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CILJ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJACILJ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA

Doseči trajnostni razvoj podeželja:

• Povečanje produktivnosti dela v kmetijstvu in 
gozdarstvu in s tem dvig ravni konkurenčnosti teh 
sektorjev (1. os).

• Ohranjenost obdelanosti podeželja, zmanjševanje j p j , j j
negativnega vpliva kmetijstva na okolje in spodbujanje 
sonaravnega načina kmetovanja (2. os).

• Spodbujanje zaposlovanja in ustvarjanje novih 
delovnih mest na podeželju ter izboljšanje kakovosti 
življenja na podeželju (3  os)življenja na podeželju (3. os).

• Spodbujanje odločanja o razvoju posameznih območij 
 i t  “ d d j ” (4  )po pristopu “od spodaj navzgor” (4. os).



SPREMEMBE V POLITIKI RAZVOJA PODEŽELJA SPREMEMBE V POLITIKI RAZVOJA PODEŽELJA 
2007 2007 -- 201320132007 2007 20132013

Enotni sklad in poenotenje pravil o programiranju, financiranju in 
poročanju ter nadzoru 



NOVOSTI V OBDOBJU 2007 NOVOSTI V OBDOBJU 2007 -- 20132013

• 1. OS: Novi ukrepi. Pogoji upravičenosti pri predelavi se širijo na
proizvode gozdarstva in proizvode izven Priloge I k Pogodbi.
Podpore so omejene na mikro, mala in srednje velika podjetjaPodpore so omejene na mikro, mala in srednje velika podjetja.

• 2. OS: Dopolnjena je uredba o predpisanih zahtevah ravnanja in
dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih (navzkrižna skladnost). Pri
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost soobmočjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost so
opravljene korekcije že veljavnih območij. Pri določenih kmetijsko-
okoljskih ukrepih so dodane nekatere spremembe, ki so posledica
natančnejše opredelitve minimalnih pogojev.

• 3. OS: Med upravičene dejavnosti se uvrščajo tudi nekmetijske
gospodarske dejavnosti na podeželju, v primeru spodbujanja
razvoja mikro-podjetij pa tudi za upravičence ni nujno, da
i h j jo i k etij tizhajajo iz kmetijstva.

• 4. OS: Gre integracijo razvojnega pristopa, do sedaj znanega iz
pobude Skupnosti LEADER. LEADER gradi na razvojnem pristopu
»od spodaj navzgor«. Nosilci razvojnih strategij so t. i. lokalne
akcijske skupine, ki so oblikovane tripartitno, kot lokalna javno-
zasebna partnerstva.



PREDNOSTNE NALOGE IN UKREPI PREDNOSTNE NALOGE IN UKREPI –– 1. OS1. OS

IZBOLJŠANJE KONKURENIZBOLJŠANJE KONKURENČČNOSTI KMETIJSKEGA IN GOZDARSKEGA NOSTI KMETIJSKEGA IN GOZDARSKEGA 
SEKTORJASEKTORJA

č šDvig usposobljenosti in krepitev človeškega potenciala v kmetijstvu in 
gozdarstvu (3)

Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu
Pomoč mladim prevzemnikom kmetij

d k kZgodnje upokojevanje kmetov

Prestrukturiranje fizičnega kapitala v kmetijstvu in gozdarstvu ter 
spodbujanje inovativnosti (4)spodbujanje inovativnosti (4)

Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Povečanje gospodarske vrednosti gozdov 
Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom
Izboljšanje in razvoj infrastrukture  povezane z razvojem in prilagoditvijo Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo 
kmetijstva

Izboljšanje kakovosti kmetijske proizvodnje in proizvodov (3)
Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane
Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja 
prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane
Podpora ustanavljanju skupin proizvajalcev



PREDNOSTNE NALOGE IN UKREPI PREDNOSTNE NALOGE IN UKREPI –– 2. OS2. OS

IZBOLJŠANJE OKOLJA IN PODEŽELJAIZBOLJŠANJE OKOLJA IN PODEŽELJA

č žOhranjanje kmetijstva na območjih z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost (2)

Izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko Izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost na gorskih območjih
Izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost na območjih, ki niso gorska

Spodbujanje okolju prijaznih kmetijskih praks (1)

Kmetijsko okoljska plačila



PREDNOSTNE NALOGE IN UKREPI PREDNOSTNE NALOGE IN UKREPI –– 3. OS3. OS

KAKOVOST ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU IN KAKOVOST ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU IN 
DIVERZIFIKACIJA PODEŽELSKEGA GOSPODARSTVADIVERZIFIKACIJA PODEŽELSKEGA GOSPODARSTVA

Izboljšanje zaposlitvenih možnosti na podeželju (2)

Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti
Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij

Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju (2)

Obnova in razvoj vasiObnova in razvoj vasi
Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja



PREDNOSTNA NALOGA IN UKREPI OS 4PREDNOSTNA NALOGA IN UKREPI OS 4

LEADERLEADER

Izvajanje lokalnih razvojnih strategij
Spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanjaSpodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja
Vodenje lokalnih akcijskih skupin, pridobivanje 
strokovnih znanj in animacija območja



PREDVIDENA JAVNA FINANČNA SREDSTVA (PREDVIDENA JAVNA FINANČNA SREDSTVA (€€))

OSOS višina finančnih 
sredstev  

delež sredstev 
celotnega PRP

(€, za obdobje 2007 - 2013)
g

1  OS 399 487 151 33 28%1. OS 399.487.151 33,28%

2. OS 587.640.844 52,22%

3. OS 132.039.136 11,00%

4  OS 33 760 006 3 00%4. OS 33.760.006 3,00%

Tehnična 
pomoč 6.001.779 0,50%pomoč

SKUPAJSKUPAJ 1.158.928.916 100%



HVALA ZA VAŠO HVALA ZA VAŠO HVALA ZA VAŠO HVALA ZA VAŠO 
POZORNOST!POZORNOST!POZORNOST!POZORNOST!


