
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
IN OKOLJE 

 

 
 
 
 
  
  

Ukrep Sodelovanje – člen 36  
 

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 

 

 

 

 

 
dr. Boštjan KOS  

Sektor za podeželje 

MKO 

 

 

 Ljubljana,  30.9.2013 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
IN OKOLJE Namen delavnice 

 

• Izmenjava vidikov in pričakovanj glede ukrepa 

• Pregled nabora možnih in načrtovanih vsebin projektov  

• Prve možne povezave med potencialnimi partnerji 

• Dogovor glede nadaljnjega poteka procesa 

• Odgovori na odprta vprašanja in izpostavitev novih nedorečenih 
področij 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
IN OKOLJE Pravne podlage in gradiva 

• Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
 

• Delovni dokument DG AGRI o predlagani vsebini pooblastil, ki izhajajo iz Uredbe 
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (delegiran akt) 
 

• Draft guidance document on measure Co-operation (measure fiche) 
 

• Draft Guidelines on Programming for Innovation and the Implementation of the 
EIP for Agricultural Productivity and Sustainability 
 

• Strategic Implementation Plan EIP for Agricultural Productivity and Sustainability 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
IN OKOLJE Namen ukrepa Sodelovanje 

• Podeželska območja se soočajo z mnogimi ovirami (razdrobljenost, 

oddaljenost, majhnost, slaba komunikacija…) 

 

• Javna podpora je lahko v pomoč pri premagovanju in odpravljanju teh ovir 

preko pomoči pri sodelovanju med posameznimi subjekti. 

 

• DČ so imele možnost izvajanja podobnega ukrepa tudi v trenutnem 

programskem obdobju, vendar je le ta pritegnil malo pozornosti. 

 

Ukrep Sodelovanje bo: 

• ponudil nove priložnosti za medsebojno povezovanje različnih ljudi in 

ustanov in pripomogel k premagovanju problema razdrobljenosti, 

• zagotovil dodatno „mehko“ podporo (stroški organiziranja), 

• podprl bolj specifično in ožjo obliko sodelovanja, kot jo poznamo pri 

pristopu LEADER… 

• …vendar širšo, kot je možna preko nekaterih drugih ukrepov, 

• razširil področje in krog udeležencev pri pilotnih in razvojnih projektih. 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
IN OKOLJE Člen 36 (1) 

1. S podporo v okviru tega ukrepa se dodeli podporo za namen spodbujanja 

oblik sodelovanja, ki vključujejo vsaj dva subjekta, in zlasti:  

 

a) pristope sodelovanja med različnimi subjekti iz kmetijskega sektorja, 

prehranske verige in gozdarskega sektorja v Uniji ter drugimi subjekti, ki 

prispevajo k doseganju ciljev in prednostnih nalog v okviru politike razvoja 

podeželja, vključno s skupinami proizvajalcev, zadrugami in medpanožnimi 

organizacijami;  

 

b) vzpostavljanje grozdov in mrež; 

 

c) ustanovitev in delovanje operativnih skupin EIP na področju kmetijske 

produktivnosti in trajnosti iz člena 62. 

Ukrep omogoča podporo za sodelovanje med zelo različnimi subjekti, pod 
pogojem, da njihova aktivnost prispeva k prednostnim nalogam politike 
razvoja podeželja. 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
IN OKOLJE Osnovno pravilo: dva subjekta ali več 

Osnovno pravilo ukrepa Sodelovanje je:  

 V PODPRTEM PROJEKTU MORATA SODELOVATI VSAJ DVA SUBJEKTA  

Pravilo opozarja na to, da ukrep ni namenjen zgolj 

inovacijam, kratkim verigam ali okoljskim 

vsebinam, pač je bistvo ukrepa podpora 

sodelovanju med subjekti. Pomembno je 

spodbujanje raznih oblik sodelovanja. 

Ukrep Sodelovanje se mora uporabiti za „ustvarjanje 

nečesa novega“. Ukrepa se ne sme uporabiti za podporo 

skupnih aktivnosti, ki že potekajo. 

 

Ukrep se lahko uporabi za podporo obstoječim skupinam 

sodelujočih subjektov, vendar z novimi skupnimi 

projekti. 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
IN OKOLJE Operativne skupine EIP 

Ukrep Sodelovanje (člen 36) predstavlja izredno pomembno orodje za 

formiranje in delovanje operativnih skupin EIP. 

Oblika operativnih skupin EIP ni predpisana. 

 

„KDO“ je skupina  ni pomembno 

„KAJ“ skupina dela  je pomembno 

Člen 62 (1): 

 

Operativne skupine EIP so del EIP na področju kmetijske produktivnosti in 

trajnosti. Ustanovijo jih zainteresirani subjekti, kot so kmetje, raziskovalci, 

svetovalci in podjetja, ki delujejo na področjih kmetijstva in prehrane. 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
IN OKOLJE Člen 36 (2) 

2. Sodelovanje iz odstavka 1 zajema zlasti: 

 

a) pilotne projekte;  

b) razvoj novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij na področju kmetijstva, prehrane in 

gozdarstva;  

c) sodelovanje med malimi subjekti na področju organiziranja skupnih delovnih procesov in 

skupne rabe objektov in naprav ter virov in razvoj in/ali trženje turističnih storitev povezanih s 

turizmom na podeželju;  

d) horizontalno in vertikalno sodelovanje med subjekti v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj 

kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov;  

e) promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in 

lokalnih trgov;  

f) skupne ukrepe za blažitev podnebnih sprememb ali za prilagajanje tem spremembam;  

g) skupinske pristope k okoljskim projektom in stalno okoljsko prakso, vključno učinkovitim 

upravljanjem z vodami, rabo obnovljive energije in ohranjanjem kmetijske krajine;  

h) horizontalno in vertikalno sodelovanje med subjekti v dobavni verigi za trajnostno proizvodnjo 

biomase za uporabo v prehrani in proizvodnji energije in industrijskih postopkih;  

i) izvajanje lokalnih razvojnih strategij ki zadevajo eno ali več prednostnih nalog Unije za razvoj 

podeželja in niso opredeljene v členu 2 (16) Uredbe (EU) št. [HU], zlasti v okviru skupin javnih in 

zasebnih partnerjev, ki niso opredeljena v členu 28(1)(b) Uredbe (EU) št. [SSO/2012] pripravo 

načrtov upravljanja gozdov ali enakovrednih instrumentov; 

ja) diverzifikacijo kmetijskih aktivnosti v aktivnosti s področja varovanja zdravja, socialnega 

 vključevanja, družbeno koristnega kmetovanja in izobraževanja o okolju in prehrani.  



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
IN OKOLJE Vrste aktivnosti sodelovanja 

Vrste aktivnosti, upravičenih do podpore pri ukrepu Sodelovanje so navedene v 

členu 36 (2). Vendar seznam upravičenih aktivnosti s tem ni zaprt. DČ lahko 

preko člena 36 podpira tudi druge vrste aktivnosti, ki prispevajo k doseganju 

prednostnih nalog politike razvoja podeželja. 

 

Za podporo dodatnim vrstam aktivnosti, ki niso na seznamu, mora DČ zagotoviti 

ustrezno obrazložitev v programu. 

EK ne bo dovolila novih vrst aktivnosti, ki so podobne 

že opredeljenim v členu 36 (2), zaradi preprečitve 

izogibanja posebnim pogojem, ki jih zahteva 

posamezna vrsta aktivnosti. 

Primer: 

Pod točkama 2 (d) in (e) je dovoljena podpora za razvoj (in 

s tem povezano promocijo) dobavnih verig, ki so kratke in 

trgov, ki so lokalni – dve značilnosti, ki bosta natančneje 

opredeljeni v delegiranem aktu. 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
IN OKOLJE Pilotni projekti in eksperimentalni 

razvoj 

Izjema od pravila „vsaj dva subjekta“ velja za: 

• pilotne projekte;  

• razvoj novih proizvodov, praks, postopkov in 

tehnologij na področju kmetijstva, prehrane in 

gozdarstva;  

Člen 36 (3): 
Podpora za dejavnosti iz odstavka 2 (a) in (b) se lahko 
dodeli tudi posameznim subjektom, če je ta 
možnost zagotovljena v programu razvoja podeželja.  

Člen 36 (4) 
Rezultati pilotnih projektov iz točke (a) odstavka 2 in 
dejavnosti iz točke (b) odstavka 2, ki jih izvajajo 
posamezni subjektov, kot določa odstavek 3 se razširjajo. 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
IN OKOLJE Nekatere podrobnosti… 

Razvoj VS Raziskave 
 
Člen 36 ne sme podpirati 
projektov, ki so „zgolj“ 
raziskovalni, lahko pa podpira 
raziskave, ki so povezane z ali 
spremljajo praktične projekte. 

Demonstracijski projekti 
 
Demonstracija nove tehnologije je upravičena 
aktivnost v primeru, da ta aktivnost predstavlja končni 
del procesa testiranja/preverjanja te tehnologije. 
Za ostale oblike demonstracijskih aktivnosti je ustrezna 
podpora preko člena 15. 

Kaj je kratka dobavna veriga? 
 
Do podpore so upravičene le dobavne verige, ki 
vključujejo „ne več kot enega posrednika“ med kmetom 
in končnim potrošnikom. 
Posrednik v tem primeru je subjekt, ki kupi proizvod od 
kmeta z namenom nadaljnje predelave in/ali prodaje. 

Kaj je lokalni trg? 
 
Lokalni trg lahko temelji na 
kratki dobavni verigi. V primerih, 
ko temu ni tako je potrebno v 
programu določiti: 
• razdaljo od kmetije izvora do 

mesta predelave in prodaje, 
• drugo prepričljivo definicijo 

lokalnega trga, ki ne temelji 
na administrativnih mejah 

Podpora za promocijo… 
…je možna le za kratke dobavne verige in lokalne trge in 
se navezuje na promocijo celotne verige ali trga in ne na 
posamezne proizvode, ki iz tam izvirajo. 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
IN OKOLJE Člen 36 (5) 

Naslednji stroški, povezani z oblikami sodelovanja iz odstavka 1, so upravičeni do 
podpore v okviru tega ukrepa:  

a) preučevanje zadevnega območja, študije izvedljivosti in stroški priprave poslovnega 
načrta, načrta za upravljanje gozdov oziroma enakovrednega dokumenta ali lokalne 
razvojne strategije, razen lokalnih razvojnih strategij iz člena 29 Uredbe (EU) št. 
[SSO/2012];  

b) animacija zadevnega območja, da se zagotovi izvedljivost skupnega ozemeljskega 
projekta ali projekta, ki ga bo izvajala operativna skupina EIP iz člena 62. V primeru 
grozdov lahko animacija zadeva tudi organizacijo usposabljanja, mrežno povezovanje 
članov in pridobivanje novih članov;  

c) tekoči stroški sodelovanja;  

d) neposredni stroški posebnih projektov, povezanih z izvajanjem poslovnega načrta, 
okoljskega načrta, gozdno upravljavskega načrta ali ekvivalentnega,  lokalne razvojne 
strategije, ki ni lokalna razvojna strategija iz člena 29 Uredbe (EU) št. *SSO/2012+, ali 
drugih aktivnosti, usmerjenih v inovacijo, vključno s testiranjem;  

e) promocijske aktivnosti. 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
IN OKOLJE Upravičeni stroški 

Ukrep Sodelovanje lahko pokriva pet vrst stroškov: 

 

 
Stroški, ki izhajajo iz 

sodelovanja/organiziranja 

Stroški, ki izhajajo iz 

projektnih aktivnosti 

Študije/načrti 

Animacija 

Tekoči stroški sodelovanja 

Neposredni stroški projektov, 

vezani na načrte 

Promocijske aktivnosti 

Možni načini financiranja: 

1. Pokrivanje stroškov sodelovanja / organizacije projekta, ostali stroški se 

pokrivajo iz drugih ukrepov PRP, 

2. Pokrivanje vseh stroškov projekta, tudi tistih, ki so upravičeni pri drugih PRP 

ukrepih. 

 to je možno le pri projektih, ki imajo pripravljen natančen načrt izvedbenih 

aktivnosti in rezultatov 

V primeru pokrivanja vseh stroškov projekta je potrebno upoštevati maksimalne zneske in 
stopnje podpore, ki veljajo pri drugih ukrepih PRP. 

Stopnja podpore pri 
ukrepu Sodelovanje je 
do 100 %. 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
IN OKOLJE Nacionalne prioritete 

Doseganje zastavljenih nacionalnih prioritet politike razvoja podeželja: 

1. prenos znanja in inovacije, 

2. prestrukturiranje v smeri povečanja produktivnosti in trajnostne 

rabe naravnih virov ter blažitev in prilagoditev na podnebne 

spremembe, 

3. spodbujanje razvoja kratkih oskrbnih verig in gozdno lesnih verig 

ter dviga kakovosti, 

4. razvoj endogenih potencialov na podeželju in delovnih mest. 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
IN OKOLJE Področja ukrepanja 

Področja ukrepanja pri ukrepu Sodelovanje: 

Člen 36(2)(a): Pilotni projekti 

Člen 36(2)(b): Razvoj novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij 

na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva 

Člen 36(2)(d): Horizontalno in vertikalno sodelovanje med subjekti v 

dobavni verigi za razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov 

Člen 36(2)(e): Promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z 

razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov 

Člen 36(2)(g): Skupinski pristopi k okoljskim projektom in stalni okoljski 

praksi, vključno z učinkovitim upravljanjem voda, rabo obnovljive 

energije in ohranjanjem kmetijske krajine. 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
IN OKOLJE Ključne vsebine ukrepa 

Ključne / horizontalne vsebine ukrepa in izvedbenih projektov so: 

• sodelovanje,  

• povezovanje in  

• prenos znanja. 

Predvideni/pričakovani vsebinski 

okvirji sodelovanja, povezovanja 

in prenosa znanja: 

 

Kmetijstvo ⇒ Razvoj 

Kmetijstvo ⇒ Trg 

Kmetijstvo ⇒ Okolje 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
IN OKOLJE Tehnično izvedbeni okvirji ukrepa 

Izvedba javnih razpisov 

 

• Prvi javni razpis predvidoma v letu 2015. 

• Vsako leto, do vključno leta 2018, po en javni razpis. 

  

 

 

Okvirji projektov 

 

• Doba trajanja projektov od 1 do 4 leta 

• Finančni obseg projektov od 50.000 EUR do 500.000 EUR 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
IN OKOLJE Kriteriji upravičenosti in merila za 

izbor 

Kriteriji upravičenosti 

• upravičena oblika in sestava subjekta sodelovanja, 

• sklenjeno razmerje med partnerji v subjektu sodelovanja, 

• urejenost  partnerjev v subjektu sodelovanja glede obveznosti do države, 

• sovpadanje/povezanost vsebine, rezultatov in ciljev projekta z določenimi prioritetami 
in SWOT, 

• vsebinska ustreznost izdelane projektne naloge. 

Merila za izbor projektov 

• ustreznost oblike in sestave subjekta sodelovanja, 

• usklajenost vsebine, rezultatov in ciljev projekta s prioritetami in SWOT, 

• konkreten prispevek projekta k napredku in/ali dvigu inovativnosti, 

• dodana vrednost projekta, 

• uporabnost in trajnost rezultatov projekta ter način in obseg njihove diseminacije, 

• finančni vidiki projekta 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
IN OKOLJE Odprta vprašanja 

1. Ali so predlagana izhodišča za izvedbo ukrepa ustrezna? 

2. Kako opredeliti / definirati operativne skupine EIP? 

3. Kako opredeliti / definirati inovacije oziroma inovativne projekte? 

4. Ali potrebujemo posvetovalno / usmerjevalno telo, ki bo usmerjalo oziroma 
odločalo o ustreznosti predlaganih projektnih vsebin? 

5. Ali ukrep pokriva ustrezno število prednostnih področij EU (preveč / premalo)? 


