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SL

PRILOGA

Del I
1. Preglednica, ki prikazuje letni prispevek EKSRP

Vrste regij 
in dodatna 
dodeljena 
sredstva

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Člen 59(3)(a) 
Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 
- Manj 
razvite regije 
in najbolj 
oddaljene 
regije in na 
manjših 
egejskih 
otokih v 
smislu 
Uredbe 
(EGS) št. 
2019/93

82.146.357,33 82.373.948,24 82.606.043,16 77.962.730,68 78.509.307,06 102.719.456,6
6

82.646.433,23 103.462.765,6
8

95.757.431,27 788.184.473,31

Člen 59(3)(b) 
Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 
- Vse regije, 
katerih BDP 
na prebivalca 
za obdobje 
2007–2013 je 

36.531.714,67 36.632.927,76 36.736.143,84 41.721.402,32 41.523.834,94 17.665.303,34 38.074.199,77 31.082.259,32 14.412.760,73 294.380.546,69
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bil nižji od 
75 % 
povprečja 
EU-25 za 
referenčno 
obdobje, toda 
katerih BDP 
na prebivalca 
presega 75 % 
povprečnega 
BDP v EU-
27

Skupaj 
EKSRP 
(brez 
Instrumenta 
Evropske 
unije za 
okrevanje)

118.678.072,0
0

119.006.876,0
0

119.342.187,0
0

119.684.133,0
0

120.033.142,0
0

120.384.760,0
0

120.720.633,0
0

134.545.025,0
0

110.170.192,0
0

1.082.565.020,0
0

Od tega 
rezerva za 
uspešnost 
(člen 20 
Uredbe (EU) 
št. 1303/2013
)

7.120.684,32 7.140.412,56 7.160.531,22 7.181.047,98 7.201.988,52 7.223.085,60 7.243.237,98 50.270.988,18

Člen 59(4)(ea
) 
Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 
- Instrument 
Evropske 
unije za 
okrevanje 
(Next 
Generation 
EU)/operacij
e, ki so 

21.684.662,00 51.609.495,00 73.294.157,00
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financirane iz 
dodatnih 
sredstev iz 
člena 58a(1)

Skupaj 
(EKSRP + 
Instrument 
Evropske 
unije za 
okrevanje)

118.678.072,0
0

119.006.876,0
0

119.342.187,0
0

119.684.133,0
0

120.033.142,0
0

120.384.760,0
0

120.720.633,0
0

156.229.687,0
0

161.779.687,0
0

1.155.859.177,0
0
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2. Preglednica, ki prikazuje stopnjo prispevka EKSRP za vsak ukrep in vsako vrsto operacije, za katero velja posebna stopnja prispevka 
EKSRP

M01 – Prenos znanja in dejavnosti informiranja (člen 14 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

Vrste regij in dodatna dodeljena sredstva Ustrezna stopnja prispevka EKSRP 
za obdobje 2014–2022 (%)

Stopnja, ki se uporablja za finančne 
instrumente pod pristojnostjo organa 

upravljanja po členu 59(4)(d) za 
obdobje 2014–2022 (%)

Glavna 75% 75%Člen 59(3)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Manj razvite regije in 
najbolj oddaljene regije in na manjših 
egejskih otokih v smislu Uredbe (EGS) 
št. 2019/93

Člen 59(4)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Ukrepi iz členov 14, 27 
in 35 za lokalni razvoj v okviru pobude 
LEADER iz člena 32 Uredbe (EU) št. 
1303/2013 in za operacije iz člena 
19(1)(a)(i)

80% 80%

Glavna 75% 75%Člen 59(3)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Vse regije, katerih BDP 
na prebivalca za obdobje 2007–2013 je 
bil nižji od 75 % povprečja EU-25 za 
referenčno obdobje, toda katerih BDP na 
prebivalca presega 75 % povprečnega 
BDP v EU-27

Člen 59(4)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Ukrepi iz členov 14, 27 
in 35 za lokalni razvoj v okviru pobude 
LEADER iz člena 32 Uredbe (EU) št. 
1303/2013 in za operacije iz člena 
19(1)(a)(i)

80% 80%

M02 – Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah (člen 15 Uredbe (EU) 
št. 1305/2013)

Vrste regij in dodatna dodeljena sredstva Ustrezna stopnja prispevka EKSRP 
za obdobje 2014–2022 (%)

Stopnja, ki se uporablja za finančne 
instrumente pod pristojnostjo organa 

upravljanja po členu 59(4)(d) za 
obdobje 2014–2022 (%)

Člen 59(3)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Manj razvite regije in 

Glavna 75% 75%
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najbolj oddaljene regije in na manjših 
egejskih otokih v smislu Uredbe (EGS) 
št. 2019/93

Člen 59(3)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Vse regije, katerih BDP 
na prebivalca za obdobje 2007–2013 je 
bil nižji od 75 % povprečja EU-25 za 
referenčno obdobje, toda katerih BDP na 
prebivalca presega 75 % povprečnega 
BDP v EU-27

Glavna 75% 75%

M03 – Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila (člen 16 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

Vrste regij in dodatna dodeljena sredstva Ustrezna stopnja prispevka EKSRP 
za obdobje 2014–2022 (%)

Stopnja, ki se uporablja za finančne 
instrumente pod pristojnostjo organa 

upravljanja po členu 59(4)(d) za 
obdobje 2014–2022 (%)

Člen 59(3)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Manj razvite regije in 
najbolj oddaljene regije in na manjših 
egejskih otokih v smislu Uredbe (EGS) 
št. 2019/93

Glavna 75% 75%

Člen 59(3)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Vse regije, katerih BDP 
na prebivalca za obdobje 2007–2013 je 
bil nižji od 75 % povprečja EU-25 za 
referenčno obdobje, toda katerih BDP na 
prebivalca presega 75 % povprečnega 
BDP v EU-27

Glavna 75% 75%

M04 – Naložbe v osnovna sredstva (člen 17 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

Vrste regij in dodatna dodeljena sredstva Ustrezna stopnja prispevka EKSRP Stopnja, ki se uporablja za finančne 
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za obdobje 2014–2022 (%) instrumente pod pristojnostjo organa 
upravljanja po členu 59(4)(d) za 

obdobje 2014–2022 (%)

Glavna 75% 75%Člen 59(3)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Manj razvite regije in 
najbolj oddaljene regije in na manjših 
egejskih otokih v smislu Uredbe (EGS) 
št. 2019/93

Člen 59(4)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Operacije, ki prispevajo 
k doseganju okoljskih ciljev ter k 
blažitvi podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje na podlagi člena 17, 
točk (a) in (b) člena 21(1), členov 28, 
29, 30, 31 ter 34

75% 75%

Glavna 75% 75%Člen 59(3)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Vse regije, katerih BDP 
na prebivalca za obdobje 2007–2013 je 
bil nižji od 75 % povprečja EU-25 za 
referenčno obdobje, toda katerih BDP na 
prebivalca presega 75 % povprečnega 
BDP v EU-27

Člen 59(4)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Operacije, ki prispevajo 
k doseganju okoljskih ciljev ter k 
blažitvi podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje na podlagi člena 17, 
točk (a) in (b) člena 21(1), členov 28, 
29, 30, 31 ter 34

75% 75%

Člen 59(3)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 – člen 59(4)(ea) 
Uredbe (EU) št. 1305/2013 (Instrument 
Evropske unije za okrevanje (Next 
Generation EU)) - Instrument Evropske 
unije za okrevanje (Next Generation 
EU)/manj razvite regije, najbolj 
oddaljene regije in manjši egejski otoki 
v smislu Uredbe (EGS) št. 2019/93

Glavna 100%

Člen 59(3)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 – člen 59(4)(ea) 
Uredbe (EU) št. 1305/2013 (Instrument 
Evropske unije za okrevanje (Next 
Generation EU)) - Instrument Evropske 
unije za okrevanje (Next Generation 

Glavna 100%
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EU)/vse regije, katerih BDP na 
prebivalca za obdobje 2007–2013 je bil 
nižji od 75 % povprečja EU-25 za 
referenčno obdobje, toda katerih BDP na 
prebivalca presega 75 % povprečnega 
BDP v EU-27

M06 – Razvoj kmetij in podjetij (člen 19 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

Vrste regij in dodatna dodeljena sredstva Ustrezna stopnja prispevka EKSRP 
za obdobje 2014–2022 (%)

Stopnja, ki se uporablja za finančne 
instrumente pod pristojnostjo organa 

upravljanja po členu 59(4)(d) za 
obdobje 2014–2022 (%)

Glavna 75% 75%Člen 59(3)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Manj razvite regije in 
najbolj oddaljene regije in na manjših 
egejskih otokih v smislu Uredbe (EGS) 
št. 2019/93

Člen 59(4)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Ukrepi iz členov 14, 27 
in 35 za lokalni razvoj v okviru pobude 
LEADER iz člena 32 Uredbe (EU) št. 
1303/2013 in za operacije iz člena 
19(1)(a)(i)

80% 80%

Glavna 75% 75%Člen 59(3)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Vse regije, katerih BDP 
na prebivalca za obdobje 2007–2013 je 
bil nižji od 75 % povprečja EU-25 za 
referenčno obdobje, toda katerih BDP na 
prebivalca presega 75 % povprečnega 
BDP v EU-27

Člen 59(4)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Ukrepi iz členov 14, 27 
in 35 za lokalni razvoj v okviru pobude 
LEADER iz člena 32 Uredbe (EU) št. 
1303/2013 in za operacije iz člena 
19(1)(a)(i)

80% 80%

Člen 59(3)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 – člen 59(4)(ea) 
Uredbe (EU) št. 1305/2013 (Instrument 
Evropske unije za okrevanje (Next 
Generation EU)) - Instrument Evropske 
unije za okrevanje (Next Generation 

Glavna 100%
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EU)/manj razvite regije, najbolj 
oddaljene regije in manjši egejski otoki 
v smislu Uredbe (EGS) št. 2019/93

Člen 59(3)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 – člen 59(4)(ea) 
Uredbe (EU) št. 1305/2013 (Instrument 
Evropske unije za okrevanje (Next 
Generation EU)) - Instrument Evropske 
unije za okrevanje (Next Generation 
EU)/vse regije, katerih BDP na 
prebivalca za obdobje 2007–2013 je bil 
nižji od 75 % povprečja EU-25 za 
referenčno obdobje, toda katerih BDP na 
prebivalca presega 75 % povprečnega 
BDP v EU-27

Glavna 100%

M07 – Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih (člen 20 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

Vrste regij in dodatna dodeljena sredstva Ustrezna stopnja prispevka EKSRP 
za obdobje 2014–2022 (%)

Stopnja, ki se uporablja za finančne 
instrumente pod pristojnostjo organa 

upravljanja po členu 59(4)(d) za 
obdobje 2014–2022 (%)

Člen 59(3)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Manj razvite regije in 
najbolj oddaljene regije in na manjših 
egejskih otokih v smislu Uredbe (EGS) 
št. 2019/93

Glavna 75% 75%

Člen 59(3)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Vse regije, katerih BDP 
na prebivalca za obdobje 2007–2013 je 
bil nižji od 75 % povprečja EU-25 za 
referenčno obdobje, toda katerih BDP na 
prebivalca presega 75 % povprečnega 
BDP v EU-27

Glavna 75% 75%
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M08 – Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje (členi 21–26 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

Vrste regij in dodatna dodeljena sredstva Ustrezna stopnja prispevka EKSRP 
za obdobje 2014–2022 (%)

Stopnja, ki se uporablja za finančne 
instrumente pod pristojnostjo organa 

upravljanja po členu 59(4)(d) za 
obdobje 2014–2022 (%)

Glavna 75% 75%Člen 59(3)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Manj razvite regije in 
najbolj oddaljene regije in na manjših 
egejskih otokih v smislu Uredbe (EGS) 
št. 2019/93

Člen 59(4)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Operacije, ki prispevajo 
k doseganju okoljskih ciljev ter k 
blažitvi podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje na podlagi člena 17, 
točk (a) in (b) člena 21(1), členov 28, 
29, 30, 31 ter 34

75% 75%

Glavna 75% 75%Člen 59(3)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Vse regije, katerih BDP 
na prebivalca za obdobje 2007–2013 je 
bil nižji od 75 % povprečja EU-25 za 
referenčno obdobje, toda katerih BDP na 
prebivalca presega 75 % povprečnega 
BDP v EU-27

Člen 59(4)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Operacije, ki prispevajo 
k doseganju okoljskih ciljev ter k 
blažitvi podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje na podlagi člena 17, 
točk (a) in (b) člena 21(1), členov 28, 
29, 30, 31 ter 34

75% 75%

M09 – Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev (člen 27 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

Vrste regij in dodatna dodeljena sredstva Ustrezna stopnja prispevka EKSRP 
za obdobje 2014–2022 (%)

Stopnja, ki se uporablja za finančne 
instrumente pod pristojnostjo organa 

upravljanja po členu 59(4)(d) za 
obdobje 2014–2022 (%)

Glavna 75% 75%Člen 59(3)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Manj razvite regije in 
najbolj oddaljene regije in na manjših 
egejskih otokih v smislu Uredbe (EGS) 

Člen 59(4)(a) Uredbe (EU) 80% 80%
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št. 2019/93 št. 1305/2013 - Ukrepi iz členov 14, 27 
in 35 za lokalni razvoj v okviru pobude 
LEADER iz člena 32 Uredbe (EU) št. 
1303/2013 in za operacije iz člena 
19(1)(a)(i)

Glavna 75% 75%Člen 59(3)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Vse regije, katerih BDP 
na prebivalca za obdobje 2007–2013 je 
bil nižji od 75 % povprečja EU-25 za 
referenčno obdobje, toda katerih BDP na 
prebivalca presega 75 % povprečnega 
BDP v EU-27

Člen 59(4)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Ukrepi iz členov 14, 27 
in 35 za lokalni razvoj v okviru pobude 
LEADER iz člena 32 Uredbe (EU) št. 
1303/2013 in za operacije iz člena 
19(1)(a)(i)

80% 80%

M10 – Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (člen 28 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

Vrste regij in dodatna dodeljena sredstva Ustrezna stopnja prispevka EKSRP 
za obdobje 2014–2022 (%)

Stopnja, ki se uporablja za finančne 
instrumente pod pristojnostjo organa 

upravljanja po členu 59(4)(d) za 
obdobje 2014–2022 (%)

Glavna 75% 75%Člen 59(3)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Manj razvite regije in 
najbolj oddaljene regije in na manjših 
egejskih otokih v smislu Uredbe (EGS) 
št. 2019/93

Člen 59(4)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Operacije, ki prispevajo 
k doseganju okoljskih ciljev ter k 
blažitvi podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje na podlagi člena 17, 
točk (a) in (b) člena 21(1), členov 28, 
29, 30, 31 ter 34

75% 75%

Glavna 75% 75%Člen 59(3)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Vse regije, katerih BDP 
na prebivalca za obdobje 2007–2013 je 
bil nižji od 75 % povprečja EU-25 za 
referenčno obdobje, toda katerih BDP na 
prebivalca presega 75 % povprečnega 

Člen 59(4)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Operacije, ki prispevajo 
k doseganju okoljskih ciljev ter k 
blažitvi podnebnih sprememb in 

75% 75%
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BDP v EU-27 prilagajanju nanje na podlagi člena 17, 
točk (a) in (b) člena 21(1), členov 28, 
29, 30, 31 ter 34

M11 – Ekološko kmetovanje (člen 29 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

Vrste regij in dodatna dodeljena sredstva Ustrezna stopnja prispevka EKSRP 
za obdobje 2014–2022 (%)

Stopnja, ki se uporablja za finančne 
instrumente pod pristojnostjo organa 

upravljanja po členu 59(4)(d) za 
obdobje 2014–2022 (%)

Glavna 75% 75%Člen 59(3)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Manj razvite regije in 
najbolj oddaljene regije in na manjših 
egejskih otokih v smislu Uredbe (EGS) 
št. 2019/93

Člen 59(4)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Operacije, ki prispevajo 
k doseganju okoljskih ciljev ter k 
blažitvi podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje na podlagi člena 17, 
točk (a) in (b) člena 21(1), členov 28, 
29, 30, 31 ter 34

75% 75%

Glavna 75% 75%Člen 59(3)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Vse regije, katerih BDP 
na prebivalca za obdobje 2007–2013 je 
bil nižji od 75 % povprečja EU-25 za 
referenčno obdobje, toda katerih BDP na 
prebivalca presega 75 % povprečnega 
BDP v EU-27

Člen 59(4)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Operacije, ki prispevajo 
k doseganju okoljskih ciljev ter k 
blažitvi podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje na podlagi člena 17, 
točk (a) in (b) člena 21(1), členov 28, 
29, 30, 31 ter 34

75% 75%

M13 – Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (člen 31 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

Vrste regij in dodatna dodeljena sredstva Ustrezna stopnja prispevka EKSRP 
za obdobje 2014–2022 (%)

Stopnja, ki se uporablja za finančne 
instrumente pod pristojnostjo organa 

upravljanja po členu 59(4)(d) za 
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obdobje 2014–2022 (%)

Glavna 75% 75%Člen 59(3)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Manj razvite regije in 
najbolj oddaljene regije in na manjših 
egejskih otokih v smislu Uredbe (EGS) 
št. 2019/93

Člen 59(4)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Operacije, ki prispevajo 
k doseganju okoljskih ciljev ter k 
blažitvi podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje na podlagi člena 17, 
točk (a) in (b) člena 21(1), členov 28, 
29, 30, 31 ter 34

75% 75%

Glavna 75% 75%Člen 59(3)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Vse regije, katerih BDP 
na prebivalca za obdobje 2007–2013 je 
bil nižji od 75 % povprečja EU-25 za 
referenčno obdobje, toda katerih BDP na 
prebivalca presega 75 % povprečnega 
BDP v EU-27

Člen 59(4)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Operacije, ki prispevajo 
k doseganju okoljskih ciljev ter k 
blažitvi podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje na podlagi člena 17, 
točk (a) in (b) člena 21(1), členov 28, 
29, 30, 31 ter 34

75% 75%

M14 – Dobrobit živali (člen 33 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

Vrste regij in dodatna dodeljena sredstva Ustrezna stopnja prispevka EKSRP 
za obdobje 2014–2022 (%)

Stopnja, ki se uporablja za finančne 
instrumente pod pristojnostjo organa 

upravljanja po členu 59(4)(d) za 
obdobje 2014–2022 (%)

Člen 59(3)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Manj razvite regije in 
najbolj oddaljene regije in na manjših 
egejskih otokih v smislu Uredbe (EGS) 
št. 2019/93

Glavna 75% 75%

Člen 59(3)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Vse regije, katerih BDP 
na prebivalca za obdobje 2007–2013 je 

Glavna 75% 75%
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bil nižji od 75 % povprečja EU-25 za 
referenčno obdobje, toda katerih BDP na 
prebivalca presega 75 % povprečnega 
BDP v EU-27

M16 – Sodelovanje (člen 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

Vrste regij in dodatna dodeljena sredstva Ustrezna stopnja prispevka EKSRP 
za obdobje 2014–2022 (%)

Stopnja, ki se uporablja za finančne 
instrumente pod pristojnostjo organa 

upravljanja po členu 59(4)(d) za 
obdobje 2014–2022 (%)

Glavna 75% 75%Člen 59(3)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Manj razvite regije in 
najbolj oddaljene regije in na manjših 
egejskih otokih v smislu Uredbe (EGS) 
št. 2019/93

Člen 59(4)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Ukrepi iz členov 14, 27 
in 35 za lokalni razvoj v okviru pobude 
LEADER iz člena 32 Uredbe (EU) št. 
1303/2013 in za operacije iz člena 
19(1)(a)(i)

80% 80%

Glavna 75% 75%Člen 59(3)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Vse regije, katerih BDP 
na prebivalca za obdobje 2007–2013 je 
bil nižji od 75 % povprečja EU-25 za 
referenčno obdobje, toda katerih BDP na 
prebivalca presega 75 % povprečnega 
BDP v EU-27

Člen 59(4)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Ukrepi iz členov 14, 27 
in 35 za lokalni razvoj v okviru pobude 
LEADER iz člena 32 Uredbe (EU) št. 
1303/2013 in za operacije iz člena 
19(1)(a)(i)

80% 80%

Člen 59(3)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 – člen 59(4)(ea) 
Uredbe (EU) št. 1305/2013 (Instrument 
Evropske unije za okrevanje (Next 
Generation EU)) - Instrument Evropske 
unije za okrevanje (Next Generation 
EU)/manj razvite regije, najbolj 
oddaljene regije in manjši egejski otoki 

Glavna 100%
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v smislu Uredbe (EGS) št. 2019/93

Člen 59(3)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 – člen 59(4)(ea) 
Uredbe (EU) št. 1305/2013 (Instrument 
Evropske unije za okrevanje (Next 
Generation EU)) - Instrument Evropske 
unije za okrevanje (Next Generation 
EU)/vse regije, katerih BDP na 
prebivalca za obdobje 2007–2013 je bil 
nižji od 75 % povprečja EU-25 za 
referenčno obdobje, toda katerih BDP na 
prebivalca presega 75 % povprečnega 
BDP v EU-27

Glavna 100%

M19 – Podpora za lokalni razvoj LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) (člen 35 Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Vrste regij in dodatna dodeljena sredstva Ustrezna stopnja prispevka EKSRP 
za obdobje 2014–2022 (%)

Stopnja, ki se uporablja za finančne 
instrumente pod pristojnostjo organa 

upravljanja po členu 59(4)(d) za 
obdobje 2014–2022 (%)

Glavna 75% 75%Člen 59(3)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Manj razvite regije in 
najbolj oddaljene regije in na manjših 
egejskih otokih v smislu Uredbe (EGS) 
št. 2019/93

Člen 59(4)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Ukrepi iz členov 14, 27 
in 35 za lokalni razvoj v okviru pobude 
LEADER iz člena 32 Uredbe (EU) št. 
1303/2013 in za operacije iz člena 
19(1)(a)(i)

80% 80%

Glavna 75% 75%Člen 59(3)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Vse regije, katerih BDP 
na prebivalca za obdobje 2007–2013 je 
bil nižji od 75 % povprečja EU-25 za 
referenčno obdobje, toda katerih BDP na 
prebivalca presega 75 % povprečnega 
BDP v EU-27

Člen 59(4)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Ukrepi iz členov 14, 27 
in 35 za lokalni razvoj v okviru pobude 
LEADER iz člena 32 Uredbe (EU) št. 
1303/2013 in za operacije iz člena 

80% 80%
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19(1)(a)(i)

M 20 – Tehnična pomoč na pobudo držav članic (členi 51–54 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

Vrste regij in dodatna dodeljena sredstva Ustrezna stopnja prispevka EKSRP 
za obdobje 2014–2022 (%)

Stopnja, ki se uporablja za finančne 
instrumente pod pristojnostjo organa 

upravljanja po členu 59(4)(d) za 
obdobje 2014–2022 (%)

Člen 59(3)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Manj razvite regije in 
najbolj oddaljene regije in na manjših 
egejskih otokih v smislu Uredbe (EGS) 
št. 2019/93

Glavna 75%

Člen 59(3)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Vse regije, katerih BDP 
na prebivalca za obdobje 2007–2013 je 
bil nižji od 75 % povprečja EU-25 za 
referenčno obdobje, toda katerih BDP na 
prebivalca presega 75 % povprečnega 
BDP v EU-27

Glavna 75%

M21 – Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela (člen 39(b) Uredbe (EU) št. 1305/2013)

Vrste regij in dodatna dodeljena sredstva Ustrezna stopnja prispevka EKSRP 
za obdobje 2014–2022 (%)

Stopnja, ki se uporablja za finančne 
instrumente pod pristojnostjo organa 

upravljanja po členu 59(4)(d) za 
obdobje 2014–2022 (%)

Člen 59(3)(a) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Manj razvite regije in 
najbolj oddaljene regije in na manjših 
egejskih otokih v smislu Uredbe (EGS) 
št. 2019/93

Glavna 75%
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Člen 59(3)(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 - Vse regije, katerih BDP 
na prebivalca za obdobje 2007–2013 je 
bil nižji od 75 % povprečja EU-25 za 
referenčno obdobje, toda katerih BDP na 
prebivalca presega 75 % povprečnega 
BDP v EU-27

Glavna 75%

M113 – Predčasna upokojitev

Vrste regij in dodatna dodeljena sredstva Ustrezna stopnja prispevka EKSRP 
za obdobje 2014–2022 (%)

Stopnja, ki se uporablja za finančne 
instrumente pod pristojnostjo organa 

upravljanja po členu 59(4)(d) za 
obdobje 2014–2022 (%)

Ukinjeni ukrepi - Prekinitev ukrepa Glavna 75%

M131 – Izpolnjevanje standardov, ki temeljijo na zakonodaji Skupnosti

Vrste regij in dodatna dodeljena sredstva Ustrezna stopnja prispevka EKSRP 
za obdobje 2014–2022 (%)

Stopnja, ki se uporablja za finančne 
instrumente pod pristojnostjo organa 

upravljanja po členu 59(4)(d) za 
obdobje 2014–2022 (%)

Ukinjeni ukrepi - Prekinitev ukrepa Glavna 75%

M341 – Pridobivanje strokovnih znanj, animacija in izvajanje

Vrste regij in dodatna dodeljena sredstva Ustrezna stopnja prispevka EKSRP 
za obdobje 2014–2022 (%)

Stopnja, ki se uporablja za finančne 
instrumente pod pristojnostjo organa 

upravljanja po členu 59(4)(d) za 
obdobje 2014–2022 (%)
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Ukinjeni ukrepi - Prekinitev ukrepa Glavna 75%
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Del II
Preglednica, ki prikazuje količinsko opredeljene cilje, ki se nanašajo na posamezna prednostna področja

Prednostna naloga 1

Prednostno področje Navedba ciljnega kazalnika Ciljna vrednost 2025

1A) Spodbujanje inovacij, sodelovanja in razvoja baze znanja na 
podeželskih območjih

T1: Odstotek izdatkov po členih 14, 15 in 35 Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 v povezavi s celotnimi izdatki za program za razvoj 
podeželja (prednostno področje 1A)

2,48

1B) Krepitev povezav med kmetijstvom, proizvodnjo hrane in 
gozdarstvom ter raziskavami in inovacijami, tudi zaradi boljšega 
okoljskega upravljanja in okoljske učinkovitosti

T2: Skupno število operacij sodelovanja, podprtih v okviru ukrepa 
sodelovanja (člen 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013) (skupine, 
mreže/grozdi, pilotni projekti ...) (prednostno področje 1B)

172,00

1C) Krepitev vseživljenjskega učenja in poklicnega usposabljanja 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju

T3: Skupno število usposobljenih udeležencev v skladu s 
členom 14 Uredbe (EU) št. 1305/2013 (prednostno področje 1C) 122.500,00

Prednostna naloga 2

Prednostno področje Navedba ciljnega kazalnika Ciljna vrednost 2025

2A) Izboljšanje ekonomske uspešnosti vseh kmetij ter 
zagotavljanje lažjega prestrukturiranja in posodabljanja kmetij, 
zlasti z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu in tržne 
usmerjenosti ter kmetijske diverzifikacije

T4: Odstotek kmetijskih gospodarstev s podporo programa za 
razvoj podeželja za naložbe v prestrukturiranje ali posodabljanje 
(prednostno področje 2A)

3,15

2B) Zagotavljanje lažjega začetka opravljanja kmetijske dejavnosti 
ustrezno usposobljenim kmetom, zlasti pa generacijske pomladitve

T5: Odstotek kmetijskih gospodarstev s poslovnim razvojnim 
načrtom / naložbami za mlade kmete, podprtimi s programom za 
razvoj podeželja (prednostno področje 2B)

2,54

Prednostna naloga 3

Prednostno področje Navedba ciljnega kazalnika Ciljna vrednost 2025

3A) Izboljšanje konkurenčnosti primarnih proizvajalcev z njihovo 
boljšo vključitvijo v agroživilsko verigo prek shem kakovosti, 

T6: Odstotek kmetijskih gospodarstev, ki prejemajo podporo za 
sodelovanje v shemah kakovosti, na lokalnih trgih in v kratkih 19,70
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dobavnih verigah ter skupinah/organizacijah proizvajalcev 
(prednostno področje 3A)

dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom, pa tudi promocija na 
lokalnih trgih in v kratkih dobavnih verigah, skupinah 
proizvajalcev in medpanožnih organizacijah T25: Odstotek živilskopredelovalnih podjetij s podporo programa 

za razvoj podeželja za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodov (%) 

14,00

Prednostna naloga 4

Prednostno področje Navedba ciljnega kazalnika Ciljna vrednost 2025

4A) Obnova, ohranjanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti 
vključno z območji Natura 2000 in območij z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami ter kmetovanja visoke naravne 
vrednosti in stanja krajin v Evropi

T9: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene 
pogodbe o upravljanju za podpiranje biotske raznovrstnosti in/ali 
krajin (prednostno področje 4A)

33,05

4B) Izboljšanje upravljanja voda, vključno z ravnanjem z gnojili in 
pesticidi

T10: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene 
pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja voda (prednostno 
področje 4B)

28,89

4C) Preprečevanje erozije tal in izboljšanje upravljanja tal
T12: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene 
pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja tal in/ali 
preprečevanje erozije tal (prednostno področje 4C)

31,38

Prednostna naloga 5

Prednostno področje Navedba ciljnega kazalnika Ciljna vrednost 2025

5A) Povečanje učinkovite rabe vode v kmetijstvu T14: Odstotek namakanega zemljišča, ki bo prešlo na učinkovitejši 
namakalni sistem (prednostno področje 5A) 60,48

5D) Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in amoniaka v 
kmetijstvu

T17: Odstotek GVŽ, ki jih zadevajo naložbe v upravljanje živine 
za zmanjševanje emisij TGP in/ali amoniaka (prednostno področje 
5D)

4,18

Prednostna naloga 6
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Prednostno področje Navedba ciljnega kazalnika Ciljna vrednost 2025

6A) Spodbujanje diverzifikacije, ustanavljanja in razvoja malih 
podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest

T20: Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti (prednostno 
področje 6A) 350,00

T21: Odstotek podeželskega prebivalstva, zajetega v strategijah 
lokalnega razvoja (prednostno področje 6B) 65,57

T22: Odstotek podeželskega prebivalstva, deležnega izboljšanih 
storitev/infrastrukture (prednostno področje 6B) 0,006B) Pospeševanje lokalnega razvoja podeželskih območij

T23: Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti (Leader) 
(prednostno področje 6B) 85,00

6C) Spodbujanje dostopa do informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij (IKT) na podeželskih območjih ter njihove uporabe in 
kakovosti

T24: Odstotek podeželskega prebivalstva, deležnega novih ali 
izboljšanih storitev/infrastrukture (IKT) (prednostno področje 6C) 0,87
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Del III
Dodatno nacionalno financiranje v smislu člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013

Ukrep Dodatno nacionalno 
financiranje v obdobju 2014–

2022 (EUR)

M01 – Prenos znanja in dejavnosti informiranja (člen 14 Uredbe (EU) št. 1305/2013) 0,00

M02 – Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah (člen 15 Uredbe 
(EU) št. 1305/2013)

0,00

M03 – Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila (člen 16 Uredbe (EU) št. 1305/2013) 0,00

M04 – Naložbe v osnovna sredstva (člen 17 Uredbe (EU) št. 1305/2013) 0,00

M06 – Razvoj kmetij in podjetij (člen 19 Uredbe (EU) št. 1305/2013) 0,00

M07 – Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih (člen 20 Uredbe (EU) št. 1305/2013) 0,00

M08 – Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje (členi 21–26 Uredbe (EU) št. 1305/2013) 0,00

M09 – Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev (člen 27 Uredbe (EU) št. 1305/2013) 0,00

M10 – Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (člen 28 Uredbe (EU) št. 1305/2013) 0,00

M11 – Ekološko kmetovanje (člen 29 Uredbe (EU) št. 1305/2013) 0,00

M13 – Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (člen 31 Uredbe (EU) št. 1305/2013) 0,00

M14 – Dobrobit živali (člen 33 Uredbe (EU) št. 1305/2013) 0,00

M16 – Sodelovanje (člen 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013) 0,00

M19 – Podpora za lokalni razvoj LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) (člen 35 Uredbe (EU) št. 1303/2013) 0,00
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M 20 – Tehnična pomoč na pobudo držav članic (členi 51–54 Uredbe (EU) št. 1305/2013) 0,00

M113 – Predčasna upokojitev 0,00

M131 – Izpolnjevanje standardov, ki temeljijo na zakonodaji Skupnosti 0,00

M341 – Pridobivanje strokovnih znanj, animacija in izvajanje 0,00

M21 – Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela (člen 39(b) Uredbe (EU) 
št. 1305/2013)

0,00

Skupaj 0,00


