVITOSTI

Namesto dejanskega – uporaba standardnega prihodka
(“standardni output”), izračunanega glede na zadnjo vloženo zbirno
vlogo. Pripravljene bodo simulacije in na tej osnovi bo postavljena
ustrezna ločnica med “majhnimi” in “velikimi” KMG.

2. Vodenje knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih

� Obvezno vodenje knjigovodstva po dejanskih prihodkih in
odhodkih za vsa “velika” KMG, kot bodo določena po standardnem
dohodku.
� Za “majhna” KMG v prestrukturiranju je obveznost KNJ vezana
na vrednost naložbe. Pod določeno mejo obveznost vodenja KNJ in
priprave poslovnega načrta odpade.



18.1 – NALOŽBE V DVIG SPLOŠNE UČINKOVITOSTI

TIPOLOGIJA KMG v LETU 2010

Število kmetijskih gospodarstev Ekonomska velikost (v 1000 EUR)
Ekonomska velikost - SKUPAJ 74.646 913.194

manj kot 2.000 EUR 15.691 18.970

od 2.000 do manj kot 4.000 EUR 17.650 51.757

od 4.000 do manj kot 8.000 EUR 18.120 103.055

od 8.000 do manj kot 15.000 EUR 10.648 114.507

od 15.000 do manj kot 25.000 EUR 4.996 96.202

od 25.000 do manj kot 50.000 EUR 4.463 156.163

od 50.000 do manj kot 100.000 EUR 2.170 147.273

100.000 EUR ali več 908 225.267



18.1 – NALOŽBE V DVIG SPLOŠNE UČINKOVITOSTI

3. Ohranitev oz. zagotavljanje delovnega mesta za vsakih 200.000 €
dodeljenih javnih sredstev

� Črtanje zahteve. Razlog: cilj tega ukrepa je DVIG
PRODUKTIVNOSTI. Z avtomatizacijo procesov lahko prihaja do
zmanjšanja potreb po delovni sili. Ustvarjanje novih delovnih mest
zasledujemo z 20. členom “Razvoj kmetij in podjetij”.

4. Priprava poslovnih načrtov

� Osnovni predlog MKO bo modificiran na način, da bo obveznost
priprave poslovnega načrta odvisna od vrednosti naložbe.



18.1 – NALOŽBE V DVIG SPLOŠNE UČINKOVITOSTI

Druge predlagane spremembe

� Uvrstitev mikro bioplinarn med upravičene naložbe (s ciljem zagotavljanja 
sklenjenih snovnih poti). 

� Pri naložbah v postavitev objektov se zahteva, da se ob tem zagotovi tudi 
zbiralnike padavinske vode.  

� Prednostno spodbujanje naložb v povečanje/širitev proizvodnjo/ 
prestrukturiranje – vse s ciljem povečanja samooskrbe. V obdobju 2007-
2013 pa so prevladovale predvsem preproste nadomestne naložbe!! 



� Upravičenci: zaradi omejitev  v EU uredbi bo potrebno v 18.2 ukrep nazaj 
vključiti kmetije z dopolnilno dejavnostjo. Dvotirni sistem.

� Prednostna vlaganja: potrebna določitev prednostnih vlaganj v ŽPI.

� Velik poudarek na surovinah lokalnega izvora in vertikalnemu povezovanju.

� ČRTANJE zahteve po ohranjanju oz. povečevanju delovnih mest.

� Finančne določbe: Znižanje stopnje podpore.

� NOVOST! Uvedba instrumentov finančnega inženiringa.

18.2 – NALOŽBE V PREDELAVO, TRŽENJE…

O D P R T O
� Določitev najvišjega možnega zneska na
upravičenca v obdobju 2014-2020.



� Namakanje: umik zahteve za prilaganje programa trženja in skladiščenja 
kmetijskih pridelkov.  

� Gozdna infrastruktura: kriteriji upravičenosti bodo spremenjeni. Npr. črtanje 
pogojev o minimalnem letnem spravilu, ki ga mora omogočiti gozdna cesta / 
vlaka. To je namreč že sestavni del elaboratov…

� Terminološke izboljšave in bolj jasne dikcije: pri uporabi terminov, kot je 
gozdna posest, last gozda, gospodarjenje v gozdu, sklic na EU definicijo 
gozda…

� Merila za izbor: bodo prenovljena. Črtanje merila, vezanega na NATURO 
2000, pri gozdarstvu.

Finančne določbe: 

� Znižanje stopenj podpore pri malih namakalnih sistemih in gozdnih vlakah. 

� Znižanje najnižjega zneska pri namakanju in namakalni opremi: na 3.500 €.

� Povečanje sredstev za gozdno infrastrukturo (s 4 mio na 10-12 mio) na račun 
zmanjšanja st. podpore pri opremi in mehanizaciji iz člena 27. 

18.3 – KMETIJSKA IN GOZDNA INFRASTRUKTURA



2O. člen

RAZVOJ KMETIJ IN PODJETIJ 

20.1 Podpora za zagon dejavnosti za mlade kmete

20.2 Podpora za zagon nekmetijske dejavnosti

20.4 Naložbe v nekmetijske dejavnosti



� Bistvene spremembe in odprta vprašanja: 

20.1 - PODPORA ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE 
KMETE

� „Mladi kmet" – kdaj se mladi kmet prvič vzpostavlja kot nosilec
kmetijskega gospodarstva. – vprašanje, na kaj vezati to časovno
točko (vpis v RKG?).

� Lastniški prevzem ALI upravljanje kmetije – prednosti in slabosti
enega ali drugega pristopa. Gre tudi za pravno vprašanje.
Opredelitev mladih.

� Vstopni prag za vstop v ukrep – razmišljanja o prehodu iz PKP v
smer uporabe standardnega prihodka, ki lahko zagotovi eno
polno delovno mesto. Dodatni preračuni.

� Zaposlitev mladega kmeta na kmetiji – ohranitev pogoja, da si
mladi ustvari DM. Sicer razvodeni namen „start up“ podpore +
mladi kmet mora v 18-ih mesecih po vzpostavitvi izpolnjevati
kriterije za AKTIVNEGA kmeta.



20.2 - PODPORA ZA ZAGON NEKMETIJSKE DEJAVNOSTI IN 
20.4 - NALOŽBE V NEKMETIJSKE DEJAV.

� Fokus ostaja nespremenjen: Cilj je ustvarjanje novih delovnih mest iz 
naslova zagonske podpore za nekmetijske dejavnosti.

� Spremembe kroga možnih upravičencev: Doslej navezava le na člane
kmetijskega gospodinjstva.

� Odpiranje ostalim prebivalcem in podjetjem na podeželju.

� Kmetije z dopolnilno dejavnostjo se uvrstijo med možne upravičence v
ukrep 18.2.

� A poudarek na dejavnostih, ki izkoriščajo endogene potenciale na
podeželju: les, socialno podjetništvo, zeleni turizem, kratke dobavne
verige…

N O V O S T
� Uvedba finančnega inženiringa: sheme 
mikro kreditiranja za razvoj podjetij. 



27. člen
NALOŽBE V GOZDARSKE TEHNOLOGIJE TER 

PREDELAVO IN TRŽENJE GOZDNIH 
PROIZVODOV

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

27.2 Naložbe v primarno predelavo lesa



� Vsebina ukrepa: potreben natančnejša predstavitev koncepta ukrepa skladno 
z usmeritvami Akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne 
verige v Sloveniji do leta 2020. 

� Merila za izbor: črtanje merila, vezanega na NATURO 2000. Dodatna 
razdelava meril – večji poudarek na zagotavljanju dodane vrednosti lesa. 

� Uskladitev z MGRT: zagotoviti, da bo podprta celotna gozdno-lesna veriga. 

� Finančne določbe: znižanje stopenj javne podpore in delni prenos sredstev s 
podukrepa 27.1 na podukrep 18.3 – gozdna infrastruktura. 

27.1 – Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za 
sečnjo in spravilo lesa ter 27.2 – Primarna predelava lesa

N O V O S T
Uvedba finančnega inženiringa.



28. člen

SKUPINE PROIZVAJALCEV



29. člen
KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNI UKREP 

+ 
30. člen

EKOLOŠKO KMETOVANJE



29 – KMETIJSKO-OKOLJSKI-PODNEBNI UKREP
� Zahteve KOPOP: Zmanjšanje števila dodatnih zahtev KOPOP.

� Površine v KOPOP nad 100 ha: Določilo glede ukinitve plačila za površine 
nad 100 ha se črta. Uporabi se degresija, kot je veljala v obdobju 2007-
2013.

� Uvedba meril za izbor – zaradi pomanjkanja sredstev na ukrepu.

� Kombinacije zahtev z ukrepom Ekološko kmetovanje: zagotovi se, da se 
določene zahteve medsebojno ne morejo kombinirati. 

� Biodinamika – višje plačilo bo uvedeno, če ga pokaže kalkulacija. 

30 – EKOLOŠKO KMETOVANJE



32. člen

PLAČILA OBMOČJEM Z NARAVNIMI ALI 
DRUGIMI POSEBNIMI OMEJITVAMI

Št Aktivnosti

32.1 Plačila za gorska območja

32.2 Plačila za druga območja

32.3 Plačila za območja s specifičnimi omejitvami



34. člen

DOBRO POČUTJE ŽIVALI



34 – DOBRO POČUTJE ŽIVALI

� Vsebina ukrepa je predmet intenzivnih usklajevanj.

� To je poleg ukrepa po 16. členu tisti ukrep, ki se bo 
najprej začel izvajati, in sicer že s subvencijsko kampanjo 
2014. 

� Prvenstveno bo namenjen za PRAŠIČEREJCE.



36. člen

SODELOVANJE

Št. Aktivnost

36.1 Pilotni projekti

36.2 Razvoj novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij na področju 
kmetijstva, prehrane in gozdarstva

36.3 Horizontalno in vertikalno sodelovanje med subjekti v dobavni verigi za 
vzpostavitev logističnih platform za spodbujanje kratkih dobavnih verig in 
lokalnih trgov

36.4 Promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem  kratkih 
dobavnih verig in lokalnih trgov

36.5 Skupinski pristopi k okoljskim projektom in stalna okoljska praksa



38. člen

SOFINANCIRANJE ZAVAROVALNIH PREMIJ



� Predmet podpore: Podpora v okviru tega ukrepa zajema finančne 
prispevke za premije za zavarovanje.

� Škodni prag: Podpora se lahko odobri samo za zavarovalne pogodbe, ki 
krijejo izgubo, nastalo zaradi:
– slabih vremenskih razmer, bolezni živali ali rastlin, napada škodljivcev ali okoljske 

nesreče, ali izgube, nastale zaradi prosto živečih živali, ali 

– ukrepa, sprejetega v skladu z Direktivo 2000/29/ES za odpravo ali preprečitev širjenja 
bolezni rastlin ali škodljivcev, 

zaradi česar je uničenega več kot 30 % povprečnega letnega pridelka kmeta 
v predhodnem triletnem obdobju ali triletnega povprečja v predhodnem 
petletnem obdobju, pri čemer sta izključeni najvišja in najnižja vrednost. 

� Za izračun letnega pridelka kmeta se lahko uporabijo indeksi. Uporabljena 
metoda izračuna mora omogočiti določitev dejanske izgube posameznega 
kmeta v danem letu.

� Zavarovati se je možno tudi za primer SUŠE!

38 – SOFINANCIRANJE ZAVAROVALNIH PREMIJ



� Podpora se lahko dodeli samo aktivnemu kmetu.

� Stopnja podpore: Podpora ne sme presegati najvišje stopnje iz Priloge I, ki 
znaša 65 % zapadle zavarovalne premije. 

� 35 % zavarovalne premije plača kmet oziroma nosilec kmetijskega 
gospodarstva,

� 65 % so javna sredstva, ki se delijo med EU in državo članico (po 
razmerju 75 : 25, enako za obe regiji).
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42-45. člen

LEADER



� Tematsko osredotočenje sredstev =  bistveno načelo pri oblikovanju lokalnih 
razvojnih strategij – največ 2 tematski področji.

� Odločitev o porabi sredstev LEADER je v izključni pristojnosti LAS. MKO ne 
bo predpisovalo deležev porabe za določene vsebine.

� Predplačila – v obdobju 2014-2020 bodo možna.

� Ureditev glede upravičenosti DDV – bo dorečena in poenotena na ravni 
države za vse EU sklade.

� Najnižja minimalna višina podpore za projekt ostaja pri predlaganih 2.500 €.

� Več fleksibilnosti pri nadomeščanju / menjavi projektov v okviru NIP.

� Organizacijska oblika LAS – iskanje rešitev poteka, pogovori z MF sledijo v 
naslednjih tednih. 

� Priglasitev posebne sheme državnih pomoči za LEADER – iščemo rešitve, ki 
bodo ustreznejše kot „de minimis“.

LEADER



LEADER

O D P R T O:
CLLD pristop in podpora dosedanjih vsebin ukrepov 322 in 323
(vprašanje podpore „manjšim projektom“ v obdobju 2014-2020)

� Glede izvajanja vsebin dosedanjih ukrepov 322 in 323 znotraj 
ukrepov LEADER: s strani občin, LAS, razvojnih agencij… izraženi 
številni pomisleki. 

� Predlogi po izvajanju 21. člena „Osnovne storitve in obnova 

vasi na podeželskih območjih“ .

ALI pa v primeru, da se 21. člen ne izvaja, potem podan predlog, da 
se 

� ta vsebina izvaja v okviru CLLD pristopa. S strani soc. 
partnerjev podan predlog, da se za ta namen vključijo 
dodatna sredstva strukturnih skladov in kohezije v višini min. 
48 mio €.



FINANČNI OKVIR PRP 2014 - 2020
� Večletni finančni okvir:

� EKSRP: 837.700.000 EUR 
� RS: 268.482.161 EUR
� EKSRP + RS: 1.106.182.161 EUR

� Obvezna razdelitev sredstev  (predlog uredbe): 
� min. 5 % za LEADER
� min 30 % za prispevanje k ciljem, povezanim z  okoljem in podnebnimi 

spremembami
� obveznosti iz predhodnega obdobja

� Stopnja sofinanciranja s strani EU še naprej ostaja enotna - 75 % za obe 
kohezijski regiji (Vzhodno in Zahodno Slovenijo).

� Rezerva za uspešnost – pogojevanje “sprostitve” sredstev  z uspešnostjo oz. 
doseganjem ciljev strategije Evropa 2020. Obsega 7 % skupnih dodeljenih 
sredstev. Dodeli se leta 2019.  

� Pobude iz javne razprave:
� Znižanje stopnje podpore 
� Povečanje sredstev za investicije
� Povečanje sredstev za EKO VS zmanjšanje sredstev za EKO
� Dodajanje novih ukrepov              na katerih ukrepih zmanjšati?



HVALA ZA POZORNOST!
Sektor za podeželje MKO


