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Ključni koraki do uvedbe EIP 

NOVEMBER 2017 

Seminar EIP 

Sprejem Uredbe za 
ukrep Sodelovanje 

DECEMBER 2017 

JAVNI RAZPIS - M16.2 
Razvoj tehnologij 

JAVNI RAZPIS - M16.5 
Okolje in podnebne 

spremembe 

JAN.  - MAREC 2018 

Predstavitve JR + 
informiranje javnosti 

Oblikovanje 
operativnih skupin 

EIP 



• Preko 200 prejetih 
prijav za 90 prostih 
mest 

• Uravnotežena 
sestava:  

- kmetijski sektor (30),  
- svetovalci (30), 
- raziskovalci (30) 

Seminar EIP – formalni zagon EIP 

1. CILJ SEMINARJA 

• informirati o priložnostih EIP - zlasti kmetijska 
gospodarstva, kmetijska podjetja 

2. CILJ SEMINARJA 

• omogočiti vsaki skupini v “trikotniku znanja”, da 
izrazi svoja pričakovanja, da poda “svoj glas” v zvezi 
z EIP 

3. CILJ SEMINARJA 

• zagotoviti, da so glasovi 3 skupin “slišani” in 
upoštevani ter da se ustvarijo sinergije med njimi  



Uredba za ukrep Sodelovanje – 
usklajena v sprejem Vladi RS 

+ Ostali akterji: 
• Podjetja, ŽPI, 

zadruge, NVO, 
posamezniki, 
ostali akterji… 1. TRIKOTNIK ZNANJA 

“operativna skupina EIP” 



Partnerstvo vzpostavi notranje postopke, s katerimi se zagotavlja preglednost njihovega delovanja in 
odločanja ter preprečuje navzkrižje interesov.  

Opis notranjih postopkov je obvezna priloga k pogodbi o medsebojnem sodelovanju. 

Operativna skupina 
projekta EIP (OS EIP) 

je partnerstvo, ki 
izvaja projekte EIP in 

ga sestavljajo 
predpisani partnerji. 

Partnerstvo pripravi 
projekt, ki vsebuje 
obvezne sestavine, 
kot so: opis projekta 

EIP, ki se bo razvil, 
preskusil, prilagodil 

ali izvedel. 

OS EIP se vzpostavi 
na podlagi pogodbe 

o medsebojnem 
sodelovanju, ki se 
sklene najmanj za 

čas trajanja projekta 
EIP. 

Projekt izhaja iz 
dejanskih potreb 

članov OS EIP, ki so 
kmetijska 

gospodarstva.  

Operativna skupina EIP 



Pilotni projekti in projekti EIP 

- Projekti manjšega obsega. 

- Se nanašajo na razvoj novih ali 

izboljšanih proizvodov, praks, 

procesov in tehnologij na področju 

kmetijstva, gozdarstva ali živilstva. 

- Na podlagi sklenjene pogodbe o 

medsebojnem sodelovanju se vzpostavi 

partnerstvo, ki ga sestavljajo najmanj 3 

člani (trikotnik znanja). 

- Stopnja javne podpore = 100 % 

- Obdobje trajanja: 12, 24 ali 36 mesecev 

- Predvideni znesek javne podpore: 

• od 15.000 do največ 75.000 € 

     (Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij) 

• od 5.000 do največ 45.000 € 

     (Okolje in podnebne spremembe) 

- Projekti večjega obsega. 

- Se nanašajo na iskanje rešitev 

dejanskega problema kmetijskih 

gospodarstev na področju razvoja 

novih ali izboljšanih proizvodov, praks, 

procesov ali tehnologij v kmetijskem, 

gozdarskem ali živilskem sektorju. 

- Na podlagi pogodbe o medsebojnem 

sodelovanju se vzpostavi partnerstvo, 

ki ga sestavljajo najmanj 3 člani (trikotnik 

znanja). 

- Stopnja javne podpore = 80 % 

- Obdobje trajanja: 36 mesecev 

- Predvideni znesek sofinanciranja: 

• od 75.000 do največ 350.000 €  
(Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij) 

• od 45.000 do največ 250.000 €  
(Okolje in podnebne spremembe) 

Pilotni projekti Projekti EIP 



 

1. Kakovost partnerstva (20 točk): 

 sestava partnerstva 

 reference vodilnega partnerja 

2. Kakovost projekta (40 točk): 

 pomen za prakso: izvedba praktičnega 

preizkusa na najmanj 2 KMG, ki sta 

člana partnerstva 

 skladnost vsebine s strateškimi cilji 

kmetijstva, živilstva ali gozdarstva 

 prispevek k varovanju naravnih virov, k 

blaženju podnebnih sprememb ali 

prilagajanju nanje 

3. Prispevek k dvigu inovativnosti na KMG 

(20 točk): 

• prenos znanja v prakso 

4. Razširjanje, uporabnost in trajnost 

rezultatov (10 točk): način in obseg 

razširjanja rezultatov projekta 

5. Finančna konstrukcija (10 točk) 

 

 

1. Kakovost partnerstva (20 točk): 

 sestava partnerstva 

 reference članov partnerstva 

2. Kakovost projekta (40 točk): 

 pomen za prakso: izvedba praktičnega 

preizkusa na najmanj 3 KMG, ki so 

člani partnerstva 

 skladnost vsebine s strateškimi cilji 

kmetijstva, živilstva ali gozdarstva 

 prispevek k varovanju naravnih virov, k 

blaženju podnebnih sprememb ali 

prilagajanju nanje 

3. Prispevek k dvigu inovativnosti na KMG 

(15 točk): 

• prenos znanja v prakso 

• povečanje usposobljenosti KMG z 

izmenjavo izkušenj (izvedba najmanj 3 

srečanj v skupnem trajanju 9 ur) 

4. Razširjanje, uporabnost in trajnost 

rezultatov (15 točk): način in obseg 

razširjanja rezultatov projekta, dodatno pri 

podukrepu Razvoj novih proizvodov: trajnost 

rezultatov: načrt trženja in vstop na trg 

5.  Finančna konstrukcija (10 točk) 

Pilotni projekti 

Projekti EIP 

Vstopni 

prag:  

najmanj  

30 točk 

Vstopni 

prag:  

najmanj  

50 točk 

Pogoj: min. 60%  

vseh možnih točk 

 pri merilu 2. 

Merila za izbor 



• Zmanjševanje razlik med 

teorijo in prakso kmetovanja, 

testiranja in uvajanje novih 

tehnoloških rešitev v prakso. 

• Učinkovito sodelovanje med 

ustanovami, organiz. in 

kmetijsko prakso. 

• Prenos znanja in inovacij v 

prakso. 

• Razvoj demonstracijskih 

kmetij. 

• Večja usposobljenost 

kmetov in izboljšan pretok 

informacij. 

Kaj pričakujemo? 

• Projektov, ki so namenjeni 

„sami sebi“ 

• Projektov, ki: 

 ne bodo vključevali 

končne uporabnike tega 

znanja, 

 ne bodo imeli jasno 

opredeljenih medsebojnih 

razmerij, 

 ne bodo usmerjeni v 

doseganje rezultatov, 

 ne bodo pripomogli in 

izvajali širjenje znanja v 

neposredno uporabo. 

Česa ne želimo? 

Zaključne misli o uvedbi EIP 



Povečanje 
okoljske 

učinkovitosti 
kmetije. 

Aktivna vloga v 
projektu z izvedbo 

praktične rešitve  na 
kmetijskem 

gospodarstvu. 

Prenos novih 
praks na druge 

kmetije. 

Izmenjava 
izkušenj in 

znanj. 

Plačilo za 
sodelovanje v 

projektu. 

Sodelovanje s 
strokovnjaki. 

Rešitev 
konkretnega 

izziva, s katerim 
se sooča v 

praksi. 

Kaj kmetom in kmetijskim podjetjem prinaša EIP? 



Podporne aktivnosti mreženju (I.)  
EIP VEM TOČKA & IZMENJEVALNIK IDEJ 

• EIP VEM TOČKA: 

Informacijsko vozlišče na 

MKGP – centralna stična 

točka in povezovalec 

vseh INFO točk  

• E-pošta: 

sodelovanjeEIP.mkgp@g

ov.si 

• SPLETNA STRAN EIP: 

Slovenska spletna stran: 

www.program-podezelja.si 

Evropska spletna stran: 

https://ec.europa.eu/eip/agri

culture/en 

•    IZMENJEVALNIK IDEJ 

EIP VEM 
TOČKA 

EIP 
SPLETNA 
STRAN 

IZMENJEVA
LNIK IDEJ 

JAVNE 
PREDSTAVI

TVE 
BROŠURE 

DOGODKI 

mailto:sodelovanjeEIP.mkgp@gov.si
mailto:sodelovanjeEIP.mkgp@gov.si
http://www.program-podezelja.si/
http://www.program-podezelja.si/
http://www.program-podezelja.si/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en
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Podporne aktivnosti mreženju (II.)  
EIP VEM TOČKA & IZMENJEVALNIK IDEJ 



KRATEK POVZETEK 

Kmetijsko gospodarstvo je 

center dogajanja. 

 

Partnerstvo se ustanovi z 

namenom rešitve praktičnega 

problema na kmetijskem 

gospodarstvu. 

 

Rešitev problema je izvedena 

v praksi.  

 

Rezultati projekta se obvezno 

razširijo drugim kmetom in 

ostali zainteresirani javnosti. 

Cilji ukrepa sodelovanje  

in projektov EIP so: 

• Reševanje tehnoloških in 

organizacijskih problemov v 

kmetijstvu, živilstvu in 

gozdarstvu. 

• Razvoj novih proizvodov, 

praks, procesov in 

tehnologij. 

• Razvoj praks za skupno 

ukrepanje za blažitev 

podnebnih sprememb ali 

prilagajanje nanje. 

• Razvoj skupnih pristopov k 

okoljskim projektom in 

okoljskim praksam.  



HVALA ZA POZORNOST! 

IDEJE IN REŠITVE 
POVEZUJEJO! 

 
Ukrep M16 - Sodelovanje  

PRP 2014–2020  

 


