
 
1. javni razpis za  

 - podukrep 16.2: 
 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih 

proizvodov, praks, procesov in tehnologij  
in  

- podukrep 16.5:  
Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih 

sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne 
pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim 

praksam 



Predmet in cilj javnega razpisa 

Podukrep M16.2: Podpora za pilotne projekte ter za 
razvoj novih proizvodov, praks, procesov in 
tehnologij (podukrep Razvoj novih proizvodov, 
praks, procesov in tehnologij) 

 

Namen in cilji podukrepa M16.2 
 

Podpora je namenjena izvedbi  pilotnih projektov in 
projektov EIP, s ciljem:  

1. razvoja novih oziroma izboljšanih proizvodov, 
praks, procesov ali tehnologij na področju 
kmetijstva, živilstva ali gozdarstva 

 

 

 

 

Podukrep M16.5: Podpora za skupno ukrepanje za 
blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter 
za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim 
okoljskim praksam (podukrep Okolje in podnebne 
spremembe)  
 

Namen in cilji podukrepa M16.5 
 
Podpora  je namenjena izvedbi pilotnih projektov in 
projektov EIP s ciljem:  

1. razvoja rešitev, namenjenih:  

– zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva 
na okolje,  

– izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali 
gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti,  

– izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na 
vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali  

– zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na 
podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu 
 
 

2. prenosa znanj v prakso ter  

3. razširjanja rezultatov projekta. 



Trikotnik znanja 

Projekti EIP:  
a. Pravna oseba, ki je registrirana za 
opravljanja raziskovalne in razvojne 
dejavnosti 

Pilotni projekti:  
a. Pravna oseba, ki je registrirana za opravljanja 

raziskovalne in razvojne dejavnosti  
 

ali 
 
b. Pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja 
(višje strokovno izobraževanje, visoko šolstvo) 



Trikotnik znanja 

… 



Tematike pilotnih projektov 

Podukrep M16.2: Razvoj novih 
proizvodov, praks, procesov in 
tehnologij 

 

Tematike pilotnih projektov v okviru 
tega podukrepa niso predpisane.  

 

 

 

Podukrep M16.5: Okolje in podnebne spremembe 

 

1. Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z 
naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami  

2. Ponovna vzpostavitev kmetijske rabe na 
opuščenih kmetijskih zemljiščih  

3. Ohranjanje specifičnih struktur kmetijske 
kulturne krajine  

4. Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na 
površinske in podzemne vode  

5. Učinkovita in trajnostna raba vode na 
kmetijskem gospodarstvu  

 

 

Priloga 2  
(Uredba, Ur.l. 68/17) 



Tematike projektov EIP 

Podukrep M16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, 
procesov in tehnologij 
 

1. Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk 

2. Visokostorilna trajnostna pridelava vrtnin 

3. Trajnostna pridelava grozdja za vino in svežo uporabo 

4. Učinkovita prireja mleka z izboljšanjem prehrane krav molznic  

5. Uvedba genomske selekcije z domačim obračunom genomskih 
plemenskih vrednosti 

6. Nov proizvodno-ekonomski model slovenske prašičereje  

7. Razvoj tehnologij pridelave in predelave z beljakovinami bogatih rastlin 

8. Reja govedi in drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti 

9. Podaljšanje obstojnosti živil in svežine proizvodov;  

10. Razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem gospodarstvu in organizaciji 
pridelave  

11. Tehnološke rešitve za preprečevanja karantenske bolezni hude viroidne 
zakrnelosti hmelja 

12. Modeli lokalne oskrbe 

13. Analitični sistemi v podporo svetovanju na kmetijah 

14. Dodana vrednost lesu 

 

 

 

Podukrep M16.5: Okolje in podnebne 
spremembe 
 
1. Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zagotavljanjem 

rodovitnosti in preprečevanje erozije ter degradacije tal  
2. Trajnostno varstvo rastlin  
3. Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe na 

kmetijskem gospodarstvu 
4. Kmetijstvo kot podpora naravovarstva oziroma ohranjanje 

biotske raznovrstnosti preko ustreznega načina kmetovanja 
5. Gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči 
6. Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava na vodovarstvenih 

območjih  
7. Učinkovita raba energije in OVE v kmetijski pridelavi in 

predelavi  
8. Krožno gospodarstvo – sklenjen snovni krogotok na 

kmetijskem gospodarstvu 
9. Ohranjanje biotske raznovrstnosti v gozdnih habitatih 
10.Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in 

podzemne vode  
11.Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem 

gospodarstvu 
 

Priloga 2  
(Uredba, Ur.l. 68/17) 



Sestava partnerstva-KMG 
1. Kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva je lahko organizirano kot  
         (Zkme-1D, Ur.l. 27/17): 

a)       pravna oseba, 
b)       samostojna podjetnica posameznica ali samostojni podjetnik posameznik 
c)       fizična oseba, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in je vpisana v 
Centralni register prebivalstva, 
č)     kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri čemer se za 
kmetijo šteje tudi čebelarka ali čebelar, ki ni samostojni podjetnik posameznik, 
d)       agrarna skupnost, 
e)       pašna skupnost 

Če je v partnerstvo vključeno kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano 
kot kmetija je član partnerstva lahko (49. člen Uredbe, ki ureja ukrep 
Sodelovanje, Ur.l. 68/17):  

- nosilec kmetije, če kmetija izvaja upravičene aktivnosti v okviru 
kmetijske ali gozdarske dejavnosti, 

- nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če kmetija izvaja upravičene 
aktivnosti projekta v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 

- nosilec kmetije, če kmetija izvaja upravičene aktivnosti projekta v 
okviru kmetijske ali gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji in 
nosilec kmetije ni nosilec te dopolnilne dejavnosti.  

 

Trikotnik znanja 



Sestava partnerstva- SVETOVANJE 
2. Svetovanje 

Pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje  dejavnosti 
svetovanja na področju : 
- kmetijstva, živilstva in gozdarstva (podukrep 16.2) 
- kmetijstva, gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave 

ali varstva voda (podukrep 16.5) 

in ima SKD 74.900 (kmetijstvo ali živilstvo ali varstvo okolja, 
ohranjanje narave ali varstva voda) 

in SKD 02.400, 74.900 (gozdarstvo) 
 

Ta član partnerstva ne sme biti registrirana za opravljanje 
dejavnosti trgovine,  ki je povezana s področjem: 

- kmetijstva, [živilstva] ali gozdarstva  in ima SKD 46.110, 
46.120, 46.210, 46.220, 46.230, 46.610, 46.750, 47.762. 

 Trikotnik znanja 



D7 Seznam opravljenih svetovanj 

Dejavnost svetovanja mora biti 
opravljena najmanj dve leti pred 
datumom vložitve vloge na javni 
razpis, najmanj 10 pravnim ali fizičnim 
osebam, pri čemer se mora svetovanje 
nanašati na področje:  
 
- Kmetijstva, živilstva ali gozdarstva 

(podukrep 16.2) 

- Kmetijstva, varstva okolja, 
ohranjanja narave,  varstva voda ali 
gozdarstva (podukrep 16.5) 

D7 prilogo morajo izpolniti vsi člani partnerstva, 
ki so v projekt vključeni kot PO, ki je registrirana 
za opravljanje dejavnosti svetovanja! 

D7 prilogo je  
potrebno obvezno  
priložiti vlogi na JR. 

Velja za pilotne projekte in 
projekte EIP ter za oba 

podukrepa M16.2 in M16.5. 



D13 Dokazilo o opravljanju svetovanj 

D13 dokazilo morajo izpolniti vsi člani 
partnerstva, ki so v projekt vključeni kot 
PO, ki je registrirana za opravljanje 
dejavnosti svetovanja na področju varstva 
okolja, ohranjanja narave alivarstva voda! 

Podukrep 16.2 

Podukrep 16.5 
Član partnerstva, ki opravlja dejavnost 
svetovanja na področju varstva okolja, 
ohranjanje narave ali varstva voda, mora 
poleg D13 dokazila  priložiti akt o 
ustanovitvi, iz katerega je razvidno, da 
deluje na področju varstva okolja, 
ohranjanja narave ali varstva voda. 

D13 dokazilo je potrebno obvezno 
priložiti vlogi na JR. 

+ 
 

Akt o ustanovitvi 
 

Velja za pilotne projekte in projekte EIP 



Sestava partnerstva-R&R in izobraževanje 

 

3a. Pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti in 
je vpisana v evidenco o izvajalcih  raziskovalne in razvojne dejavnosti. 

 

ali  

 

3b. Pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja 
organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno 
izobraževanje, oz. z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,  na področju:  

- kmetijstva, živilstva ali gozdarstva (podukrep 16.2)  
- kmetijstva, gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda (podukrep 16.5) 

Pilotni projekti 

Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS): 
http://www.sicris.si/public/jqm/cris.aspx?lang=slv&opdescr=home&opt=1  

Trikotnik znanja 

3a. Pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje 
raziskovalne in razvojne dejavnosti in je vpisana v 
evidenco o izvajalcih  raziskovalne in razvojne dejavnosti. 

Projekti EIP 

http://www.sicris.si/public/jqm/cris.aspx?lang=slv&opdescr=home&opt=1
http://www.sicris.si/public/jqm/cris.aspx?lang=slv&opdescr=home&opt=1
http://www.sicris.si/public/jqm/cris.aspx?lang=slv&opdescr=home&opt=1


D8: Izjava o opravljanju dejavnosti izobraževanja 

D8 izjavo morajo izpolniti vsi člani 
partnerstva, ki so v projekt 
vključeni kot PO, ki opravljajo 
dejavnost izobraževanja v skladu z 
zakonom, ki ureja organizacijo in 
financiranje vzgoje in izobraževanja, 
zakonom, ki ureja višje strokovno 
izobraževanje, oz. zakonom, ki ureja 
visoko šolstvo. 

D8 izjavo je potrebno obvezno 
priložiti vlogi na JR. 

Velja za pilotne projekte 
ter za oba podukrepa 

M16.2 in M16.5. 



Sestava partnerstva- ostali člani 

Poleg navedenih članov lahko 
partnerstvo sestavljajo  tudi druge 

pravne osebe, samostojni podjetniki 
posamezniki ali fizične osebe, ki 

samostojno opravljajo dejavnost. 



Obveznosti vodilnega partnerja 
50 .člen Uredbe  (Ur. l. 68/17) 

Vodilni partner ima naslednje obveznosti:  

 

1. zastopa člane partnerstva 

2. koordinira pripravo celotne dokumentacije, potrebne za vložitev vloge na JR, in 
zahtevka za izplačilo sredstev (npr. projekt, pogodba o medebojnem sodelovanju) 

3. predloži poročilo o izvajanju projekta 

4. sporoča na ARSKTRP vse morebitne spremembe 

5. hrani dokumentacijo še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev 

6. ne glede na prejšnjo točko hrani dokumentacijo, ki je podlaga za odobritev 
pomoči de minimis po tej uredbi, še najmanj deset let od dneva zadnjega izplačila 
sredstev 

7. omogoči dostop do dokumentacije, ki je podlaga za dodelitev in izplačilo 
sredstev ter kontrolo na kraju samem 

8. razširja rezultate projekta  

9. če gre za izvedbo projekta EIP, se mora v času trajanja projekta vsako leto 
udeležiti dogodka o delovanju operativnih skupin EIP, ki ga organizira MKGP.  



Vodja projekta 

Vodenje in koordinacijo projekta 
lahko izvaja le oseba,  

ki je zaposlena pri vodilnem 
partnerju in  

ima najmanj izobrazbo, 
pridobljeno po študijskem 

programu prve stopnje  

oziroma izobrazbo, ki ustreza 
ravni izobrazbe, pridobljene po 

študijskih programih prve 
stopnje, in je v skladu z zakonom, 

ki ureja slovensko ogrodje 
kvalifikacij, uvrščena na šesto ali 

sedmo raven. 



Koliko projektov lahko prijavi  
1 vodilni partner? 

1 vodilni partner 

Podukrep M16.2 Podukrep M16.5 

Sklop A:  
pilotni projekti 

Sklop A:  
pilotni projekti 

Sklop B:  
projekti EIP 

Sklop B:  
projekti EIP 

3 3 3 3 

(Tematike  
niso predpisane) 

(14 tematik) (5 tematik) (11 tematik) 

Pri podukrepu M16.2 in M16.5 lahko 
vodilni partner na posamezni sklop 

javnega razpisa vloži tri vloge  
(2. odstavek 50. člena uredbe). 



Pogodba o medsebojnem sodelovanju 
(Partnerska pogodba) 

Obvezne sestavine pogodbe o medsebojnem sodelovanju  so določene v prilogi 4 Uredbe: 
 

1. pogodbene stranke  

2. vodilni partner in njegove obveznosti;  

3. namen sklenitve pogodbe, 

4. člani partnerstva, ki izvajajo upravičene aktivnosti;  

5. da ima član partnerstva pravico do povračila od ARKSTRP priznanih stroškov projekta  

6. obveznosti članov partnerstva;  

7. način porazdelitve finančnih obveznosti po posameznih članih partnerstva v primeru ugotovljene 
kršitve, ki ima za posledico vračilo dela ali vseh izplačanih sredstev;  

8. veljavnost pogodbe;  

9. pri projektu EIP dogovor glede intelektualne lastnine rezultatov projekta in njihove razpoložljivosti 
po zaključku projekta;  

10. pri projektu EIP opis notranjih postopkov, s katerimi se zagotavlja preglednost njegovega delovanja 
in odločanja ter preprečuje navzkrižje interesov.   

Vodilni partner pripravi eno pogodbo o medsebojnem 
sodelovanju za vse člane partnerstva. Vsi člani 

partnerstva podpišejo eno pogodbo. 

Pogodba o medsebojnem 
sodelovanju ali partnerska pogodba 

ni pismo o nameri. 



Nepovezanost članov partnerstva 

Člani partnerstva  
ne smejo biti med seboj 
povezani na način iz 3. 
člena priloge I Uredbe 

Komisije (EU) št. 702/2014 
z dne 25. junija 2014. 

D2 izjavo je potrebno obvezno 
priložiti vlogi na JR in vsakemu 
zahtevku za izplačilo sredstev. 

D2 izjavo morajo izpolniti in podpisati  
vsi člani partnerstva! 



Povezanost podjetij 
Uredba Komisije (EU)  

št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 

3. „Povezana podjetja“ so podjetja, med katerimi obstaja eno od naslednjih razmerij: 
 
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov v drugem podjetju; 
 
(b) podjetje ima pravico, da imenuje ali odstavi večino članov upravnega, upravljavskega ali nadzornega organa v drugem 
podjetju; 
 
(c) podjetje ima pravico, da izvaja prevladujoč vpliv nad drugim podjetjem na podlagi 
 
pogodbe, podpisane z navedenim podjetjem, ali določbe v aktu o ustanovitvi ali statutu navedenega podjetja; 
 
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi sporazuma z drugimi delničarji ali družbeniki 
navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov v navedenem podjetju. 
 
Domneva, da v podjetju ni prevladujočega vpliva, obstaja, če se vlagatelji iz drugega pododstavka odstavka 2 ne vključujejo, 
neposredno ali posredno, v upravljanje zadevnega podjetja, ne glede na svoje pravice kot delničarji podjetja. 
 
Kot povezana se obravnavajo tudi podjetja, med katerimi obstaja katero koli razmerje, opisano v prvem pododstavku, prek 
enega ali več drugih podjetij, ali katerikoli vlagatelj iz odstavka 2. 
 
Kot povezana podjetja se obravnavajo tudi podjetja, med katerimi obstaja katero koli tovrstno razmerje prek fizične osebe 
ali skupine fizičnih oseb, ki skupno delujejo, če opravljajo svojo dejavnost ali del svoje dejavnosti na istem zadevnem trgu ali 
na sosednih trgih. 



Upravičenci do podpore 

Vodilni partner  

in 

drugi člani partnerstva,  

če izvajajo upravičene aktivnosti projekta. 



Upravičene aktivnosti 

Vodilni partner in drugi člani partnerstva,  
če izvajajo upravičene aktivnosti projekta, ki so: 

- vodenje in koordinacija projekta (lahko izvaja samo vodilni partner) 

- aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta (npr. analiza 
problema in razvoj možnih rešitev problema, vzorčenje, meritve, zbiranje 
podatkov, usposabljanje članov partnerstva, razvijanje prototipa) 

- priprava in izvedba praktičnega preizkusa na lokaciji KMG, ki je član 
partnerstva 

- analiza izvedljivosti prenosa novega oz. izboljšanega proizvoda, prakse, 
procesa ali tehnologije v prakso na ravni KMG 

- razširjanje rezultatov projekta 

 



Analiza izvedljivosti 

Analiza izvedljivosti prenosa iz 4. točke prvega odstavka 10. člena 
Uredbe ima naslednje obvezne sestavine:  

a) povzetek analize izvedljivosti;  

b) ocena izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev v prakso; 

c) problemi, posebnosti pri prenosu predlaganih rešitev v prakso; 

č) koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, kot npr. 
finančne koristi ali ekonomske predlaganih rešitev za kmetijsko 
gospodarstvo; 

d) in vplivi predlaganih rešitev na okolje in 

e) sklepi ter priporočila 

 

Enako velja za pilotne projekte in projekte 
EIP ter za oba podukrepa. 

Se priloži ob zadnjem 
zahtevku za izplačilo 

sredstev. 
 



Če  gre za projekt EIP je potrebno v okviru razširjanja rezultatov 
projekta pripraviti: 

- gradivo v e-obliki z opisom uporabe novega oz. izboljšanega 
proizvoda, prakse, procesa ali tehnologiji v praksi (npr. 
protokol, tehnološko navodilo, priročnik dobre prakse, 
upravljalski načrt kmetije), ki ga MKGP objavi na spletni strani 
PRP (podukrep M16.2) ali z opisom uporabe v okviru projekta 
razvitih rešitev v praksi (podukrep M16.5) 

- praktični prikaz rezultatov projekta na lokaciji najmanj 
enega KMG, ki je član partnerstva, za najmanj tri KMG, ki 
niso člani partnerstva 

 

Upravičene aktivnosti  
(za projekt EIP) 



E-gradivo z opisom uporabe novega oz. 
izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali 

tehnologije 

Obvezne sestavine e- gradiva:  

a) povzetek uporabe v okviru projekta razvitih rešitev; 
b) opis problema; 
c) opis razvitih rešitev uporabe novega ali izboljšanega 
proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije v praksi; 
č) pomen razvitih rešitev z opisom ukrepov, pravil, smernic, 
načinov ravnanja ali rešitev v praksi z vidika potencialnega 
končnega uporabnika, ki je kmetijsko gospodarstvo in 
d) slikovno gradivo, ki ponazarja delovanje izboljšanega 
proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije v praksi.  

 

Velja za projekte EIP  
in podukrep M16.2 



E-gradivo z opisom uporabe v okviru 
projekta razvitih rešitev 

Obvezne sestavine e-gradiva:  

a) povzetek uporabe v okviru projekta razvitih rešitev; 
b) opis problema; 
c) opis razvitih rešitev namenjenih: 
•  zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje, 
• izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za 

varstvo biotske raznovrstnosti, 
•  izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in 

drugih varovanih območjih ali  
•  zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v 

kmetijstvu ali gozdarstvu;  
č) pomen razvitih rešitev z opisom ukrepov, pravil, smernic, načinov ravnanja 
ali rešitev v praksi z vidika potencialnega končnega uporabnika, ki je 
kmetijsko gospodarstvo in  
d) slikovno gradivo, ki ponazarja uporabo v okviru projekta razvitih rešitev v 
praksi.  

 

Velja za projekte EIP 
in podukrep M16.5 



D3: De minimis pogoji 
Podukrep 16.2  

Tretji odstavek 9. člena 
uredbe 

Podukrep 16.5 

Tretji odstavek 31. člena 
uredbe 

Če se pilotni projekt ali projekt EIP 
ne nanaša izključno na razvoj 
novega oziroma izboljšanega 
kmetijskega proizvoda oziroma na 
razvoj nove oziroma izboljšane 
prakse, procesa ali tehnologije, ki se 
ne nanašajo izključno na kmetijski 
proizvod, se podpora iz podukrepa 
Razvoj novih proizvodov, praks, 
procesov in tehnologij dodeli kot 
pomoč po pravilu de minimis v 
skladu z Uredbo 1407/2013/EU.  

Če se pilotni projekt ali projekt EIP nanaša na 
razvoj rešitev namenjenih:  
– zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali 
gozdarstva na okolje,  
– izvajanju skupnih pristopov na področju 
kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske 
raznovrstnosti,  
– izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave 
na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih 
ali  
– zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na 
podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, 
ki se ne nanašajo izključno na kmetijski proizvod, 
se podpora iz podukrepa Okolje in podnebne 
spremembe dodeli kot pomoč po pravilu de 
minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU. Priloga 7: Seznam kmetijskih proizvodov 

in nekmetijskih proizvodov 

Seznam kmetijskih proizvodov je objavljen v prilogi I k Pogodbi o 
delovanju Evropske unije UL C 326, 26. 10. 2012, str. 1, ki določa 
kmetijske proizvode in je dostopen tukaj: 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026sl.pdf   

Podrobnejši seznam kmetijskih proizvodov po sektorjih se nahaja v prilogi I k Uredbi (EU) 
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi 
skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, 
(EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 in je dostopen tukaj:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0671.01.SLV&toc=OJ:L:2013:347:TOC  

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026sl.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026sl.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026sl.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026sl.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026sl.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026sl.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026sl.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026sl.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026sl.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026sl.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026sl.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026sl.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026sl.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026sl.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0671.01.SLV&toc=OJ:L:2013:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0671.01.SLV&toc=OJ:L:2013:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0671.01.SLV&toc=OJ:L:2013:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0671.01.SLV&toc=OJ:L:2013:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0671.01.SLV&toc=OJ:L:2013:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0671.01.SLV&toc=OJ:L:2013:347:TOC
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D3.2: De minimis pogoji 

Enako velja za pilotne projekte in 
projekte EIP ter za oba podukrepa. 

Potrebno priložiti vlogi na JR! 

Morajo izpolniti in podpisati  
vsi člani partnerstva posebej, ki so 

upravičenec  do podpore!  

D3.2 IZJAVA ČLANA PARTNERSTVA, KI JE PREJEMNIK 
POMOČI DE MINIMIS, GLEDE ENOTNEGA PODJETJA 

IN ZDRUŽEVANJA POMOČI DE MINIMIS, DA Z 
DODELJENIM ZNESKOM POMOČI DE MINIMIS V 

OKVIRU PODUKREPA 16.2 NE BO PRESEŽENA 
ZGORNJA MEJA POMOČI DE MINIMIS TER 

INTENZIVNOSTI POMOČI PO DRUGIH PREDPISIH 



Obseg razpisanih sredstev  
v okviru 1. JR  

(odprt od 26. 2. 2018 do vključno 25. 5. 2018 do 24:00) 

Podukrep M16.2 

Sklop A: pilotni projekti: 1 mio EUR 

Sklop B: projekti EIP: 4 mio EUR 

Podukrep M16.5 

Sklop A: pilotni projekti: 600.000 EUR 

Sklop B: projekti EIP: 2,4 mio EUR 



Finančne določbe 

Podukrep M16.2 

Sklop A: pilotni projekti: od 15.000 do vključno 75.000 EUR 

Skop B: projekti EIP: od 75.000 do vključno 350.000 EUR 

Podukrep M16.5 

Sklop A: pilotni projekti: od 5.000 do vključno 45.000 EUR 

Sklop B: projekti EIP: od 45.000 do vključno 250.000 EUR 

Na posamezno vlogo na javni razpis se dodeli:  



Upravičeni stroški 

1.      stroški dela na projektu, ki se priznajo v obliki standardne lestvice stroškov na enoto in 
potni stroški. (lahko znašajo največ 10 % upravičenih stroškov projekta); 

2.      stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, če so povezani z izvajanjem projekta, kot 
so stroški prevoza, nastanitve, kotizacije; 

3.      stroški nakupa nove opreme, pri čemer se za izračun višine upravičenih stroškov 
uporabi najvišja letna amortizacijska stopnja v skladu z zakonom, ki ureja davek od dohodkov 
pravnih oseb. Višina upravičenega stroška se izračuna za obdobje uporabe opreme v 
projektu (lahko znašajo največ 20 % upravičenih stroškov projekta); 

4.      stroški zunanjih storitev, ki jih ne opravijo člani partnerstva, kot so stroški raziskav, 
stroški uvedbe novega tehničnega znanja, stroški svetovalnih in drugih storitev, ki so 
neposredno povezane z izvedbo projekta (lahko znašajo največ 20 % upravičenih stroškov 
projekta); 

5.      stroški materiala, ki je potreben za izvedbo aktivnosti na projektu, kot so semena, 
sadike, razen sadik trajnih rastlin, fitofarmacevtska sredstva, gnojila, material, potreben za 
izvedbo meritev, vzorčenja; 

6.      posredni stroški, ki se določijo v obliki pavšalnega zneska (lahko znašajo največ 15 % 
upravičenih stroškov dela na projektu). 

Enako velja za pilotne projekte in projekte EIP ter za oba podukrepa. 



Upravičeni stroški (podrobneje) 

 

Potni stroški so stroški službenih potovanj, ki jih zaposleni pri članu partnerstva, ki je upravičenec do 
podpore, opravi v zvezi z izvedbo upravičenih aktivnosti projekta:  

- stroški prevoza z lastnim avtomobilom se priznajo v višini dejansko izplačanih stroškov, vendar 
največ do višine, kot to določa uredba, ki ureja davčno obravnavo povračil stroškov in drugih dohodkov 
iz delovnega razmerja,  
- stroški prevoza s službenim avtomobilom se priznajo v višini sorazmernega deleža stroška goriva, ki 
se preračuna na podlagi opravljenih kilometrov službene poti in podatka o kombinirani porabi goriva iz 
Potrdila o skladnosti za vozilo homologiranega tipa, 
- stroški javnega prevoza (npr. vlak, avtobus), cestnine in parkirnine se priznajo v višini dejansko 
izplačanih stroškov zaposlenemu, 
- stroški dnevnic se priznajo v višini dejansko izplačanih stroškov zaposlenemu, vendar največ do 
višine, ki jo določa uredba, ki ureja davčno obravnavo povračil stroškov in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja. 

 
Kot stroški prevoza se štejejo tudi stroški najema avtobusnega prevoza, nakup letalskih vozovnic ipd., 
v primeru, da je plačnik računa za prevoz član partnerstva, ki je upravičenec do podpore.  

 
Kot oprema se šteje tudi informacijsko-komunikacijska tehnologija za potrebe izvedbe projekta.  

 
Kot stroški zunanjih storitev štejejo tudi stroški dela po podjemni pogodbi, avtorski pogodbi, 
pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev in študentsko delo.  

 

Enako velja za pilotne projekte in projekte EIP ter za oba podukrepa. 



Časovnica za kmeta, s.p. ali fizično osebo 

Se nadaljuje … 

…nadaljevanje 

Kmetija, s.p. ali fizična oseba, lahko opravlja naslednje 
aktivnosti iz časovnice, ki so predmet projekta. 

 

Kratek opis 
opravljenih del, 
ki so predmet 

projeka. 

Potrebno vpisati vlogo osebe, ki dela na projektu. 



Časovnica vodje projekta 
Vodja projekta, ki je zaposlen pri vodilnem 

partnerju mora obvezno opravljati 
naslednje aktivnosti iz časovnice, ki so 

predmet projekta. 
 

Se nadaljuje … 

…nadaljevanje 
Kratek opis 

opravljenih del, 
ki so predmet 

projeka. 



Časovnica strokovnega in tehničnega sodelavca  

Strokovni in tehnični sodelavec zaposlen na 
projektu mora obvezno opravljati naslednje 

aktivnosti iz časovnice, ki so predmet 
projekta. 

Se nadaljuje … 

…nadaljevanje 

Kratek opis 
opravljenih del, 
ki so predmet 

projeka. 



Kot tržno primerljiva ponudba se šteje ponudba, če je član 
partnerstva, ki je upravičenec do podpore, vsem potencialnim 
ponudnikom poslal enako povpraševanje z minimalnimi 
zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma storitve, ponudba pa 
vsebuje vse minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma 
storitve, ki so bile navedene v povpraševanju.  

Tržno primerljiva ponudba 

Najmanj 3 tržno primerljive pisne ponudbe  
najmanj 3 različnih ponudnikov! 

Se priložijo ob  
zahtevku za izplačilo 

sredstev! 
 



Če gre za nakup blaga oziroma storitev v vrednosti do 420 
eurov z vključenim DDV, lahko upravičenec do podpore 
namesto posamezne ponudbe zahtevku za izplačilo sredstev 
priloži vabilo k dajanju ponudb ali katalog ali oglas v skladu z 
zakonom, ki ureja obligacijska razmerja, pri čemer mora vabilo, 
katalog ali oglas vsebovati najmanj minimalne zahtevane 
lastnosti blaga oziroma storitve (npr. natisnjen spletni cenik, 
letak z natisnjeni podatki blaga oziroma storitve s spletne 
strani ponudnika, javno objavljene tarife). 

Tržno primerljiva ponudba - IZJEMA 

Se priložijo ob  
zahtevku za izplačilo 

sredstev! 
 



Tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov za 
upravičene stroške ni potrebno predložiti za:  

– stroške dela na projektu in potne stroške,  

– stroške storitev, predpisanih od države ali lokalne skupnosti, kot 
npr. pristojbina za ceste, parkirnina. V tem primeru zahtevku priloži 
utemeljitev, da je strošek storitve predpisan s strani države ali 
lokalne skupnosti,  

– stroške storitev, za katere je na trgu samo en ponudnik. V tem 
primeru se zahtevku priloži utemeljitev, da je na trgu samo en 
ponudnik, in ponudbo tega ponudnika,  

– posredne stroške. 

Tržno primerljiva ponudba - IZJEMA 

Utemeljitve se priložijo ob  
zahtevku za izplačilo 

sredstev! 
 



Neupravičeni stroški 
1. aktivnosti zunaj območja Republike Slovenije; 

2. stroške priprave vloge na javni razpis; 

3. stroške nakupa strojev, pohištva, prevoznih sredstev; 

4. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu; 

5. davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), razen kadar ni povračljiv v skladu s predpisi, ki 
urejajo DDV; 

6. obresti na dolgove, bančne stroške in stroške garancij; 

7. upravne takse; 

8. stroške lizinga in najema naprav in opreme, pridobitve patentov, licenc, plačilnih pravic, avtorskih 
pravic ter blagovnih in storitvenih znamk; 

9. druge stroške, povezane s pogodbami o najemu, kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja 
obresti in stroški zavarovanja; 

10. strošek blaga oziroma storitev, za katere je izdan račun v skupni višini največ 25 eurov z DDV; 

11. jubilejne nagrade in odpravnine, razen če so predpisane z zakonom, ki ureja delovna razmerja; 

12. letne stimulacije in druge nagrade ter različne bonitete in solidarnostne pomoči; 

13. zavarovalne premije, ki niso predpisane z zakonom; 

14. vinjete; 

15. upravičene aktivnosti, ki se opravijo kot dopolnilno delo v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja. 



Neupravičeni stroški 

Kot dopolnilno delo se šteje dopolnilno delo v skladu s 147. 
členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 

21/13 in 78/13 popr. – ZDR-121/13, 78/13 – popr., 47/15 – 
ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US). 

147. člen 
(dopolnilno delo) 

 

(1) Delavec, ki dela polni delovni čas, sme izjemoma skleniti pogodbo o zaposlitvi s 
krajšim delovnim časom z drugim delodajalcem, vendar največ za osem ur na 
teden, po poprejšnjem soglasju delodajalcev, pri katerih je zaposlen s polnim 
delovnim časom, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih zavoda za 
zaposlovanje ali za opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno umetniških in 
raziskovalnih del. 



Pogoji ob vložitvi vloge na JR 

Splošni pogoji 

- dokazilo št. D1.1 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do 
podpore, glede izpolnjevanja splošnih pogojev ob vložitvi vloge 
na javni razpis«, ki se predloži za vsakega člana partnerstva, ki je 
upravičenec do podpore 

- dokazilo št. D2 »Izjava o nepovezanosti članov partnerstva« 

- dokazilo št. D3.1 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do 
podpore, o že prejetih ali zaprošenih javnih sredstvih za iste 
upravičene stroške« 

- dokazilo št. D3.2 »Izjava člana partnerstva, ki je prejemnik 
pomoči de minimis, glede enotnega podjetja in združevanja 
pomoči de minimis, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis 
v okviru podukrepa 16.2 ne bo presežena zgornja meja pomoči 
de minimis ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih« (če se 
projekt nanaša na nekmetijski proizvod, npr. gozdarstvo) 

- dokazilo št. D4 »Izjava upravljavca zavarovanega območja«, če 
gre za izpolnjevanje pogoja iz 12. točke prvega odstavka 58. 
člena Uredbe (če se projekt izvaja na tem območju) 

- dokazilo št. D5 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do 
podpore, o ločenem računovodstvu oziroma ustreznih 
evidencah«  

- dokazilo št. D6 »Izjava o zagotavljanju prostega dostopa in 
uporabe rezultatov projekta za javnost« 

- dokazilo št. D10 »Izjava o dopolnilnem delu« 

- dokazilo št. D11 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do 
podpore, da DDV ni povračljiv«, če bo član partnerstva, ki je 
upravičenec do podpore, uveljavljal DDV kot upravičeni strošek. 

 

 

 

 

 

Posebni pogoji 
Podukrep 16.2:  

- dokazilo št. D7 »Seznam opravljenih svetovanj«  

- dokazilo št. D8 »Izjava o opravljanju dejavnosti izobraževanja« 

Podukrep 16.5: 

- dokazilo št. D7 »Seznam opravljenih svetovanj« 

- dokazilo št. D8 »Izjava o opravljanju dejavnosti izobraževanja« 

- dokazilo št. D13 »Dokazilo o opravljanju svetovanj na področju 
varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda« (+ akt o 
ustanovitvi) 

 

 

VP mora vlogi na JR priložiti naslednja dokazila in izjave: 

Pilotni projekti 

Posebni pogoji 
Podukrep 16.2:  

- dokazilo št. D7 »Seznam opravljenih svetovanj«  

Podukrep 16.5: 

- dokazilo št. D7 »Seznam opravljenih svetovanj« 

- dokazilo št. D13 »Dokazilo o opravljanju svetovanj na področju 
varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda« (+ akt o 
ustanovitvi) 

 

 

Projekti EIP 

Pilotni projekti  
in projekti EIP 



Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev 

- Ohranitev obveznega tripartitnega partnerstva v sestavi kmetijsko 
gospodarstvo, svetovalna služba in R&R ali izobraževanje. 

- Ohranitev števila članov partnerstva in heterogenost sestave 
partnerstva. 

- Člani partnerstva ne smejo biti med seboj povezani na način iz 3. člena 
priloge I Uredbe EK 702/2014 (D2 dokazilo). 

Upravičenec do podpore mora ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati naslednje pogoje: 

Pilotni projekti 

- Ohranitev obveznega tripartitnega partnerstva v sestavi kmetijsko 
gospodarstvo, svetovalna služba in R&R. 

- Ohranitev števila članov partnerstva in heterogenost sestave 
partnerstva. 

- Člani partnerstva ne smejo biti med seboj povezani na način iz 3. člena 
priloge I Uredbe EK 702/2014 (D2 dokazilo). 

 

Projekti EIP 

Izvede praktični preizkus na lokaciji 
kmetijskega gospodarstva, ki je član 
partnerstva (poročilo o izvedbi projekti s 
3 fotografijami izvedbe praktičnega 
preizkusa). 

Pripraviti analizo izvedljivosti prenosa 
novega oz. izboljšanega proizvoda, 
prakse, procesa ali tehnologije  v prakso 
na ravni kmetijskega gospodarstva (je 
sestavni delo poročila o izvajanju 
projekta). 

VP v zadnjih 12 mesecih pred 
zaključkom projekta razširi rezultate 
projekta na najmanj 1 javnem 
dogodku, ki se ga udeleži najmanj 15 
kmetijskih gospodarstev, ki niso člani 
partnerstva. 

Izvede praktični preizkus na lokaciji kmetijskega gospodarstva, ki je član 
partnerstva (poročilo o izvedbi projekti s 3 fotografijami izvedbe praktičnega 
preizkusa). 

Pripraviti analizo izvedljivosti prenosa novega oz. izboljšanega proizvoda, 
prakse, procesa ali tehnologije  v prakso na ravni kmetijskega gospodarstva (je 
sestavni del poročila o izvajanju projekta). 

Predloži gradivo v e-obliki z opisom uporabe novega oz. izboljšanega 
proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije  v praksi (protokol, tehnološko 
navodilo, priročnik dobre prakse, upravljavski načrt kmetije), ki ga MKGP objavi 
na spletni strani PRP. 

V zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta izvede praktični preizkus 
rezultatov projekta na lokaciji najmanj 1 kmetijskega gospodarstva, ki je član 
partnerstva, za najmanj 3 kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva. 

VP v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta razširi rezultate projekta na 
najmanj 1 javnem dogodku, ki se ga udeleži najmanj 20 kmetijskih 
gospodarstev, ki niso člani partnerstva. 

Velja za oba 
podukrepa 



Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev 

- Ohranitev obveznega tripartitnega partnerstva v sestavi kmetijsko 
gospodarstvo, svetovalna služba in R&R ali izobraževanje. 

- Ohranitev števila članov partnerstva in heterogenost sestave 
partnerstva. 

- Člani partnerstva ne smejo biti med seboj povezani na način iz 3. člena 
priloge I Uredbe EK 702/2014 (D2 dokazilo). 

Upravičenec do podpore mora ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati naslednje pogoje: 

Pilotni projekti 

- Ohranitev obveznega tripartitnega partnerstva v sestavi kmetijsko 
gospodarstvo, svetovalna služba in R&R. 

- Ohranitev števila članov partnerstva in heterogenost sestave 
partnerstva. 

- Člani partnerstva ne smejo biti med seboj povezani na način iz 3. člena 
priloge I Uredbe EK 702/2014 (D2 dokazilo). 

 

Projekti EIP 

Pilotni projekti Projekti EIP 

- Izvede praktični preizkus na lokaciji kmetijskega 
gospodarstva, ki je član partnerstva (poročilo o 
izvedbi projekti s 3 fotografijami izvedbe pp). 

- Pripraviti analizo izvedljivosti prenosa novega 
oz. izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali 
tehnologije  v prakso na ravni kmetijskega 
gospodarstva (je sestavni delo poročila o 
izvajanju projekta). 

- VP v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom 
projekta razširi rezultate projekta na najmanj 1 
javnem dogodku, ki se ga udeleži najmanj 15 
kmetijskih gospodarstev, ki niso člani 
partnerstva. 

- Izvede praktični preizkus na lokaciji kmetijskega gospodarstva, ki je član 
partnerstva (poročilo o izvedbi projekti s 3 fotografijami izvedbe pp). 

- Pripraviti analizo izvedljivosti prenosa novega oz. izboljšanega proizvoda, 
prakse, procesa ali tehnologije  v prakso na ravni kmetijskega gospodarstva 
(je sestavni del poročila o izvajanju projekta). 

- Predloži gradivo v e-obliki z opisom uporabe novega oz. izboljšanega 
proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije  v praksi (protokol, tehnološko 
navodilo, priročnik dobre prakse, upravljavski načrt kmetije), ki ga MKGP 
objavi na spletni strani PRP. 

- V zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta izvede praktični preizkus 
rezultatov projekta na lokaciji najmanj 1 kmetijskega gospodarstva, ki je 
član partnerstva, za najmanj 3 kmetijska gospodarstva, ki niso člani 
partnerstva. 

- VP v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta razširi rezultate projekta 
na najmanj 1 javnem dogodku, ki se ga udeleži najmanj 20 kmetijskih 
gospodarstev, ki niso člani partnerstva. 

Velja za oba 
podukrepa 

Če je upravičenec do podpore prejel točke pri 
merilih za ocenjevanje vlog, mora načrtovane 
aktivnosti tudi v celoti izpolniti (npr. doseže 
načrtovana število objav v medijih, izvede 

praktični prikaz rezultatov projekta na lokaciji več 
KMG, doseže načrtovano št. Udeležencev na 

dogodku, pripravi načrt trženja in vstopa na trg, 
idr. 



Če je upravičenec do podpore pridobil točke na podlagi (pod)meril 

 

Podmerilo 2: pomen pilotnega projekta za prakso na področju kmetijstva, 
živilstva ali gozdarstva: IZVEDBA PRAKTIČNEGA PREIZKUSA novega oziroma 
izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije z namenom preverjanja 
njihove ustreznosti v okviru merila II. Kakovost pilotnega projekta  

mora vodilni partner izvesti praktični preizkus novega oziroma izboljšanega 
proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije z namenom preverjanja njihove 
ustreznosti na lokaciji najmanj dveh kmetijskih gospodarstev, ki sta člana 
partnerstva. 
 

Podmerilo 1: PRENOS ZNANJA V PRAKSO v okviru merila III. Prispevek pilotnega 
projekta k dvigu inovativnosti na kmetijskem gospodarstvu 

mora eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, izvesti 
prenos znanja v prakso na načine in v obsegu, kot je načrtovan v pilotnem 
projektu. 
 

Podmerilo 1: NAČIN RAZŠIRJANJA REZULTATOV: uporaba različnih vrst 
komunikacijskih sredstev v okviru merila IV. Razširjanje, uporabnost in trajnost 
rezultatov pilotnega projekta 

mora eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, v zadnjih 
12 mesecih pred zaključkom pilotnega projekta razširiti rezultate pilotnega 
projekta z uporabo načrtovanih različnih vrst komunikacijskih sredstev. 

Podmerilo 2 OBSEG RAZŠIRJANJA REZULTATOV : število objav v medijih v okviru 
merila IV. Razširjanje, uporabnost in trajnost rezultatov pilotnega projekta 

mora eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, v zadnjih 
12 mesecih pred zaključkom pilotnega projekta doseči načrtovano število objav 
v medijih, s katerimi so se razširili rezultati pilotnega projekta, oziroma 
načrtovano število udeležencev na dogodkih, na katerih so se razširili rezultati 
pilotnega projekta.  

 

Pilotni projekti 

Podmerilo 2: pomen projekta EIP za prakso na področju kmetijstva, živilstva ali 
gozdarstva: IZVEDBA PRAKTIČNEGA PREIZKUSA novega oziroma izboljšanega proizvoda, 
prakse, procesa ali tehnologije z namenom preverjanja njihove ustreznosti v okviru merila 
II. Kakovost projekta EIP 

mora vodilni partner izvesti praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, 
prakse, procesa ali tehnologije z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji 
najmanj treh kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva. 

 

Podmerilo 1: PRENOS ZNANJA V PRAKSO v okviru merila III. Prispevek projekta EIP k dvigu 
inovativnosti na kmetijskem gospodarstvu 

mora eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, izvesti prenos znanja 
v prakso na načine in v obsegu, kot je načrtovan v projektu EIP. 

 

Podmerilo 2: POVEČANJE USPOSOBLJENOSTI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV Z IZMENJAVO 
IZKUŠENJ v okviru merila III. Prispevek projekta EIP k dvigu inovativnosti na kmetijskem 
gospodarstvu 

mora član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, v času trajanja projekta EIP izvede 
program usposabljanja za kmetijska gospodarstva, ki so člani partnerstva oziroma druga 
kmetijska gospodarstva. V okviru programa usposabljanja se izvedejo najmanj tri 
srečanja kmetijskih gospodarstev v skupnem trajanju najmanj devet ur. Posamezno 
kmetijsko gospodarstvo, ki je vključeno v program usposabljanja, se mora udeležiti vseh 
srečanj, ki so predvidena s programom.  

 

Podmerilo 1: NAČIN RAZŠIRJANJA REZULTATOV: uporaba različnih vrst komunikacijskih 
sredstev v okviru merila IV. Razširjanje, uporabnost in trajnost rezultatov projekta EIP 

mora eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, v zadnjih 12 mesecih 
pred zaključkom projekta EIP razširiti rezultate projekta EIP z uporabo načrtovanih 
različnih vrst komunikacijskih sredstev. 

Podmerilo 2 OBSEG RAZŠIRJANJA REZULTATOV : število objav v medijih v okviru merila IV. 
Razširjanje, uporabnost in trajnost rezultatov projekta EIP 

mora eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, v zadnjih 12 mesecih 
pred zaključkom projekta EIP doseči načrtovano število objav v medijih, s katerimi so se 
razširili rezultati projekta EIP, oziroma načrtovano število udeležencev na dogodkih, na 
katerih so se razširili rezultati  projekta  EIP. 

 

 

Projekti EIP Velja za oba 
podukrepa 



Kopija certifikata o  
ekološki pridelavi oz.  

predelavi kmetijskih proizvodov   
ali kopija certifikata FSC® oz. PEFC 

Kopijo certifikata morajo vlogi na javni razpis 
priložiti vsi člani partnerstva, ki so vključeni v 
projekt kot kmetijska gospodarstva, ki so 
vključena v shemo kakovosti ekološka pridelava 
ali predelava če se pilotni projekt nanaša na 
kmetijstvo oz. kmetijska gospodarstva, ki imajo 
certifikat v skladu s shemama FSC® oz. PEFC, če 
se pilotni projekt nanaša na gozdarstvo. 

Šteje se, da ima kmetija certifikat, 
če ga ima vsaj en član kmetije. 

Kopija certifikata se mora 
priložiti vlogi v primeru, da 

upravičenec uveljavlja točke na 
podlagi podmerila 3. PRISPEVEK 
K VAROVANJU NARAVNIH VIROV 

v okviru merila II KAKOVOST 
PILOTNEGA PROJEKTA v okviru 

podukrepa 16. 2 in 16.5. 

Pilotni projekti 

Velja za pilotne projekte ter 
za oba podukrepa M16.2 in M16.5 



Program usposabljanja 

Obvezne sestavine programa usposabljanja so: 
- namen usposabljanja  
- cilji usposabljanja  
- vsebina usposabljanja  
- pričakovani rezultati usposabljanja  
- pogostost srečanj 
- trajanje posameznega srečanja 
- število vključenih kmetijskih gospodarstev v program 

usposabljanja  
 

Velja za projekte EIP ter za oba podukrepa. 

Ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev se kot dokazilo o 
izvedbi programa usposabljanja priloži  

lista prisotnosti udeležencev usposabljanja (ime in priimek, 
KMG-MID številka, podpis udeležencev usposabljanja) ter 
fotografija udeležencev usposabljanja z vsakega srečanja. 

Velja v primeru, če upravičenec do podpore pridobi točke 
na podlagi podmerila 2: POVEČANJE USPOSOBLJENOSTI 
KMETIJSKIH GOSPODARSTEV Z IZMENJAVO IZKUŠENJ v 

okviru merila III. Prispevek projekta EIP k dvigu 

inovativnosti na kmetijskem gospodarstvu. 

Se priloži vlogi na javni 
razpis. 



Poročilo o izvajanju pilotnega projekta 
Obvezne sestavine poročila o izvajanju pilotnega projekta so: 

1.  povzetek izvedenih aktivnosti 

2.  doseženi cilji, rezultati in neposredni učinki v povezavi z  izpolnjevanjem obveznosti iz naslova pridobljenih točk pri 
merilih za ocenjevanje vlog 

3.  doseženi merljivi rezultati projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki) 

4.  primerjava doseženih ciljev,  rezultatov in neposrednih učinkov z načrtovanimi ter pojasnila morebitnih odstopanj  

5.  opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih partnerjih) 

6.  podroben opis izvedbe praktičnega preizkusa rešitev projekta na lokaciji kmetijskega gospodarstva, ki je član 
partnerstva, z namenom preverjanja njihove ustreznosti 

7.  analiza izvedljivosti prenosa:  

a)  novih ali izboljšanih proizvodov, praks, procesov in tehnologij v prakso na  področju kmetijstva, živilstva ali 
gozdarstva pri podukrepu M16.2 ali 

b)  v okviru projekta razvitih rešitev v prakso pri podukrepu M16.5 

8.  opis doseženega prenosa znanj v prakso ter omogočanja prostega dostopa javnosti do  rezultatov projekta 

9.  opis izvedenih načinov in obsega razširjanja rezultatov projekta (vloga vodilnega partnerja in vloga kmetijskega 
gospodarstva) 

10.  samoevalvacija izvedenega projekta, ki jo opravi upravičenec do podpore:  

a)  ovrednotenje izvajanja projekta, reševanja težav v partnerstvu, ovrednotenje partnerstva,  

b)  opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med partnerji),  

c)  spoznanja pri izvedbi projekta  

11. finančno poročilo 

Velja za oba 
podukrepa. 

Se priloži ob vsakem zahtevku za izplačilo sredstev.  
To je v 30 dneh po vsakem zaključenem obdobju 12 mesecev trajanja pilotnega 

projekta. V primeru projektov EIP je to v 30 dneh po vsakem zaključenem 
obdobju 6 mesecev trajanja projektov. 

Priloga 5 uredbe. 



Poročilo o izvajanju projekta EIP 
Obvezne sestavine poročila o izvajanju projekta EIP so: 

1. povzetek izvedenih aktivnosti in doseženih rezultatov 

2. doseženi cilji, rezultati in neposredni učinki v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz naslova pridobljenih točk pri merilih za 
ocenjevanje vlog (načrt trženja in vstopa na trg, če gre za podukrep M16.2 

3.  doseženi merljivi rezultati projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki) po dvanajstmesečnih obdobjih trajanja projekta in 
prispevka k cilju EIP o večji produktivnosti in trajnostnem upravljanju virov 

4.  opis doseženih neposrednih učinkov projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki) 

5.  primerjava doseženih ciljev, rezultatov in neposrednih učinkov z načrtovanimi ter pojasnila morebitnih odstopanj 

6.  opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih partnerjih in navedba dosežkov vsake aktivnosti) 

7.  opis doseganja načrtovanih mejnikov projekta v skladu s terminskim načrtom 

8.  podroben opis izvedbe praktičnega preizkusa in preverjanja ustreznosti rešitev projekta na lokaciji kmetijskega gospodarstva, ki je 
član partnerstva (vključno z datumom ali datumi izvedb in najmanj tremi fotografijami vsake izvedbe) 

9.  analiza izvedljivosti prenosa:  

a) novih ali izboljšanih proizvodov, praks, procesov in tehnologij v prakso na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva na ravni 
kmetijskega gospodarstva pri podukrepu M16.2  ali 

b) v okviru projekta razvitih rešitev v prakso na področju kmetijstva ali gozdarstva na ravni kmetijskega gospodarstva pri podukrepu 
M16.5 

10. opis doseženega prenosa znanj v prakso in omogočanja prostega dostopa javnosti do rezultatov projekta 

11. opis izvedenega razširjanja rezultatov projekta (vloga vodilnega partnerja in vloga kmetijskega gospodarstva) 

12. doseganje uporabnosti in trajnosti rezultatov projekta 

13. samoevalvacija projekta, ki jo opravi upravičenec do podpore 

a) ovrednotenje izvajanja projekta, reševanja težav v partnerstvu, ovrednotenje partnerstva,  

b) opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med partnerji),  

c) spoznanja pri izvedbi projekta;  

14. finančno poročilo 

15. poročilo o udeležbi na dogodku o delovanju operativnih skupin EIP, ki ga je organiziralo MKGP.  

 

Velja za oba 
podukrepa. 

Se priloži ob vsakem zahtevku za 
izplačilo sredstev.  

To je v 30 dneh po vsakem 
zaključenem obdobju 6 mesecev 

trajanja projekta EIP. 

Priloga 5 uredbe. 



Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za izplačilo 
sredstev 

Zahtevek za izplačilo 
sredstev se vloži v 30 

dneh po vsakem 
zaključenem obdobju 12 

mesecev trajanja 
projekta.  

 

 

Pilotni projekti 
Projekti EIP 

Zahtevek za izplačilo 
sredstev se vloži v 30 

dneh po vsakem 
zaključenem obdobju 6 

mesecev trajanja 
projekta.  

 

 

Trajanje 
projekta EIP:  
36 mesecev 

Trajanje 
pilotnega 
projekta:  

12, 24 ali 36 
mesecev 

30 
dni 

30 
dni 

30 
dni 

30 
dni 

30 
dni 

30 
dni 

Začetek 
projekta  

EIP 

Konec projekta 
EIP 

36. mesec 
1.  

zahtevek 
2.  

zahtevek 
3.  

zahtevek 
4.  

zahtevek 
5.  

zahtevek 

6.  
zahtevek 

Prvo 6-
mesečje 

Drugo 6-
mesečje 

Tretje 6-
mesečje 

Četrto 6-
mesečje 

Peto 6-
mesečje 

Šesto 6-
mesečje 



 

1. Kakovost partnerstva (20 točk): 

 sestava partnerstva 

 reference vodilnega partnerja 

2. Kakovost pilotnega 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 pilotnega projekta k dvigu 

inovativnosti na kmetijskem 

gospodarstvu (20 točk): 

• prenos znanja v prakso 

4. Razširjanje, uporabnost in trajnost 

rezultatov pilotnega projekta (10 točk): 

način in obseg razširjanja rezultatov projekta 

5. Finančna konstrukcija pilotnega projekta 

(10 točk) 

 

 

1. Kakovost partnerstva (20 točk): 

 sestava partnerstva 

 reference članov partnerstva 

2. Kakovost projekta EIP (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 projekta EIP k dvigu inovativnosti 

na kmetijskem gospodarstvu (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 projekta EIP (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 projekta EIP (10 točk) 

Pilotni projekti 

Projekti EIP 

Vstopni 

prag:  

najmanj  

30 točk 

Vstopni 

prag:  

najmanj  

50 točk 

Pogoj: min. 24 

točk (60 %) od 

vseh možnih točk 

 pri merilu 2. 

Merila za ocenjevanje vlog 
Velja za oba 
podukrepa 



Merila za ocenjevanje vlog 

Merila Maks. št. točk 
I. KAKOVOST PARTNERSTVA 20 
1. Sestava partnerstva: število članov partnerstva in heterogenost sestave partnerstva 15 

2. Reference vodilnega partnerja 5 

II. KAKOVOST PILOTNEGA PROJEKTA 40 
1. Pomen pilotnega projekta za prakso na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva: 

izvedba praktičnega preizkusa novega oz. izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali 

tehnologije z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj dveh kmetijskih 

gospodarstev, ki sta člana partnerstva 

10 

2. Skladnost vsebine pilotnega projekta s strateškimi cilji kmetijstva, živilstva ali gozdarstva 10 

3. Prispevek k varovanju naravnih virov 10 
4. Prispevek k blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje 10 
III. PRISPEVEK PILOTNEGA PROJEKTA K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM 

GOSPODARSTVU 
20 

1. Prenos znanja v prakso: različni načini in obseg prenosa znanja v prakso, ki jih izvede 

eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore 
20 

IV. RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PILOTNEGA PROJEKTA 10 

1. Način razširjanja rezultatov: uporaba različnih vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi 

eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate pilotnega 

projekta 

5 

2. Obseg razširjanja rezultatov: število objav v medijih, s katerimi eden ali več članov 

partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate pilotnega projekta in število 

udeležencev na dogodkih, na katerih se razširjajo rezultati pilotnega projekta 

5 

V. FINANČNA KONSTRUKCIJA PILOTNEGA PROJEKTA 10 
1. Partnerstvo sofinancira pilotni projekt: lastna udeležba partnerstva pri financiranju 

pilotnega projekta 
5 

2. Delež stroškov članov partnerstva, ki so kmetijsko gospodarstvo, od celotnih upravičenih 

stroškov pilotnega projekta 
5 

SKUPAJ  100 

Velja za podukrep M16.2 
 za pilotne projekte 

Merilo 

Podmerilo 



Merila 
I. KAKOVOST PARTNERSTVA 

1. Sestava partnerstva: število članov partnerstva, heterogenost sestave partnerstva in ustreznost sestave partnerstva glede na 

vsebino projekta 

15 

2. Reference članov partnerstva 5 

II. KAKOVOST PROJEKTA EIP 40 

1. Pomen projekta EIP za prakso na področju kmetijstva ali gozdarstva: izvedba praktičnega preizkusa novega oz. izboljšanega 

proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj treh kmetijskih 

gospodarstev, ki so člani partnerstva 

10 

2. Skladnost vsebine projekta EIP s strateškimi cilji kmetijstva ali gozdarstva 10 

3. Prispevek k varovanju naravnih virov 10 

4. Prispevek k blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje 10 

III. PRISPEVEK PROJEKTA EIP K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU 15 

1. Prenos znanja v prakso: različni načini in obseg prenosa znanja v prakso, ki jih izvede eden ali več članov partnerstva, ki so 

upravičenec do podpore 

5 

2. Povečanje usposobljenosti kmetijskih gospodarstev z izmenjavo izkušenj, znanj, ekonomskih, okoljskih in drugih rezultatov s 

področja predmeta projekta EIP: član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, v času trajanja projekta EIP izvede program 

usposabljanja za kmetijska gospodarstva, ki so člani partnerstva oziroma druga kmetijska gospodarstva. V okviru programa 

usposabljanja se izvedejo najmanj tri srečanja v skupnem trajanju najmanj devet ur. Posamezno kmetijsko gospodarstvo, ki je 

vključeno v program usposabljanja, se mora udeležiti vseh srečanj , ki so predvidena s programom 

10 

IV. RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA EIP 15 

1. Način razširjanja rezultatov: uporaba različnih vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi eden ali več članov partnerstva, ki so 

upravičenec do podpore, razširja rezultate projekta EIP 

5 

2. Obseg razširjanja rezultatov: število objav v medijih, s katerimi eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, 

razširja rezultate projekta EIP in število udeležencev na dogodkih, na katerih se razširjajo rezultati projekta EIP 

5 

3. Trajnost rezultatov: načrt trženja in vstop na trg 5 

V. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA EIP 10 

1. Partnerstvo sofinancira projekt: lastna udeležba članov partnerstva pri financiranju projekta EIP 5 

2. Delež stroškov članov partnerstva, ki so kmetijsko gospodarstvo, od celotnih upravičenih stroških projekta EIP 5 

SKUPAJ  100 

Velja za podukrep M16.2 za projekte EIP 



Merila za ocenjevanje vlog 

Merila Maks. št. točk 

I. KAKOVOST PARTNERSTVA 20 
1. Sestava partnerstva: število članov partnerstva in heterogenost sestave partnerstva 15 

2. Reference vodilnega partnerja 5 

II. KAKOVOST PILOTNEGA PROJEKTA 40 
1. Pomen pilotnega projekta za prakso na področju kmetijstva ali gozdarstva: izvedba 

praktičnega preizkusa rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove 

ustreznosti na lokaciji najmanj dveh kmetijskih gospodarstev, ki sta člana partnerstva 

8 

2. Skladnost vsebine pilotnega projekta s strateškimi cilji kmetijstva ali gozdarstva 8 

3. Prispevek k varovanju naravnih virov 12 
4. Prispevek k blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje 12 
III. PRISPEVEK PILOTNEGA PROJEKTA K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM 

GOSPODARSTVU 
20 

1. Prenos znanja v prakso: različni načini in obseg prenosa znanja v prakso, ki jih izvede eden ali 

več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore 
20 

IV. RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PILOTNEGA PROJEKTA 10 

1 .Način razširjanja rezultatov: uporaba različnih vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi eden 

ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate pilotnega projekta 
5 

2. Obseg razširjanja rezultatov: število objav v medijih, s katerimi eden ali več članov 

partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate pilotnega projekta in število 

udeležencev na dogodkih, na katerih se razširjajo rezultati pilotnega projekta 

5 

V. FINANČNA KONSTRUKCIJA PILOTNEGA PROJEKTA 10 
1. Partnerstvo sofinancira pilotni projekt: lastna udeležba partnerstva pri financiranju pilotnega 

projekta 
5 

2. Delež stroškov članov partnerstva, ki so kmetijsko gospodarstvo, od celotnih upravičenih 

stroškov pilotnega projekta 
5 

SKUPAJ  100 

Velja za podukrep M16.5 
 za pilotne projekte 



Merila Maks.  

št. točk 

I. KAKOVOST PARTNERSTVA 20 

1. Sestava partnerstva: število članov partnerstva, heterogenost sestave partnerstva in ustreznost sestave 

partnerstva glede na vsebino projekta 

15 

2. Reference članov partnerstva 5 

II. KAKOVOST PROJEKTA EIP 40 

1. Pomen projekta EIP za prakso na področju kmetijstva ali gozdarstva: izvedba praktičnega preizkusa rešitev iz 1. 

točke 27. člena Uredbe na lokaciji najmanj treh kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva 

8 

2. Skladnost vsebine projekta EIP s strateškimi cilji kmetijstva ali gozdarstva 8 

3. Prispevek k varovanju naravnih virov 12 

4. Prispevek k blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje 12 

III. PRISPEVEK PROJEKTA EIP K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU 20 

1. Prenos znanja v prakso: različni načini in obseg prenosa znanja v prakso, ki jih izvede eden ali več članov 

partnerstva, ki so upravičenec do podpore 

10 

2. Povečanje usposobljenosti kmetijskih gospodarstev z izmenjavo izkušenj, znanj, ekonomskih, okoljskih in 

drugih rezultatov s področja predmeta projekta EIP: član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, v času trajanja 

projekta EIP izvede program usposabljanja za kmetijska gospodarstva, ki so člani partnerstva oziroma druga 

kmetijska gospodarstva. V okviru programa usposabljanja se izvedejo najmanj tri srečanja v skupnem trajanju 

najmanj devet ur. Posamezno kmetijsko gospodarstvo, ki je vključeno v program usposabljanja, se mora udeležiti 

vseh srečanj, ki so predvidena s programom 

10 

IV. RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA EIP 10 

1. Način razširjanja rezultatov: uporaba različnih vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi eden ali več članov 

partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate projekta EIP 

5 

2. Obseg razširjanja rezultatov: število objav v medijih, s katerimi eden ali več članov partnerstva, ki so 

upravičenec do podpore, razširja rezultate projekta EIP in število udeležencev na dogodkih, na katerih se razširjajo 

rezultati projekta EIP 

5 

V. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA EIP 10 

1. Partnerstvo sofinancira projekt: lastna udeležba članov partnerstva pri financiranju projekta EIP 5 

2. Delež stroškov članov partnerstva, ki so kmetijsko gospodarstvo, od celotnih upravičenih stroških projekta EIP 5 

SKUPAJ  100 

Velja za podukrep M16.5 
 za projekte EIP 



Stroški projekta po upravičenih stroških  – pilotni projekt 

Pomoč pri vnosu v e-vlogo je šifrant stroškov za pilotne projekte objavljen na: 
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/1._JR_2018/Podpora_za

_pilotne_projekte_ter_za_razvoj_novih_proizvodov/Sifrant_stroskov_za_Pilotne_projekte.pdf 
 

Enako velja za podukrep M16.2 in M16.5 

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/1._JR_2018/Podpora_za_pilotne_projekte_ter_za_razvoj_novih_proizvodov/Sifrant_stroskov_za_Pilotne_projekte.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/1._JR_2018/Podpora_za_pilotne_projekte_ter_za_razvoj_novih_proizvodov/Sifrant_stroskov_za_Pilotne_projekte.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/1._JR_2018/Podpora_za_pilotne_projekte_ter_za_razvoj_novih_proizvodov/Sifrant_stroskov_za_Pilotne_projekte.pdf


Stroški projekta po upravičenih aktivnostih in članih partnerstva 
– pilotni projekt 

Pomoč pri vnosu v e-vlogo je šifrant stroškov za pilotne projekte objavljen na: 
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/1._JR_2018/Podpora_za

_pilotne_projekte_ter_za_razvoj_novih_proizvodov/Sifrant_stroskov_za_Pilotne_projekte.pdf 
 

Enako velja za podukrep M16.2 in M16.5 

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/1._JR_2018/Podpora_za_pilotne_projekte_ter_za_razvoj_novih_proizvodov/Sifrant_stroskov_za_Pilotne_projekte.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/1._JR_2018/Podpora_za_pilotne_projekte_ter_za_razvoj_novih_proizvodov/Sifrant_stroskov_za_Pilotne_projekte.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/1._JR_2018/Podpora_za_pilotne_projekte_ter_za_razvoj_novih_proizvodov/Sifrant_stroskov_za_Pilotne_projekte.pdf


Stroški projekta po upravičenih stroških  – projekt EIP 

Pomoč pri vnosu v e-vlogo je šifrant stroškov za projekte EIP objavljen na: 
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/1._JR_2018/Podpora_za

_pilotne_projekte_ter_za_razvoj_novih_proizvodov/Sifrant_stroskov_za_projekte_EIP.pdf  

Enako velja za podukrep M16.2 in M16.5 

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/1._JR_2018/Podpora_za_pilotne_projekte_ter_za_razvoj_novih_proizvodov/Sifrant_stroskov_za_projekte_EIP.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/1._JR_2018/Podpora_za_pilotne_projekte_ter_za_razvoj_novih_proizvodov/Sifrant_stroskov_za_projekte_EIP.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/1._JR_2018/Podpora_za_pilotne_projekte_ter_za_razvoj_novih_proizvodov/Sifrant_stroskov_za_projekte_EIP.pdf


Stroški projekta po upravičenih aktivnostih in članih 
partnerstva  – projekt EIP 

Pomoč pri vnosu v e-vlogo je šifrant stroškov za projekte EIP objavljen na: 
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/1._JR_2018/Podpora_za

_pilotne_projekte_ter_za_razvoj_novih_proizvodov/Sifrant_stroskov_za_projekte_EIP.pdf  

Enako velja za podukrep M16.2 in M16.5 

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/1._JR_2018/Podpora_za_pilotne_projekte_ter_za_razvoj_novih_proizvodov/Sifrant_stroskov_za_projekte_EIP.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/1._JR_2018/Podpora_za_pilotne_projekte_ter_za_razvoj_novih_proizvodov/Sifrant_stroskov_za_projekte_EIP.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/1._JR_2018/Podpora_za_pilotne_projekte_ter_za_razvoj_novih_proizvodov/Sifrant_stroskov_za_projekte_EIP.pdf


Enako velja za pilotne projekte in 
projekte EIP ter za oba podukrepa. 

Struktura virov financiranja projekta  
(primer izračuna za projekte EIP) 

Vir financiranja 

Vrednost 

upravičenih stroškov 

projekta (EUR) 

Struktura  

v % 

Pričakovana podpora iz  

1. javnega razpisa za podukrep 16.2  

(nepovratna sredstva) 

350.000  87,5  

Lastna udeležba partnerstva 50.000  12,5  

Drugi viri 0  0  

SKUPAJ 400.000   100 

Celotna vrednost  
upravičenih stroškov projekta!  

Vsak upravičen strošek 
se izplača v višini tega 

deleža! 

Vsota vseh računov mora biti enaka celotni 
vrednosti upravičenih stroškov projekta! Ta vrednost se mora ujemati s 

skupno vrednostjo vseh stroškov 
projektov v finančni konstrukciji, ki je 

del prijavnega obrazca. 



D22 PROJEKT  

Pilotni projekt  
(Word) 

Enako velja za oba podukrepa. 

To bo ocenjevala 3 članska strokovna komisija, določena s 
Pravilnikom  o strokovni komisiji za izvajanje ukrepa 

Sodelovanje iz PRP 2014-2020 (Ur.l. 6/18)  

Te dokumente je potrebno oddati (kot 
priponko) samo v e-obliki pri 

izpolnjevanju e-vloge.  
Ni potrebno tiskati in prilagati. 

 
To je obvezna priloga k vlogi na JR! 

Pravilnik o strokovni komisiji: 
https://www.uradni-
list.si/_pdf/2018/Ur/u2018006.pdf  

Projekt EIP  
(Excel in Word) 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018006.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018006.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018006.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018006.pdf


Priloga 3: Osnovni podatki o  
projektu EIP (Excelov dokument) Zavihek 1: INFORMACIJE 

O PROJEKTU Zavihek 2: PARTNERJI 

Zavihek 3: 
KLJUČNE BESEDE 

Cilj projekta  
(v slo in ang jeziku) 

Opis projektnih 
aktivnosti  

(v slo in ang jeziku) 

Izpolnjene obrazce je potrebno v e-obliki priložiti k vlogi 
na razpis. Podatki iz te Excelove preglednice bodo s 

strani MKGP posredovani EK prek SFC sistema. Podatki 
iz teh obrazcev so podlaga za objavo podatkov o 

financiranih projektih EIP na spletni strani EIP AGRI 
kontaktne točke, kot je bilo predstavljeno na prejšnjih 

izročkih. 

Enako velja za oba podukrepa. 



Vnos e-vloge v aplikaciji PRPV1420 

Vlogo je obvezno vnesti v elektronsko aplikacijo PRPV1420 in jo po potrditvi v 
aplikaciji natisniti, podpisati, požigosati in skupaj z vsemi potrebnimi izjavami 
in dokazili poslati na naslov ARSKTRP. Nalepka za naslavljanje se po potrditvi e-
vloge v aplikaciji izpiše samodejno. To nalepko z unikatno črtno kodo je 
potrebno natisniti, izrezati in nalepiti na kuverto. 

Vstop v aplikacijo je mogoč preko internetne strani:  http://www.arsktrp.gov.si        
 
Tehnična navodila za vnos vlog v aplikacijo so objavljena na spletni strani 
ARSKTRP in MKGP.   
 
Podukrep M16.2: 
http://www.arsktrp.gov.si/fileadmin/arsktrp.gov.si/pageuploads/SRP/Razpisi/PR
P1420/M16/Navodila_za_vnos_vlog__M016.2.pdf  
 
Podukrep M16.5: 
http://www.arsktrp.gov.si/fileadmin/arsktrp.gov.si/pageuploads/SRP/Razpisi/PR
P1420/M16/Navodila_za_vnos_vlog__M16.5.pdf  

http://www.arsktrp.gov.si/
http://www.arsktrp.gov.si/fileadmin/arsktrp.gov.si/pageuploads/SRP/Razpisi/PRP1420/M16/Navodila_za_vnos_vlog__M016.2.pdf
http://www.arsktrp.gov.si/fileadmin/arsktrp.gov.si/pageuploads/SRP/Razpisi/PRP1420/M16/Navodila_za_vnos_vlog__M016.2.pdf
http://www.arsktrp.gov.si/fileadmin/arsktrp.gov.si/pageuploads/SRP/Razpisi/PRP1420/M16/Navodila_za_vnos_vlog__M016.2.pdf
http://www.arsktrp.gov.si/fileadmin/arsktrp.gov.si/pageuploads/SRP/Razpisi/PRP1420/M16/Navodila_za_vnos_vlog__M16.5.pdf
http://www.arsktrp.gov.si/fileadmin/arsktrp.gov.si/pageuploads/SRP/Razpisi/PRP1420/M16/Navodila_za_vnos_vlog__M16.5.pdf
http://www.arsktrp.gov.si/fileadmin/arsktrp.gov.si/pageuploads/SRP/Razpisi/PRP1420/M16/Navodila_za_vnos_vlog__M16.5.pdf


Pooblastilo za vnos e-vloge v aplikaciji PRPV1420 

Tukaj se vpišejo podatki fizične 
osebe ali pravne osebe ali s.p. 

(npr. v primeru Biotehniške 
fakultete so to podatki fakultete) 

Tukaj se vpišejo podatki fizične 
osebe ali pravne osebe ali s.p., ki 
je pooblaščena za vnos e-vloge. 

(npr. v primeru Biotehniške 
fakultete se vpišejo podatki 

pooblaščene osebe-vnašalec e-
vloge, pod točko 2. Na tem mestu 
se vpiše davčna številka osebe, ki 

bo dejansko vnašala e-vlogo.)  



Sestava vloge objavljene na spletni strani MKGP 
Enako velja za oba 

podukrepa. 
Besedilo javnega razpisa skupaj z merili za 
ocenjevanje vlog in prilogami k javnemu 
razpisu: 
- Priloga 1 (Opis pilotnega projekta) 
- Priloga 2 (Opis projekta EIP) in  
- Priloga 3 (Poročilo o izvajanju projekta EIP) 

Prijavni obrazec v Word obliki, ki je od str. 2 do str. 20 po vsebini 
identičen obrazcu v e-vlogi, zato ga ni potrebno natisniti. 
Potrebno je natisniti e-vlogo iz aplikacije PRPV1420. Prijavnemu 
obrazcu je priložen tudi seznam dokazil in izjav, ki jih je 
potrebno originalno podpisane in požigosane priložiti k tiskani 
verziji e-vloge na razpis in v nadaljevanju k vsakemu zahtevku za 
izplačilo sredstev.  

Povezava do JR objavljenih na spletni strani MKGP  
Podukrep 16.2 http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1372 
Podukrep 16.5: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1373   

Priloge k razpisni dokumentaciji 

Šifrant stroškov za pomoč pri izpolnjevanju e-vloge 

Word 
Excel 

Word 

Excel 
Excel 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1372
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1372
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1372
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1373
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1373


Tiskanje e-vloge in etikete za naslavljanje 

Na koncu mora biti e-prijavni 
obrazec obvezno natisnjen in 
ročno podpisan in požigosan 
s strani vnašalca in odgovorne 
osebe (vodilnega partnerja). 

Prav tako je potrebno 
natisniti etiketo za 

naslavljanje, jo izrezati in 
nalepiti na kuverto! 
(pomembno zaradi 

unikatne črtne kode) 

Ta enotni e-prijavni obrazec je po vsebini identičen prijavnemu obrazcu 
v Word obliki od str. 2 do str. 20, zato Wordovega prijavnega obrazca ni 

potrebno posebej natisniti in prilagati vlogi na JR.  



Predviden časovni okvir 

Vložitev  
vloge 

od pon 
26.2.2018 

Zadnji rok za 
oddajo vloge 

pet 25. 5. 2018 
do 24. ure 

Pregled 
popolnosti 

prispelih vlog 
(ARSKTRP) 

Vsebinski pregled 
vlog 

(3 članska 
strokovna 
komisija) 

Izdaja odločb  

o financiranju 

(Predvidoma dec 
2018) 

Začetek izvajanja 
projektnih 
aktivnosti 

(Po izdaji odločb o 
financiranju s strani 

ARSKTRP) 



Kontakt  
Prošnjo za zahtevek za vnos e-vlog lahko pošljete: 
 
- pisno na naslov ARSKTRP  (Dunajska 160, 1000 Ljubljana) s pripisom 

»ZAHTEVEK ZA E-VNOS VLOG ZA PODUKREP M16.2 «(v primeru podukrepa M 16.2) 
»ZAHTEVEK ZA E-VNOS VLOG ZA PODUKREP M16.5 «(v primeru podukrepa M 16.5) ali 
 

- po elektronski pošti na naslov: eprp_pooblastila@gov.si 
 
Pri tehničnih težavah z e-vlogo se obrnite na:  eprp-tezave.aktrp@gov.si 
 
 
 
Za odgovore na vsa vsebinska vprašanja v zvezi z JR pošljite vprašanje na Forum ARSKTRP.  

Za podukrep 16.2: https://forum2.arsktrp.gov.si/viewforum.php?f=402  
Za podukrep 16.5: https://forum2.arsktrp.gov.si/viewforum.php?f=403  
 
 
Več o EIP v Sloveniji najdete na: 
• MKGP spletni podstrani EIP: https://www.program-podezelja.si/sl/  
 
Več o evropskih projektih EIP najdete na:  
• EIP-AGRI spletni strani: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/  
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Podporne aktivnosti mreženju 
EIP VEM TOČKA & Izmenjevalnik idej 



Seznam izzivov 

Seznam izzivov: https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov 
 
 
  

Se nadaljuje…. 

https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov
https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-izzivov


Seznam ponudnikov rešitev 

Seznam ponudnikov rešitev: https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35/2017-08-11-12-24-08/seznam-
ponudnikov-resitev  
 

Se nadaljuje…. 
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Brskalnik po EIP-AGRI projektih 
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en  

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en


EIP-AGRI 
„Meeting point/Search Interesting projects“ 

Spustni seznam 
(se odpre pri vseh okvirjih) 



EIP-AGRI 
Search Interesting projects 

Iskanje projektov glede na izbrane iskalne kriterije 
(npr. ključne besede, geografska lokacija, kmetijski 

sektor, kategorije partnerjev…) 



EIP-AGRI 
Povzetek projekta EIP (primer 1 na spletni strani) 

Območje izvajanja projekta 

Cilj projekta 

Opis 
projektnih 
aktivnosti 

Naslov projekta 

Vrsta projekta 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/innovative-use-emerging-technologies-improve-pig  
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EIP-AGRI 
Povzetek projekta EIP (primer 2 na spletni strani) 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/desarrollo-de-herramientas-para-la-optimizaci%C3%B3n-de  

Naslov projekta: Development of tools to optimise 
coordinated manure management and to improve soil 

fertilisation, crop quality and environmental protection  
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EIP-AGRI 
Discover „Operational Group“ Projects 
(Interaktivni zemljevid EIP projektov) 

Interaktivni 
zemljevid EIP 

projektov 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/my-eip-agri/operational-groups  

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/my-eip-agri/operational-groups
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/my-eip-agri/operational-groups
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/my-eip-agri/operational-groups
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/my-eip-agri/operational-groups
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/my-eip-agri/operational-groups
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/my-eip-agri/operational-groups
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/my-eip-agri/operational-groups
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/my-eip-agri/operational-groups


• 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 



Kmetijsko gospodarstvo je 

center dogajanja. 

 

Partnerstvo se ustanovi z 

namenom rešitve praktičnega 

problema na kmetijskem 

gospodarstvu. 

 

Rešitev problema je izvedena 

in preizkušena 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.  

Kratek povzetek 



Najlepša hvala za vašo pozornost! 



Vaša vprašanja? 

EIP Vem točka: sodelovanjeEIP.mkgp@gov.si 


