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STRATEŠKI NAČRT 2023-2027
 Jasna intervencijska logika: analiza stanja in trendi
SWOT analiza
potrebe
intervencije in finančna sredstva
cilji
 Ključne usmeritve SN 2023-2027 izhajajo iz:
 Resolucije »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021
 Priporočil Evropske komisije za strateški načrt za Slovenijo
 Evropskih strateških dokumentov: Strategija od vil do vilic, Strategija za
biotsko raznovrstnost do leta 2030, Dolgoročna vizija za podeželska
območja, Nova strategija EU za gozdove do leta 2030…..
 Preverjanje uspešnost in učinkovitost izvajanja strateškega načrta

odstopanje od zastavljenih kazalnikov

akcijski načrti
finančne posledice

KLJUČNI VSEBINSKI POUDARKI
IN NOVOSTI

SPLOŠNA USMERITEV STRATEŠKEGA NAČRTA
 Zagotavljanje kontinuitete učinkovitih podpor, a z določenimi
pomembnimi vsebinskimi nadgradnjami in novostmi
 Bolj ciljno usmerjene intervencije
 Glavno vodilo je zagotavljanje odporne in konkurenčne pridelave
in predelave kakovostne hrane
 Večja okoljska in podnebna ambicioznost strateškega načrta »no
back sliding clause« vodi v zeleno in podnebno tranzicijo
slovenskega kmetijstva
 Celovit razvoj podeželja lahko dosežemo le z dopolnjevanjem
podpor v okviru različnih politik
 Digitalizacija in uvajanje pametnega in preciznega kmetijstva 4.0
 Poenostavitev in zmanjšanje administrativnih ovir

PAMETNO, ODPORNO IN
KONKURENČNO KMETIJSTVO

 Kontinuiteta dohodkovne podpore, proizvodno vezanih plačil, plačil za OMD…
… a hkrati pravičnejša razdelitev podpore: ukinitev PP, prerazporeditveno plačilo,
degresija NP, prenova sistema točkovanja OMD
 Močan fokus na krepitvi odpornosti, konkurenčnosti in tržni usmerjenosti
kmetijskega sektorja:
nadaljnja modernizacija in tehnološki razvoj: naložbe v dvig produktivnosti
in tehnološki razvoj ter digitalizacije KMG in ŽPI, pavšalne podpore za naložbe
majhnih kmetij
krepitev odpornih verig: kolektivne naložbe, povezovanje in organiziranje,
vključevanje v sheme kakovosti, promocija, vzpostavljanje ekoregij
Podpora mladim kmetom: FI
Posebna pozornost tržni orientaciji in konkurenčnosti ekološkega kmetijstva

VAROVANJE OKOLJA IN
TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE Z
NARAVNIMI VIRI

Nov koncept zelene arhitekture za ambicioznejši prehod na bolj trajnostni prehranski in
kmetijski sistem:
1. Okrepljena pogojenost = standard
združitev obstoječe navzkrižne skladnosti z zahtevami iz t.i. zelene komponente
dodani novi pogoji DKOP
2. Shema za podnebje in okolje (SOPO) v 1. stebru in KOPOP v 2. stebru = nadstandard (za
oboje obvezna zamejitev sredstev SKP!)
3. Vključitev neproduktivnih krajinskih značilnosti v definicijo upravičenega hektarja
4. Ekološko kmetovanje – celovitejša podpora
5. Nove površinske intervencije na področju okolja: Biotično varstvo, Izvajanje ukrepov iz
načrtov upravljanja zavarovanih območij, Plačila Natura 2000
6. Vključitev novih okoljskih intervencij na področju gozdarstva: ohranjanje in vzdrževanje
pasišč za prostoživeče rastlinojede živali, naložbe v ustanovitev in razvoj gozdnega
drevesničarstva
7. Specifične intervencije za produktivne naložbe, namenjene okolju in podnebju ter
neproduktivne naložbe

IZBOLJŠANJE ODZIVA KMETIJSTVA NA
POTREBE DRUŽBE IN KREPITEV
ODPORNOSTI PODEŽELSKIH OBMOČIJ

1. Večji poudarek na dobrobiti živali:
vključitev novih živalskih vrst v ukrep,
samostojna investicijska intervencija za izpolnjevanje zahtev
nadstandardov na področju dobrobiti živali
2. Zmanjševanje rabe kemičnih FFS:
podpora biotičnemu varstvu rastlin za zmanjšanje rabe kemičnih
fitofarmacevtskih sredstev in spodbujanje nadstandardnih praks
varstva rastlin pred škodljivci za varovanje vodnih virov in tal.
3. LEADER
4. Podpora za nekmetijske dejavnosti na podeželju

HORIZONTALNI CILJ SPODBUJANJA
ZNANJA, INOVACIJ IN DIGITALIZACIJE V
KMETIJSTVU IN NA PODEŽELSKIH OBMOČJIH
Digitalizacija podprta v okviru različnih investicijskih ukrepov, dopolnjevanje z
Mehanizmom za okrevanje in odpornost (dodatnih 28,5 mio €).
V SN 2023-2027:
- nadaljevanje podpor za EIP,
- novost podpora za razvojna partnerstva raziskovalnih institucij,
- nadaljevanje podpor za izmenjavo znanja in prenos informacij
kmetovalcem in lastnikom gozdov ter novost podpora za usposabljanje
svetovalcev,
- novost medgeneracijski prenos znanja s prenosnika na mladega
prevzemnika.

VEČLETNI FINANČNI OKVIR 2021-2027: Sredstva za Slovenijo 1,8 mrd EUR
•
•

I. STEBER: za neposredna plačila: 920,7 mio EUR, za vinogradništvo v okviru I. stebra: 33,9 mio EUR, za čebelarstvo
v okviru I. stebra: 4,5 mio EUR
II. STEBER: za politiko razvoja podeželja iz VFO: 795,6 mio EUR, za politiko razvoja podeželja iz EURI: 73,3 mio EUR
+ NEXTGEN KOHEZIJA 38,7 mio €

2014-2022

1. STEBER EKJS + 2 leti
•
•
•
•
•
•

814.684.000 €: neposredna plačila
(2015-2020)
263.060.104 €: neposredna plačila
(VFO za 2021 in 2022)
30.270.000 €: vino (2015-2020)
9.698.000 € vino (VFO za 2021 in
2022)
2.248.247 €: čebele (2015-2020)
1.298.910 €: čebele (VFO za 2021 in
2022)
= 1.121.259.297 €

II. STEBER EKSRP + 2 leti

2023-2027

STRATEŠKI NAČRT 2023 – 2027

• 837.849.803 € (PRP 2014-2020)
• 244.715.217 € (VFO za 2021 in 2022)

• 73.294.157 € (EURI iz VFO)
+ NACIONALNA SREDSTVA
= 1.155.859.177 € + SLO = 1,5 mrd

140 mio € /leto

• Za II. steber: 884.758.663 € (EU + SLO)
• Za I. in II. steber: = 1.569.901.198 €

167,4 mio € /leto
307,4 mio € /leto

• Za I. steber: 685.142.535 €
• Neposredna plačila: 657.650.260 €
• vino: 24.245.000 €
• čebele: 3.247.275 €

137 mio € /leto

177 mio € /leto

314 mio € /leto

FINANČNI OKVIR SN 2023-2027– EU sredstva
Slovenija dodatno zagotavlja 334 mio EUR iz
nacionalnega proračuna

Sklad

Namen

Razpoložljiva sredstva
2023-2027

Neposredna plačila

657.650.260

Vinski sektor

24.245.000

Čebele

3.247.275

Skupaj

685.142.535

Skupaj

550.850.960

EKJS

EKSRP

SKUPAJ

1.235.993.495

OPREDELITEV IN PRIORITIZACIJA
POTREB STRATEŠKEGA NAČRTA
2023-2027

PRIORITIZACIJA POTREB
Temelji na:
 Izsledkih široke javne razprave in strokovnih razprav
 Poročilo vrednotenja: Prioritizacija potreb SN SKP za obdobje 2021-2027 (Deloitte,
januar 2021)
 Upoštevanje usmeritev Resolucije "Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021„
 Potrebe smo razvrstili po vsebinskih sklopih:

 Pametno, odporno in konkurenčno kmetijstvo (EKONOMSKA komponenta);
 Varovanje okolja in trajnostno upravljanje z naravnimi viri (OKOLJSKA in PODNEBNA
komponenta);
 Kakovost življenja in krepitev gospodarske aktivnosti na podeželju (SOCIALNA komponenta)

 in po pomembnosti:

zelo pomembno,
srednje pomembno in
pomembno.

Vseh identificiranih potreb v SN 2023-2027 je 37.

PAMETNO, ODPORNO IN
KONKURENČNO KMETIJSTVO

P1 Zagotavljanje primerljivega in stabilnega
ZELO POMEMBNA
dohodkovnega položaja KMG

•
•
•

Osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost
Dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora za trajnostnost
Plačilo za naravne ali druge omejitve (OMD plačila)

P2 Ohranjanje kmetijske
proizvodnje na OMD

•

Plačilo za naravne ali druge omejitve (OMD plačila)

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo
kmetijskih gospodarstev in živilskopredelovalne industrije
Kolektivne naložbe v kmetijstvu za skupno pripravo kmetijskih proizvodov za trg
in razvoj močnih in odpornih verig vrednosti preskrbe s hrano
Naložbe v razvoj in dvig konkurenčnosti ter tržne naravnanosti ekoloških kmetij
Izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč
Izgradnja namakalnih sistemov
Podpora čebelarjem in čebelarskim društvom
Vzreja čebeljih matic
Promocija in raziskava trga sektorja čebelarstva
Kakovost in varnost čebeljih pridelkov
Raziskovalno delo na področju čebelarstva
Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov
Promocija vina v tretjih državah
Ukrepi informiranja o vinih Unije v državah članicah
Sektorske intervencije za sadje in zelenjavo

•
•

Osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost
Plačilo za naravne ali druge omejitve (OMD plačila)

•
•
•
•
•

Vezana dohodkovna podpora za rejo drobnice
Vezana dohodkovna podpora za rejo govedi
Vezana dohodkovna podpora za krave dojilje
Vezana dohodkovna podpora za mleko v gorskih
Vezana dohodkovna podpora za beljakovinske rastline

ZELO POMEMBNA

•

P6 Povečanje produktivnosti,
konkurenčnosti in dodane vrednosti v
kmetijstvu

P5 Zagotavljanje prehranske varnosti

P4 Izboljšanje dohodkovnega položaja
sektorjev v težavah

ZELO POMEMBNA

ZELO POMEMBNA

ZELO POMEMBNA

•
P10 Boljša prepoznavnost in
organiziranost proizvajalcev za skupen SREDNJE POMEMBNA
nastop na trgu

•

•
P11 Krepitev vključevanja v sheme
kakovosti in prepoznavnosti shem
kakovosti

SREDNJE POMEMBNA

•
•

•
P7 Povečanje konkurenčnosti in
tehnološkega razvoja ŽPI

SREDNJE POMEMBNA

P25 Zagotavljanje lažjega dostopa do
SREDNJE POMEMBNA
ustreznih finančnih virov

Spodbujanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem
sektorju, sheme kakovosti, promocija in kratke dobavne verige
Kratke dobavne verige z namenom vzpostavitve
»ekoregije/100%lokalno«

Spodbujanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem
sektorju, sheme kakovosti, promocija in kratke dobavne verige
Sektorske intervencije za sadje in zelenjavo
Ukrepi informiranja o vinih Unije v državah članicah

•

Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z
digitalizacijo kmetijskih gospodarstev in živilskopredelovalne industrije
Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za delo v gozdu

•
•

Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov
Dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete

P8 Povečanje produktivnosti,
konkurenčnosti ter tehnološki razvoj v POMEMBNA
gozdarstvu

P9 Razvoj verig vrednosti preskrbe s
hrano ter spodbujanje lokalnih trgov

POMEMBNA

P3 Obvladovanje tveganj za doseganje
vzdržnega dohodka in odpornosti
POMEMBNA
kmetij

•
•
•
•

Naložbe v ureditev gozdne infrastrukture
Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za delo v gozdu
Naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo
Naložbe v ustanovitev in razvoj gozdnega drevesničarstva

•

Spodbujanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem
sektorju, sheme kakovosti, promocija in kratke dobavne verige

Potreba se v okviru SN 2023-2027 naslavlja delno, preko intervencij v
okviru sektorja sadja in zelenjave:
• Podintervencija 11: Umik s trga za brezplačno razdelitev
• Podintervencija 12: Opustitev spravila
• Podintervencija 13 : Zavarovanje letine in proizvodnje

VAROVANJE OKOLJA IN TRAJNOSTNO
UPRAVLJANJE Z NARAVNIMI VIRI

P14 Ohranjanje organske snovi in proizvodnega
ZELO POMEMBNA
potenciala kmetijskih tal

P15 Blaženje in prilagajanje podnebnim
spremembam v kmetijstvu in gozdarstvu

ZELO POMEMBNA

•
•
•
•

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)
Ekološko kmetovanje
Sektorske intervencije za sadje in zelenjavo
Shema za podnebje in okolje (SOPO)

•
•

Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov
Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri
trajnih nasadih
Sektorske intervencije za sadje in zelenjavo
Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)
Ekološko kmetovanje
Shema za podnebje in okolje (SOPO)

•
•
•
•

•

P20 Ohranjanje kulturne krajine in površin z
visokoraznovrstnimi značilnostmi

ZELO POMEMBNA

•
•

•
•

Naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme za
upravljanje traviščnih habitatov ter za optimalno
uporabo hranil in trajnostno rabo FFS
Plačila Natura 2000
Izvajanje ukrepov iz načrtov upravljanja zavarovanih
območij
Shema za podnebje in okolje (SOPO)
Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)

P17 Zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva
ZELO POMEMBNA
na stanje površinskih in podzemnih voda

P18 Ohranjanje in izboljšanje stanja biotske
raznovrstnosti habitatov in vrst

ZELO POMEMBNA

•
•
•
•

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)
Ekološko kmetovanje
Sektorske intervencije za sadje in zelenjavo
Shema za podnebje in okolje (SOPO)

•
•

Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov
Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri
trajnih nasadih
Sektorske intervencije za sadje in zelenjavo
Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)
Ekološko kmetovanje
Shema za podnebje in okolje (SOPO)

•
•
•
•

•

P32 Zagotavljanje živalim prilagojenih načinov
ZELO POMEMBNA
reje

•
•

•
•

Naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme za
upravljanje traviščnih habitatov ter za optimalno
uporabo hranil in trajnostno rabo FFS
Plačila Natura 2000
Izvajanje ukrepov iz načrtov upravljanja zavarovanih
območij
Shema za podnebje in okolje (SOPO)
Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)

P26 Spodbujanje trajnostne rabe energije ter
razvoja krožnega in biogospodarstva

P21 Ohranjanje opraševanja z izboljšanjem
življenjskega prostora divjih opraševalcev

P13 Zmanjševanje emisij TGP in amonijaka v
kmetijstvu

P22 Zagotavljanje genske raznovrstnosti ter
ohranjanje lokalnih pasem in sort

P31 Zmanjšanje rabe FFS in razvoj ter raba
nekemičnih metod varstva rastlin

SREDNJE POMEMBNA

•

Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj
nekmetijskih dejavnosti vključno z biogospodarstvom

•

•
•

Izvajanje ukrepov iz načrtov upravljanja zavarovanih
območij
Neproizvodne naložbe, povezane z izvajanjem
naravovarstvenih podintervencij
Shema za podnebje in okolje (SOPO)
Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)

•
•
•
•

Naložbe v učinkovito rabo dušikovih gnojil
Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)
Ekološko kmetovanje
Shema za podnebje in okolje (SOPO)

•
•

Ohranjanje, trajnostna raba in razvoj rastlinskih
genskih virov v kmetijstvu
Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)

•
•
•

Biotično varstvo rastlin
Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)
Shema za podnebje in okolje (SOPO)

•
SREDNJE POMEMBNA

SREDNJE POMEMBNA

SREDNJE POMEMBNA

SREDNJE POMEMBNA

P16 Obnovitev gozda po naravnih nesrečah in
neugodnih vremenskih razmerah

POMEMBNA

P30 Spodbujanje smotrne rabe protimikrobnih
POMEMBNA
zdravil za zdravljenje živali

P33 Zmanjševanje izgub in odpadkov hrane v
verigi preskrbe s hrano

P19 Ohranjanje in izboljšanje biotske
raznovrstnosti gozdnih habitatov in vrst

•

Naložbe v sanacijo in obnovo gozdov po naravnih
nesrečah in neugodnih vremenskih razmerah

Potreba se v okviru SN 2023-2027 naslavlja delno.
Celovito se rešuje v okviru Državne strategije „Eno
zdravje" za obvladovanje odpornosti mikrobov (20192024)

POMEMBNO

Potreba se v okviru SN 2023-2027 naslavlja delno, preko
številnih intervencij EKSRP.

POMEMBNO

Potrebe SN ne naslavlja neposredno. Finančno pokrita
potreba iz sredstev Gozdnega sklada.

KAKOVOST ŽIVLJENJA IN KREPITEV
GOSPODARSKE AKTIVNOSTI NA
PODEŽELJU

P23 Učinkovita generacijska pomladitev
nosilcev kmetijskih gospodarstev

ZELO POMEMBNA

• Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov

P24 Spodbujanje zaposlovanja in ohranjanje
ZELO POMEMBNA
delovnih mest na podeželju

• Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov
• Dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete
• Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih
dejavnosti vključno z biogospodarstvom
• LEADER

P27 Dvig kakovosti življenja ter razvoj storitev
ZELO POMEMBNA
in infrastrukture na podeželju

• LEADER

P28 Krepiti socialno vključenost, sodelovanje
SREDNJE POMEMBNA
in povezovanje prebivalcev podeželja

• LEADER

P12 Osveščanje potrošnikov o varni,
kakovostni in lokalno pridelani hrani

SREDNJE POMEMBNA

• Spodbujanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in
gozdarskem sektorju, sheme kakovosti, promocija in kratke
dobavne verige
• Sektorske intervencije za sadje in zelenjavo
• Promocija in raziskava trga sektorja čebelarstva

P29 Izboljšanje pokritosti podeželskih
območij s hitrimi širokopasovnimi
povezavami

POMEMBNA

Potreba se v okviru SN 2023-2027 ne naslavlja neposredno.
Financiranje s sredstvi ESRR.

HORIZONTANI CILJ: KREPITEV
OBLIKOVANJA IN PRENOS ZNANJA

Spodbujanje znanja, raziskave, razvoj, inovacij in digitalizacije so kot
horizontalni cilj izredno pomembne vsebine in se navezujejo na izkazane
potrebe na teh področjih v okviru posameznih specifičnih ciljev, zato
prioritizacija oz. razvrščanje potreb po pomembnosti ni smiselna.
•
•

Medgeneracijski prenos znanja
Izmenjava znanja in prenos informacij kmetovalcem in lastnikom gozdov ter
usposabljanje svetovalcev

•
•

Podpora za projekte EIP ter razvojna partnerstva raziskovalnih institucij
Digitalizacija podprta v okviru različnih investicijskih ukrepov, dopolnjevanje z
Mehanizmom za okrevanje in odpornost

P36 Krepitev raziskav, razvoja, inovacij in sodelovanja

•

Podpora za projekte EIP ter razvojna partnerstva raziskovalnih institucij

P35 Izboljšanje koordinacije in vzpostavitev enotne spletne
platforme AKIS

•

Določitev koordinacijskega organa na MKGP in vzpostavitev spletne platforme
AKIS v okviru Mreže za SKP

P34 Izboljšanje izmenjave znanja in prenosa informacij

P37 Spodbujati digitalizacijo in krepitev kompetenc v
kmetijstvu, gozdarstvu in ŽPI

INTERVENCIJE EKJS - NEPOSREDNA PLAČILA

AKTIVNI KMET
Pri definiciji aktivnega kmeta:
• se bo uporabila negativna lista (razširjena glede na to obdobje,
dodana so podjetja, ki se ukvarjajo s pravnimi, farmacevtskimi in
nepremičninskimi dejavnostmi) in
• finančni prag 5.000€ do katerega se vsi kmetje štejejo kot aktivni
kmetje.
• Nosilci KMG, ki izvajajo dejavnost na negativni listi bodo lahko svojo
aktivnost dokazali na podlagi dohodka iz naslova kmetijske dejavnosti,
ki mora znašati vsaj eno tretjino vseh dohodkov na KMG.

NEPOSREDNA PLAČILA
UKINITEV PLAČILNIH PRAVIC Z LETOM 2023

Nevezana neposredna plačila
• Osnovna dohodkovna podpora za
trajnostnost (53,5 % ovojnice za NP)
• Dopolnilna prerazporeditvena
dohodkovna podpora za trajnostnost
(6,5 mio EUR oz. 5% ovojnice za NP)
• Dopolnilna dohodkovna podpora za
mlade kmete ( 1,9 mio EUR oz 1,5%
ovojnice NP)
• Sheme za podnebje, okolje in dobrobit
živali – SOPO (cca 32 mio EUR oz vsaj
25 % ovojnice NP)

Vezana neposredna plačila
•Vezana dohodkovna podpora – PVP:
drobnica, reja govedi, krave dojilje,
mleko na gorskem območju (13%
ovojnice za NP, cca 17 mio EUR),
beljakovinske rastline (dodatna 2%
ovojnice za NP)
Sektorji v težavah
(BDV na uro efektivnega dela)

INTERVENCIJA OSNOVNA DOHODKOVNA PODPORA ZA
TRAJNOSTNOST
Upravičenci

Opis intervencije

Oblika podpore

Razpoložljiva sredstva:
351.842.889 €

Nosilci KMG (fizične ali pravne osebe ali združenju fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo najmanj 1 ha
ugotovljene upravičene kmetijske površine, izvajajo kmetijsko dejavnost, so aktivni kmetje.
Ker je podpora proizvodno nevezana, je neodvisna od tekočega obsega kmetijske proizvodnje in
predstavlja za kmetijska gospodarstva stabilen vir prihodka ne glede na (začasno) znižanje prireje
oz. pridelave zaradi stanja na trgu ali zaradi neugodnih vremenskih razmer ter tako kmetu
omogoča, da se bolje odziva na tržne razmere. Intervencija prispeva k vzdržnim dohodkom kmetij
in odpornosti za povečanje prehranske varnosti.
Podpora se dodeli letno v obliki enotnega plačila na hektar ugotovljene upravičene površine na
katerem nosilec KMG izvaja kmetijsko dejavnost. Plačilo je po vrednosti enako za vse nosilce KMG
(le vpliv degresije) in za vse rabe upravičenega hektarja (ne glede na dejstvo ali gre za orno
zemljišče, trajne nasade ali trajno travinje) in ne zavisi od vrste ali obsega proizvodnje.
Zmanjšanje osnovnega dohodkovnega plačila za trajnostnost na podlagi sledečih dodatnih tranš
nad 60.000 EUR in odstotkov znižanja, brez upoštevanja stroškov plač iz naslova kmetijske
dejavnosti:
• nad 60.000 EUR do 160.000 EUR odstotek znižanja 35%,
• od vključno 160.000 EUR do 260.000 EUR odstotek znižanja 45%,
• od vključno 260.000 EUR do 360.000 EUR odstotek znižanja 55%,
• od vključno 360.000 EUR dalje odstotek znižanja 65%.

DOPOLNILNA PRERAZPOREDITVENA DOHODKOVNA
PODPORA ZA TRAJNOSTNOST

Upravičenci

Razpoložljiva sredstva:
32.882.513 €

Nosilci KMG, ki vlagajo zbirno vlogo in katerih velikost kmetijskega gospodarstva znaša do 8,2 ha
in so upravičeni tudi do osnovnega dohodkovnega plačila za trajnostnost.

Opis intervencije

Osnovno prerazporeditveno plačilo za trajnostnost zagotovi, da je enotna podpora na hektar
zadostna tudi nosilcem z manjšimi kmetijskimi gospodarstvi. S podporo se prispeva k večji
stabilnosti dohodka na teh KMG. Prav tako se zagotavlja pravičnejša porazdelitev neposrednih
plačil ter učinkovitejše ciljanje dohodkovne podpore za trajnostnost.

Oblika podpore

Podpora se dodeli v obliki letnega, enotnega, nevezanega plačila na upravičen hektar nosilcem
KMG, ki so upravičeni do plačila v okviru osnovne dohodkovne podpore. Podpora se bo določila
tako, da se bo ovojnica, ki bo namenjena tej podpori (možnost derogacije obveznega odstotka)
delila s številom upravičen hektarjev za namen te intervencije.

DOPOLNILNA DOHODKOVNA PODPORA ZA MLADE KMETE

Upravičenci

Opis intervencije

Razpoložljiva sredstva:
9.864.754 €

Fizična oz. pravna oseba, ki je vodja KMG, kar pomeni, da je nosilec KMG in, da izvaja učinkovit in
dolgotrajni nadzor nad KMG v smislu odločitev, povezanih z upravljanjem, ugodnostmi in
finančnimi tveganji in je odgovoren za izvajanje kmetijske dejavnosti na KMG. V letu predložitve
vloge na dan oddaje ni starejši od 40 let in ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost za
opravljanje kmetijske ali s kmetijstvom povezane dejavnosti (živilsko-predelovalna, lesarska,
veterinarska, naravovarstvena in gozdarska).
Mladi kmet mora prvič na novo ustanoviti KMG ali ga vzpostaviti v petih letih pred prvo
predložitvijo vloge. Upravičen mora biti do plačila v okviru osnovne dohodkovne podpore in biti
aktivni kmet. Podpora se lahko dodeli največ za obdobje 5 let in za največ 90ha na kmetijskem
gospodarstvu.
Podpora olajša zagon dejavnosti, strukturno prilagoditev, poveča vitalnost kmetijskih
gospodarstev mladih kmetov, poveča konkurenčnost in trajnost v najranljivejši fazi razvoja
podjetniške zamisli, s čimer je spodbujena generacijska pomladitev. To vrstna podpora mladim
kmetom po začetni vzpostavitvi zagotovi dodatno dohodkovno podporo, predstavlja finančno
stimulacijo, stimulacijo razvoja podeželja, krepi sodelovanje in uvajanje novih tehnologij ter ima
dodaten pomen za mlade, ki ostanejo na podeželju.

Oblika podpore
Podpora je letna, enotna in se dodeli na upravičen hektar.

VEZANA DOHODKOVNA PODPORA ZA DROBNICO

Razpoložljiva sredstva:
5.261.202 €

Upravičenci

Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki:
– redi 14 ali več ovc, koz, ovnov ali kozlov, ki so na ta dan stari najmanj dvanajst mesecev oz so do
tega dne jagnile/jarile;
– drobnica mora biti prisotna na kmetijskem gospodarstvu od dne oddaje zahtevka do 31. oktobra
tekočega leta.
– drobnica mora biti označena v skladu z določili predpisov o označevanju in registraciji drobnice
ter vpisana v register drobnice na kmetijskem gospodarstvu;
– drobnica je od vključno prvega dne obvezne reje označena, registrirana in vodena v skladu s
predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo drobnice.

Opis intervencije

Dohodkovna podpora je namenjena zlasti ohranjanju obsega drobnice. Težave, s katerimi se
srečuje sektor reje drobnice v Sloveniji so upad števila živali, nizka obtežba kmetijskih
gospodarstev z drobnico, majhne črede na kmetijskih gospodarstvih, večinoma gre za
tradicionalne reje in tudi za avtohtone pasme s stopnjo ogroženosti kritična in ogrožena. Bruto
domača vrednost na uro efektivnega dela (gre za kazalnik, ki postavi tipična kmetijska
gospodarstva različnih velikosti in proizvodnih usmeritev na primerljivo osnovo s tem ko BDV, ki
predstavlja razliko med vrednostjo proizvodnje in vmesne porabe, preračuna na enoto vloženega
dela BDV na uro efektivnega dela) za sektor drobnice je nizka in znaša v povprečju 10,40 EUR
BDV/uro efektivnega dela.

Oblika podpore

Podpora se dodeli v obliki enotnega, letnega plačila na upravičeno žival drobnice.

VEZANA DOHODKOVNA PODPORA ZA REJO GOVEDI

Upravičenci

Opis intervencije

Razpoložljiva sredstva:
28.936.612 €

Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki:
– redi vsaj dva bika in/ali vola in/ali telici (nadalje v besedilu govedo),
– govedo je rojeno v Sloveniji;
– je na zadevnem kmetijskem gospodarstvu v reji neprekinjeno vsaj šest mesecev, kar se šteje za
obdobje obvezne reje.
– govedo mora biti oddano v zakol v Sloveniji v zadevnem letu do vključno 31. oktobra in ob zakolu
ne sme iti mlajše od 9 mesecev;
– govedo mora biti označeno, registrirano in vodenov skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in
registracijo govedi.

Dohodkovna podpora je namenjena zlasti ohranjanju obsega pitanega goveda. Sektor reje bikov in
volov oz telic v Sloveniji je sektor v težavah, ki ga bremeni neugodna agrarna struktura, slaba
pridelava travniške krme in njivskih košenin ter precejšnja odvisnost od svetovnega trga žit in
beljakovinskih rastlin, pomanjkanje kmetijskih površin, pomanjkanje telet za pitanje in odvisnost
od nakupa telet v tujini, kar je tudi eden od razlogov za majhne črede, ter nestabilne ekonomske
razmere. Sektor pitanja govedi se spopada z nizko BDV na uro efektivnega dela, ki znaša 8 EUR
BDV/h in je med najnižjimi med sektorji (nižja je le še pri kravah dojiljah).

Oblika podpore
Podpora se dodeli v obliki enotnega, letnega plačila na upravičeno žival govedi.

VEZANA DOHODKOVNA PODPORA ZA REJO KRAV DOJILJ

Upravičenci

Opis intervencije

Oblika in stopnja
podpore

Razpoložljiva sredstva:
32.882.513 €

Nosilec KMG, ki
– redi vsaj 2 kravi dojilji
– upravičene živali morajo biti iz črede, namenjene reji telet za prirejo mesa;
– biti mesne pasme ali rojene s križanjem z mesno pasmo, vendar morajo biti križanci najmanj 50
odstotkov mesne pasme;
– teliti v določenem obdobju;
– po telitvi s teletom ostati na kmetijskem gospodarstvu še najmanj dva meseca.
– biti označene, registrirane ter vodene v registru govedi na kmetijskem gospodarstvu v skladu s
predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi.
Dohodkovna podpora je predvsem namenjena za ohranjanje obsega krav dojilj in izboljšanju
konkurenčnosti v sektorju v težavah. Reja krav dojilj sodi med ekonomsko manj učinkovite
kmetijske panoge. Sektor krav dojilj ima najnižji BDV na uro efektivnega dela (gre za kazalnik, ki
postavi tipična kmetijska gospodarstva različnih velikosti in proizvodnih usmeritev na primerljivo
osnovo s tem ko BDV, ki predstavlja razliko med vrednostjo proizvodnje in vmesne porabe,
preračuna na enoto vloženega dela BDV na uro efektivnega dela) med vsemi sektorji, ki zanša le
1,6 BDV/uro.
Podpora se dodeli v obliki enotnega, letnega plačila na upravičeno žival kravo dojiljo.

VEZANA DOHODKOVNA PODPORA ZA MLEKO NA GORSKIH
OBMOČJIH
Upravičenci

Opis intervencije

Razpoložljiva sredstva:
18.414.208 €

Nosilec KMG v gorskem območju:
– v letu pred letom oddaje vloge oddaja in neposredna prodaja mleka znašala več kot [5.167 kg] oziroma
[4.359 kg] za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v ekološko rejo mleka,
– v tekočem letu redi vsaj štiri ženski govedi
– je od vključno prvega dne obvezne reje označeno, registrirano ter vodeno v skladu s predpisi, ki urejajo
identifikacijo in registracijo govedi;
– so prisotne na zadevnem kmetijskem gospodarstvu v obdobju obvezne reje, ki traja od začetnega
datuma za oddajo zbirne vloge do vključno 30. septembra;
– so vpisane v CRG kot rjava, lisasta, črno-bela, red holstein, montbeliard, džersi, ayrshire, blaarkop
rood, cika, kraška siva, pincgau ali siva tirolska pasma oziroma kot križanka izključno med temi pasmami;
– so na dan 1. januarja v letu oddaje vloge mlajše kot 15 let.
Dohodkovna podpora je namenjena zlasti ohranjanju obsega krav molznic v gorskih območjih, saj se
sektor spopada z neugodno agrarno strukturo, slabo pridelavo travniške krme in njivskih košenin ter
precejšnjo odvisnostjo od svetovnega trga žit in beljakovinskih rastlin, pomanjkanja kmetijskih površin in
slabo tehnološko razvitostjo kmetijskih gospodarstev. Prireja mleka je sektor z nizko BDV na uro
efektivnega dela, ki znaša 12,3 EUR BDV na uro efektivnega dela.

Oblika podpore
Podpora se dodeli v obliki enotnega, letnega plačila na upravičeno kravo molznico.

VEZANA DOHODKOVNA PODPORA ZA BELJAKOVINSKE RASTLINE
Upravičenci

Razpoložljiva sredstva:
13.153.005 €

Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki:
– prideluje lucerno, detelje, deteljno travne mešanice, krmni bob, sojo, grašico, volčji bob, grahor ali
krmni grah;
– v primeru, da nosilec KMG prideluje lucerno, detelje ali deteljno travne mešanice mora znašati
obtežba na KMG vsaj 0,5 GVZ na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi.
– ima beljakovinske rastline prisotne na površini, za katero uveljavlja podporo za beljakovinske rastline,
od 7. maja do tehnološke zrelosti oziroma najkasneje do 30. septembra v tekočem letu;
– skupna površina, za katero uveljavlja podporo za beljakovinske rastline, znaša vsaj 0,3 ha, ugotovljena
upravičena površina kmetijskega gospodarstva znaša najmanj 1 ha, najmanjša ugotovljena upravičena
površina kmetijske parcele, za katero uveljavlja podporo za beljakovinske rastline, znaša vsaj 0,1 ha.

Opis intervencije Dohodkovna podpora je namenjena povečanju obsega pridelave beljakovinskih rastlin in izboljšanju

konkurenčnosti pridelave. Težave, s katerimi se pridelava beljakovinskih rastlin sooča, so majhna
posestna struktura, razdrobljenost njivskih površin, ki se v večini primerov nahajajo na območjih z
omejenimi dejavniki, ter slabša tehnološka raven pridelave beljakovinskih rastlin zmanjšuje
konkurenčnost njihove pridelave. Predvsem pa je majhen obseg pridelave beljakovinskih rastlin
problematičen z vidika potreb prireje govejega mesa in kravjega mleka, ki sta najpomembnejši
proizvodni usmeritvi slovenskega kmetijstva

Oblika podpore
Podpora se dodeli kot enotno, letno plačilo za upravičen hektar beljakovinskih rastlin.

SHEMA ZA PODNEBJE IN OKOLJE - SOPO

Upravičenci

Opis intervencije

Oblika podpore

Razpoložljiva sredstva:
164.412.565 €

Nosilec KMG, ki mora
– imeti najmanj 1 hektar kmetijskih;
– biti upravičen do dohodkovne podpore za trajnostnost;
– biti aktiven kmet.
Shema je prostovoljna za nosilca KMG, plačilo le za površino, na kateri se obveza izvaja. Podpora
je usmerjena v blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam, ustrezno
gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter zmanjševanje negativnih vplivov kmetovanja
na zrak, ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine.
Pomembno: Sheme morajo biti z zahtevami nad pogojenostjo, nad drugo EU in nacionalno
zakonodajo, EU in nacionalnimi strategijami ter presegati pogoje, določene za vzdrževanje
kmetijske površine in se razlikovati od obveznosti KOPOP.
Predvideno je izvajanje skupno 30 različnih shem za travinje, njive, trajne nasade in za krajino.
Podpora je letna. Plačila se lahko izvedejo kot dodatno plačilo k dohodkovni podpori za
trajnostnost (paziti na WTO pravila) ali kot t.i.kompenzacijska plačila (na podlagi dodatnih
stroškov in izpada dohodka zaradi izpolnjevanja zahtev posamezne sheme; pri tem se lahko
upoštevajo tudi poslovni (transakcijski) stroški).
Glede na obliko SOPO shem se bodo plačila v večji meri izvedla na podlagi t.i. kompenzacije.

SOPO
Travinje

● Ekstenzivno travinje
● Tradicionalna raba travinja
● Pisan travnik
● Optimalna višina košnje
● Stabilizatorji dušika v gnojevki
● Uporaba dodatkov za
zmanjšanje emisij amonijaka iz
organskih gnojil
● Gnojenje z organskimi gnojili z
majhnimi izpusti v zrak na
trajnem travinju

Njive

● Pestrost posevkov kmetijskih
rastlin
● Naknadni posevki in podsevki
● Ozelenitev njivskih površin
preko zime
● Medovite rastline
● Konzervirajoča obdelava tal
● Zaplate golih tal za poljskega
škrjanca
● Varstvo gnezd pribe
●Gnojenje z organskimi gnojili z
majhnimi izpusti v zrak na
ornem zemljišču
●Stabilizatorji dušika v gnojevki
●Uporaba dodatkov za
zmanjšanje emisij amonijaka iz
organskih gnojil

Trajni nasadi

●Prilagojen nanos FFS
●Zmanjšanje ali opustitev
uporabe herbicidov
●Spremljanje škodljivih
organizmov
●Uporaba metode konfuzije in
dezorientacije
●Življenjski prostor za koristne
organizme
●Varovalni pas na robovih
trajnega nasada
●Vzdrževanje suhozidov in teras
●Pokritost tal
●Uporaba hitro razgradljivih vodil
●Kompostiranje hmeljevine
●Gnojenje z organskimi gnojili z
majhnimi izpusti v zrak v
hmeljišču

Krajina

● Varovalni pasovi ob
vodotokih
● Ohranjanje polnaravnih habitatov in
krajinskih značilnosti

INTERVENCIJE EKJS – SEKTORSKE INTERVENCIJE

SEKTORSKE INTERVENCIJE ZA ČEBELE
6 intervencij (zajema 22 podintervencij)
Upravičenci

Splošen opis intervencij

Razpoložljiva sredstva:
6.494.550 €

Upravičenci so različni glede na posamezno intervencijo oz. podintervencijo. Do podpore so lahko
upravičeni: izbran izvajalec javnega naročila (končni upravičenci so čebelarji); registrirano čebelarsko
društvo; fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju RS ter izpolnjujejo
predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.
Z intervencijami se bo prispevalo k ohranjanje kranjske sivke, razvoju čebelarstva in povečanju
konkurenčnosti sektorja čebelarstva kot tudi izboljšanju kakovosti čebeljih pridelkov, kar bo
pripomoglo k boljši ekonomičnosti in konkurenčnosti čebelarjev. Poleg tega bodo intervencije imele
vpliv tudi na pridelavo zdrave in kakovostne hrane, biotsko raznovrstnost, ohranjanje kulturne krajine
in turizem. Podprte bodo naložbe v sodobnejše tehnologije, krepilo se bo znanje in razvoj čebelarstva,
izvajale se bodo raziskave, omogočeno bo večje izkoriščanje čebelje paše, osveščalo se bo javnost o
pomenu čebel in čebeljih pridelkih itd.
6. intervencij: (1) Prenos znanja v čebelarstvu, (2) Podpora čebelarjem in čebelarskim društvom, (3)
Vzreja čebeljih matic, (4) Raziskovalno delo na področju čebelarstva, (5) Promocija in raziskava trga
sektorja čebelarstva, (6) Kakovost in varnost čebeljih pridelkov.

Oblika in stopnja
podpore

Oblika podpore je odvisna od podintervencije: (1)povračilo upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali
upravičencu, (2) pavšalni znesek, (3) strošek na enoto. Stopnja podpore se glede na
intervencijo/podintervencijo razlikuje. Minimalna podpora znaša 60 %, maksimalna pa 100 %
upravičenih stroškov (50 % EU sredstev/50 % sredstev RS).

SEKTORSKE INTERVENCIJE ZA VINO
3 intervencije, enake kot v obstoječem podpornem programu za vino

Upravičenci

Opis intervencije

Razpoložljiva sredstva:
19.396.000 €

Upravičenci so lahko vinogradniki in vinarji, ponekod pa tudi združenja najmanj dveh pridelovalcev
vina, organizacije proizvajalcev vina, združenja organizacij proizvajalcev vina ali medpanožne
organizacije, strokovne vinogradniško-vinarske organizacije ali osebe javnega prava, katerih člani so
pridelovalci vina
Namen intervencij je predvsem povečati konkurenčnost vinogradnikov, izboljšati kakovost pridelave
vina kot tudi zmanjšanje stroškov pridelave vina ter podpora različnim dejavnostim promocije na
tretjih trgih kar bo pripomoglo k povečanju prepoznavnosti in ugledu slovenskih vin in povečanju
izvoza vin v tretje države. Poleg tega je namen tudi informiranje potrošnikov o shemi zaščitenih
označb porekla in zaščitenih geografskih označb za vina ter informiranje o odgovornem uživanju vina
in tveganju, povezanem s škodljivim uživanjem alkohola.

3 intervencije: Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov, Promocija vina v tretjih državah,
Ukrepi informiranja o vinih Unije v državah članicah.
Oblika in stopnja
podpore

Za vse 3 intervencije je predvidena nepovratna podpora, ki se za prestrukturiranje vinogradov dodeli
na podlagi pavšala (standardni stroški na ha), za promocijska ukrepa pa na podlagi računov za
dejansko nastale stroške promocije. Podpora za promocijske ukrepe znaša 50 % upravičenih stroškov,
za prestrukturiranje pa do 50% (oz. 75% za vzhodno SI).

SEKTORSKE INTERVENCIJE ZA SADJE IN ZELENJAVO
13 podintervencij

Razpoložljiva sredstva:
410.000 €

Upravičenci

Upravičenci do podpore so organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev priznane
na podlagi Uredbe (EU) št. 1308/2013 z odobrenimi operativnimi programi.

Opis intervencije

Sektorske intervencije za sadje in zelenjavo so namenjene organizacijam proizvajalcem z odobrenimi
operativnimi programi. Izvajale se bodo v okviru 13 podintervencij in bodo prispevale k uresničevanju
zastavljenih sektorskih ciljev. Namen podintervencij je prispevati k dvigu konkurenčnosti pridelovalcev
sadja in zelenjave, povečanju obsega proizvodnje, izboljšanju kakovosti pridelkov ter zmanjšanju
stroškov pridelave. Podprte bodo naložbe, ki bodo spodbujale trajnostni razvoj in učinkovito
gospodarjenje z naravnimi viri, za namen prilagajanja podnebnim spremembam ter zmanjšanje
negativnih vplivov na okolje. Spodbujali bomo promocijske aktivnosti z namenom povečanja deleža
uživanja sadja in zelenjave. Podintervencije bodo blažile posledice kriz na trgu ter prispevale k
vzdržnim dohodkom članov OP.
13 podintervencij: (1) Načrtovanje in organizacija proizvodnje, (2) Ohranjanje kakovosti pridelkov,
(3) Raziskave in razvoj v sektorju sadja in zelenjave,(4) Svetovanje in tehnična pomoč, (5)
Usposabljanje in izmenjava dobrih praks, (6) Izboljšanje uporabe vode in gospodarjenje z njo, (7)
Zmanjševanje količin nerazgradljivih odpadkov pri procesu pridelave in predelave, (8) Prilagoditev
tehnologije pridelave sadja in zelenjave na podnebne spremembe, (9) Ohranjanje tal pri pridelavi
sadja in zelenjave, (10) Promocija, obveščanje in trženje, (11) Umik s trga za brezplačno razdelitev,
(12) Opustitev spravila, (13) Zavarovanje letine in proizvodnje.

SEKTORSKE INTERVENCIJE ZA SADJE IN ZELENJAVO
13 podintervencij

Oblika in stopnja
podpore

Povračilo upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali upravičencu. Stopnja podpore se glede na
intervencijo/podintervencijo razlikuje. Osnovne naložbe, promocija in svetovanje, usposabljanje OP
do 50% upravičenih stroškov, okoljske naložbe ter raziskave do 80 % upravičenih stroškov. Krizni
ukrepi: umik s trga 100% do 5% VTP; opustitev spravila: 90 % od umika s trga; zavarovanje letine in
proizvodnje: do 50 % zavarovalnih premij.

• Operativni program je sestavljen iz intervencij za sadje in zelenjavo
• Izvedba operativnega programa se financira iz operativnega sklada, ki ga ustanovi OP
Financiranje operativnega sklada (primer: vrednost tržne proizvodnje OP = 10.000.000 EUR):
finančni prispevki članov OP (410.000 EUR oz. 4,1 % VTP )
finančna pomoč Unije (410.000 EUR)
enaka znesku dejansko plačanih finančnih prispevkov članov OP, omejena na 50% dejansko nastalih stroškov (v
posebnih primerih povečanje na 80% do 100%)
največ 4,1% vrednosti tržne proizvodnje (v posebnih primerih povečanje na 4,6%)
nacionalna finančna pomoč (328.000 EUR)
DČ dodeli v regijah, kjer stopnja organiziranosti nižja od 20%
znaša največ 80% finančnih prispevkov članov in do 10% vrednosti tržne proizvodnje

INTERVENCIJE EKSRP

KONKURENČNOST
NALOŽBE V PRIDELAVO IN
PREDELAVO
(dvig prod. in tehn. Razvoj (digit.),
kolektivne naložbe,
ekološke kmetije
AGROMELIORACIJE
KOLEKTIVNE OBLIKE
SODELOVANJA, SHEME
KAKOVOSTI
EKOREGIJE/100%LOKALNO
NALOŽBE V GOZDARSTVO (gozdne
ceste, vlake, mehanizacija,
predelava, gozdno
drevesničartsvo)

OKOLJE

PODEŽELJE IN ODZIV NA PRIČAKOVANJA
DRUŽBE

KOPOP

MLADI KMETJE

EKOLOŠKO KMETOVANJE

BIOTIČNO VARSTVO
RASTLIN

OMD PLAČILA

DOBROBIT ŽIVALI,
VKLJUČNO Z NALOŽBAMI

UPRAVLJANJE ZAVAROVANIH
OBMOČIJ
NALOŽBE S POZITIVNIM
UČINKOM NA OKOLJE

NEKMETIJSKE DEJAVNOSTI
V OKVIRU DOPOLNILNIH
DEJAVNOSTI NA KMETIJAH
LEADER

(namakanje, mreže proti toči,
specialna mehanizacija za
gnojenje in FFS)
NEPROIZVODNE NALOŽBE

SANACIJA GOZDOV
OHRANJANJE IN VZDRŽEVANJE
PASIŠČ

USPOSABLJANJE, PRENOS ZNANJA (tudi medgeneracijski), INOVACIJE

PLAČILO ZA NARAVNE ALI DRUGE OMEJITVE

Upravičenci

Opis
intervencije

Oblika in
stopnja
podpore

Razpoložljiva sredstva:
220.000.000 €

Diferenciacija plačila OMD:

nosilec KMG, ki ima najmanj 1 ha upravičenih kmetijskih
površin, izpolnjuje zahteve pogojenosti in je aktivni kmet.

Plačilo OMD je proizvodno nevezano plačilo, ki se dodeli
kot plačilo na ha kmetijske površine. Plačilo OMD je
namenjeno nadomestitvi vseh ali dela dodatnih stroškov
in izpada dohodka, ki so na zadevnem območju vezani na
naravne ali druge omejitve, značilne za posamezno
območje. Plačilo je odvisno od resnosti omejitev, ki
zadevajo kmetijsko gospodarstvo v OMD v primerjavi z
območjem izven OMD.

Podpora za intervencijo Plačilo OMD je letna in se dodeli
za upravičen hektar po formuli za izračun plačila OMD:
število točk KMG v OMD x vrednost točke.

7.r: 800 in več točk

Vrednost
točke v
€*
0,57

6.r: 600 – 799 točk

0,53

5.r: 500 – 599 točk

0,49

4.r: 400 – 499 točk

0,45

3.r: 300 – 399 točk

0,42

2.r: 200 – 299 točk

0,40

1.r: do 199 točk

0,37

Degresija:

Površina KMG v ha
do 50 ha
50 <= 60 ha
60 <= 70 ha
70 <= 80 ha
80 <= 90 ha
90 <= 100 ha
nad 100 ha

Število točk na KMG/ha

Plačilo v %
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

SKUPNI POGOJI UPRAVIČENOSTI ZA VSE NALOŽBENE
INTERVENCIJE
Upravičenci

Majhne kmetije: SO od vključno 4.000 EUR do 12.000 EUR.
Upravičenci lahko pridobijo podporo iz naslova nepovratnih sredstev samo za eno naložbo za isti
namen.

Opis
intervencije

Vpliv naložbe na okolje: PVO – za vse posege v okolje, če so preseženi pragovi
Varstvo kulturne dediščine: Soglasje za poseg v skladu s predpisom, ki ureja varstvo kulturne
dediščine
Energetska učinkovitost objektov: minimalno 10% zmanjšanja porabe energije
Lastna poraba OVE za KMG in ŽPI: skupna količina proizvedene energije iz OVE ne presega porabe
energije na gospodarstvu v istem letu

Oblika in
stopnja
podpore

Omejitev podpore za naložbe v primarno kmetijsko proizvodno, predelavo ali trženje kmetijskih
proizvodov: Upravičenci lahko v programskem obdobju 2023-2027 pridobijo maksimalno:
- 60.000 eurov nepovratnih sredstev za naložbe majhnih kmetij
- 800.000 eurov nepovratnih sredstev za naložbe kmetijskih gospodarstev v primarno pridelavo
kmetijskih proizvodov
- 1.500.000 evrov javne podpore za upravičence, ki so kmetije in mikropodjetja, 3.000.000 evrov
javne podpore za upravičence, ki so mala podjetja ter 5.000.000 evrov javne podpore za
upravičence, ki so srednje velika in velika podjetja za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih
proizvodov.

NALOŽBE V DVIG PRODUKTIVNOSTI IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ,
VKLJUČNO Z DIGITALIZACIJO KMETIJSKIH GOSPODARSTEV IN
ŽIVILSKOPREDELOVALNE INDUSTRIJE

Razpoložljiva sredstva:
69.930.000 €

Upravičenci

Nosilci majhnih kmetij, nosilci kmetijskih gospodarstev, nosilci dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah, fizične in pravne osebe, ki so registrirane za predelavo ali trženje kmetijskih
proizvodov ter zadruge, skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali agrarne
skupnosti, ki izvajajo kolektivne naložbe v pridelavo, predelavo ali trženje kmetijskih
proizvodov, mladi prevzemniki, ki so prejeli odločbo o pravici do sredstev za vzpostavitev
gospodarstev mladih kmetov iz SN 2023-2027

Opis intervencije

Namen intervencije je povečanje produktivnosti in neto dodane vrednosti na zaposlenega.
Z vlaganjem v osnovna sredstva se bosta izvedli prestrukturiranje in modernizacija
kmetijskega in agroživilskega sektorja.

Oblika in stopnja
podpore

Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb ali pavšalna podpora – uporaba
poenostavljenih oblik stroškov. Najnižji znesek podpore znaša 2.000 eurov na vlogo.
A.: Nosilec majhne kmetije lahko pridobi 20.000 evrov pavšalne podpore.
B., C. in Č.: Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev za vse upravičence znaša 30 %
upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko poveča za 10 odstotnih točk za naložbe na
gorskih območjih ter za 10 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.
D.: Povratna podpora v obliki finančnih instrumentov za naložbe mladih prevzemnikov.

KOLEKTIVNE NALOŽBE V KMETIJSTVU ZA SKUPNO PRIPRAVO
KMETIJSKIH PROIZVODOV ZA TRG IN RAZVOJ MOČNIH IN
ODPORNIH VERIG VREDNOSTI PRESKRBE S HRANO

Upravičenci

Opis intervencije

Oblika in stopnja
podpore

Razpoložljiva sredstva:
9.029.054 €

organizacije proizvajalcev, skupine proizvajalcev, zadruge, agrarne skupnosti ali kratke dobavne
verige, ki izvajajo kolektivne naložbe na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov
oziroma prve prodaje kmetijskih proizvodov prodajnim posrednikom ali predelovalcem
S podporami naložbam v skupno pripravo kmetijskih proizvodov za trg in predelavo kmetijskih
proizvodov se bo povečala produktivnost in dodana vrednost kmetijskim proizvodom.
Naložbe v skladiščenje in predelavo kmetijskih proizvodov bodo upravičencem omogočile
zmanjšanje ponudbe v obdobju presežkov na trgu (in nižjih cen na trgu) ter s tem
upravičencem zmanjšale nihanja prodajnih cen.
Spodbuja se uvajanje novih tehnologij, digitalizacije, znanja in inovacij v kmetijstvu in
predelavi.
Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb ali pavšalna podpora – uporaba
poenostavljenih oblik stroškov. Najnižji znesek podpore znaša 10.000 eurov na vlogo. Stopnja
javne podpore je 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in se lahko poveča do 50
odstotkov (EK, OMD).

NALOŽBE V RAZVOJ IN DVIG KONKURENČNOSTI TER TRŽNE
NARAVNANOSTI EKOLOŠKIH KMETIJ

Upravičenci

Opis intervencije

Oblika in stopnja
podpore

Razpoložljiva sredstva:
3.996.000 €

Nosilci majhnih kmetij, nosilci kmetijskih gospodarstev, nosilci dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah, fizične in pravne osebe, ki so registrirane za predelavo ali trženje kmetijskih
proizvodov ter zadruge, skupine proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivne naložbe v
pridelavo, predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov
Upravičenci morajo imeti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo.
S podporami naložbam v pridelavo in predelavo ter trženje ekoloških proizvodov se bo
povečala produktivnost in dodana vrednost kmetijskim proizvodom.
Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb ali pavšalna podpora – uporaba
poenostavljenih oblik stroškov. Najnižji znesek podpore znaša 2.000 eurov na vlogo.
A.: največ 20.000 evrov javne podpore za naložbe majhnih kmetij.
B. in C.: za vse upravičence znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko poveča za
10 odstotnih točk za kolektivne naložbe ter za 10 odstotnih točk za naložbe mladih
kmetov. V programskem obdobju 2023 – 2027 lahko upravičenec prejme največ 500.000
evrov javne podpore.

IZVEDBA AGROMELIORACIJ IN KOMASACIJ KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČ

Upravičenci

Opis intervencije

Oblika in stopnja
podpore

Razpoložljiva sredstva:
12.000.000 €

Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč
pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.
Podpirajo se naložbe v izvedbo komasacij kmetijskih zemljišč in agromelioracij na
komasacijskih območjih.
Nepovratna podpora je za dejansko nastale stroške naložb ali kot pavšalna
podpora.Stopnja javne podpore je 100 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Najnižji
znesek javne podpore je 2.000 eurov na vlogo.

NALOŽBE V UREDITEV GOZDNE INFRASTRUKTURE

Upravičenci

Opis intervencije

Oblika in stopnja
podpore

Razpoložljiva sredstva:
4.000.000 €

Upravičenci do podpore so fizične ali pravne osebe, ki so lastniki ali solastniki gozdov,
agrarne skupnosti ter lokalne skupnosti (občine).
Z intervencijo želimo odpreti gozdove do optimalne odprtosti, saj s tem zmanjšajo spravilni
stroški in poveča konkurenčnost lastnikov gozdov na trgu z gozdno lesnimi sortimenti. Vsa
dela na gozdnih prometnicah se bodo izvedla v soglasju vseh soglasodajalcev, tako s
področja varovanja narave, okolja, kulturne dediščine. S temi naložbami želimo izboljšati
uspešnost gozdarskega sektorja.
Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb ali pavšalna podpora – uporaba
poenostavljenih oblik stroškov. Stopnja javne podpore je 50 odstotkov upravičenih
stroškov naložbe. Najnižji znesek podpore znaša 500 eur na vlogo. V programskem
obdobju 2023 – 2027 lahko upravičenec prejme največ 500.000 evrov javne podpore.

NALOŽBE V NAKUP NOVE MEHANIZACIJE IN OPREME ZA
DELO V GOZDU

Upravičenci

Opis intervencije

Oblika in stopnja
podpore

Razpoložljiva sredstva:
10.500.000 €

Upravičenci do podpore so pravne in fizične osebe, njihova združenja, agrarne, pašne
skupnosti, skupine lastnikov gozdov, ki so zasebni lastniki, solastniki ali zakupniki gozdov,
skupine proizvajalcev s področja gozdarstva ter podjetja, ki so mikro, mala ali srednja
podjetja.
Z intervencijo želimo predvsem intenzivirati gospodarjenja z gozdovi, zlasti v zasebnih
gozdovih, povečati sečnjo, profesionalizirati dela v gozdovih in zmanjšati število delovnih
nesreč pri delu v gozdu ter uvesti učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za delo v
gozdovih. Spravilo po tleh želimo nadomestiti s spravilom po kolesih. S temi naložbami
želimo izboljšati uspešnost gozdarskega sektorja.

Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb ali pavšalna podpora – uporaba
poenostavljenih oblik stroškov. Stopnja javne podpore je 40 odstotkov upravičenih
stroškov naložbe. Najnižji znesek podpore znaša 1.000 eurov na vlogo. V programskem
obdobju 2023 – 2027 lahko upravičenec prejme največ 500.000 evrov javne podpore.

INTERVENCIJA NALOŽBE V PRIMARNO PREDELAVO LESA IN
DIGITALIZACIJO

Razpoložljiva sredstva:
8.000.000 €

Upravičenci

Upravičenci do podpore so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki
posamezniki, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in skupine nosilcev dopolnilne
dejavnosti na kmetiji.

Opis intervencije

Namen teh naložb je vzpostaviti ustrezno velike, razširjene sodobne obrate za
pred industrijski obseg predelave lesa ter modernizacija in digitalizacija strojne
opreme obstoječih žagarskih obratov. S temi naložbami želimo izboljšati uspešnost
gozdarskega sektorja.
Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb ali pavšalna podpora –
uporaba poenostavljenih oblik stroškov. Stopnja javne podpore je 40 odstotkov
upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek podpore znaša 1.000 eurov na
vlogo. V programskem obdobju 2023 – 2027 lahko upravičenec prejme največ
500.000 evrov javne podpore.

Oblika in stopnja
podpore

NALOŽBE V USTANOVITEV IN RAZVOJ GOZDNEGA
DREVESNIČARSTVA

Upravičenci
Opis intervencije

Oblika in stopnja
podpore

Razpoložljiva sredstva:
2.000.000 €

Upravičenci so fizične ali pravne osebe, ki imajo registrirano drevesničarsko dejavnost.
Z intervencijo želimo podpreti izgradnjo novih gozdnih drevesnic, posodobitev
infrastrukture obstoječih gozdnih drevesc, nakup nove specializirane mehanizacije oziroma
opreme za izvajanje del vzgoje sadik gozdnega drevja v gozdnih drevesnicah, vključno z
vzgojo kontejnerskih sadik.
Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb ali pavšalna podpora – uporaba
poenostavljenih oblik stroškov. Stopnja javne podpore je 40 odstotkov upravičenih
stroškov naložbe.

SPODBUJANJE KOLEKTIVNIH OBLIK SODELOVANJA V KMETIJSKEM
IN GOZDARSKEM SEKTORJU, SHEME KAKOVOSTI, PROMOCIJA IN
KRATKE DOBAVNE VERIGE

Razpoložljiva sredstva:
10.499.460 €

Intervencija vsebuje 4 podintervencije:
• 1. podintervencija: Podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik
sodelovanja.
• 2. podintervencija: Dejavnosti informiranja in promocija proizvodov iz shem kakovosti.
• 3. podintervencija: Novo sodelovanje v shemah kakovosti.
• 4. podintervencija: Medpanožno sodelovanje.

1. podintervencija: Podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih
oblik sodelovanja

Upravičenci






Opis intervencije

Podintervencija je namenjena ustanavljanju in začetnemu delovanju SP in OP, v okviru katerih člani
skupine, t.j. primarni proizvajalci, skupaj iščejo tehnološke, trženjske in druge rešitve z namenom
izboljšanja pogajalskega izhodišča, zmanjšanja tržno cenovna nihanja ter posledično izboljšajo svoj
dohodkovni položaj.
Z delovanjem v okviru SP oziroma OP si kmetije lahko preko skupnih vlaganj zmanjšajo stroške prireje,
predelave, promocije in trženja na enoto proizvoda, s tem pa izboljšajo svojo stroškovno učinkovitost
in konkurenčnost svojih proizvodov, olajša se tudi vstop na trg.

Oblika in stopnja
podpore

Za intervencijo je predvidenih 5,8 mio EUR, s katero želimo podpreti 55 upravičencev.

skupine proizvajalcev za skupno trženje, priznane na podlagi nac. pravilnikov,
organizacije proizvajalcev za skupno trženje, priznane na podlagi nac. pravilnikov,
skupine proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti priznane na podlagi nac. pravilnikov in
skupine izvajalcev, če pridobijo certifikat EKO vsaj za 10 članov.

Podpora se dodeli kot nepovratna sredstva, v obliki pavšalnega zneska, ki se izplača v letnih
obrokih za prvih pet zaporednih let po datumu priznanja.
Najvišja stopnja podpore znaša 10 % vrednosti tržne proizvodnje in se z leti postopoma
zmanjšuje.
Podpora je navzgor omejena in sicer letno do največ:
-25.000 € za skupine proizvajalcev in skupine izvajalcev,
-50.000 € za organizacije proizvajalcev.

2.podintervencija: Dejavnosti informiranja in
promocija proizvodov iz shem kakovosti
Upravičenci

Opis intervencije

Oblika in stopnja
podpore

• skupine proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti, priznane na podlagi nacionalnih pravilnikov,
• skupine proizvajalcev za skupno trženje, priznane na podlagi nacionalnih pravilnikov in
• skupine izvajalcev, če pridobijo certifikat EKO vsaj za 10 članov.
V okviru intervencije bodo podprte aktivnosti, ki seznanjajo potrošnike, da gre pri proizvodih iz shem
kakovosti za specifične značilnosti proizvodov zlasti z vidika kakovosti, za specifične značilnosti
proizvodnih metod, ali vpliv geografskega območja na kakovost proizvodov.
S sredstvi intervencije želimo prispevati k boljšemu poznavanju proizvodov iz shem kakovosti s
strani potrošnikov, boljši povezanosti in bolj organizirani in aktivni promociji s strani proizvajalcev, kar
bo prispevalo tudi k usklajevanju ponudbe in povpraševanja in odpiranju novih tržnih možnosti za
proizvajalce.
•Podpora za izvajanje dejavnostmi promocije in informiranja se dodeli v obliki nepovratnih sredstev za
dejansko nastale stroške povezane z dejavnostmi promocije in informiranja potrošnikov.
•Stopnja javne podpore znaša 70 % upravičenih dejanskih stroškov.
Najvišji znesek javne podpore je 150.000 EUR na upravičenca. Minimalni znesek podpore je 5. 000
EUR. V primeru, da upravičenec združuje proizvajalce iz več shem kakovosti oziroma iz več proizvodov
iz shem kakovosti se za vsak nadaljnji proizvod najvišji znesek javne podpore poveča za 10%.
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3. podintervencija: Novo sodelovanje v shemah kakovosti
Upravičenci

Opis intervencije

Oblika in stopnja
podpore

pravne osebe, ki povezujejo vsaj dve na novo vključeni kmetiji v izvajanje naslednjih shem kakovosti
(Zaščitena geografska označba (ZGO), Zaščitena označba porekla (ZOP), Zajamčena tradicionalna
posebnost (ZTP), Ekološka pridelava in predelava in Izbrana kakovost.
V okviru intervencije želimo upravičencem, ki na novo vstopijo v sheme kakovosti, pokriti dodatne
stroške, nastale zaradi vključitve v sheme kakovosti ter jim omogočiti lažje prilagajanje zahtevam na
trgu.
Cilj intervencije je tako večja ponudba proizvodov iz shem kakovosti na trgu, ki jo bomo dosegli z
vključevanjem kmetij v nove sheme kakovosti oziroma proizvode iz shem kakovosti in z večjim
vključevanjem kmetij v obstoječe sheme kakovosti. Preko večjega vključevanja v sheme kakovosti se
bo izboljšala dodana vrednost kmetijskih in živilskih proizvodov, kar bo prispevalo k izboljšanju
dohodkovnega položaju kmetij, k izboljšanju položaja kmetov v vrednostni verigi in boljšemu
vključevanju v agroživilske verige.
Višina pavšalnega plačila po posameznih upravičenih shemah kakovosti oziroma proizvodih iz
upravičenih shem kakovosti znaša 100% izračunane vrednosti pavšalnega plačila po modelni
kalkulaciji.
Podpora je enaka seštevku pavšalnih zneskov za stroške nastale v letu oddaje vloge na javni razpis in
še naslednja štiri koledarska leta sodelovanja v shemi kakovosti.
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4. podintervencija: Medpanožno sodelovanje
Upravičenci

pravna oseba, ki povezuje predstavnike gospodarskih dejavnosti, povezanih s proizvodnjo in
vsaj eno od naslednjih faz dobavne verige:
- predelavo proizvodov iz enega sektorja,
- trgovino,
- distribucijo.
Medpanožna organizacija mora imeti s člani sklenjen pisni dogovor o sodelovanju ter mora
biti najkasneje na da dan vložitve vloge na javni razpis priznana na podlagi nacionalnega
pravilnika.

Opis intervencije

Podpira se medpanožno sodelovanje, s katerim bomo spodbujali vertikalno povezovanje v
verigi. Z ustanovitvijo medpanožnih organizacij želimo zgraditi trdne verige vrednosti, ki
gradijo na pogodbenih in lastniških odnosih. Medpanožne organizacije služijo kot platforma
za dialog, spodbujanje dobrih praks in preglednosti trga.

Oblika in stopnja
podpore

Podpora se dodeli za upravičene stroške, ki se navezujejo na izbrani cilj in so potrebni za izvedbo
načrta aktivnosti, promocije ter sodelovanja.
Stroški za namen vzpostavitve medpanožne organizacije niso upravičljivi stroški.
Stopnja javne podpore znaša 70 % upravičenih dejanskih stroškov. Najvišji znesek javne podpore je
500.000 EUR na medpanožno organizacijo.
Podpora se izplačuje letno za stroške, nastale v preteklem koledarskem letu in sicer največ 5 let od
odobritve vloge za podporo.

KRATKE DOBAVNE VERIGE Z NAMENOM VZPOSTAVITVE
»EKOREGIJE/100%LOKALNO«

Upravičenci

Opis intervencije

Oblika in stopnja
podpore

Razpoložljiva sredstva:
2.300.000 €

Upravičenec je pravna oseba, ki je vodilni partner pogodbenega partnerstva (javni zavod,
skupina SP ali OP, druge pravne osebe, kot jih določa Zakon o gospodarskih družbah).
Namen intervencije je spodbuditi povezovanje certificiranih kmetijskih pridelkov, živilskih
proizvodov in jedi na geografsko zaokroženem območju v verigo od pridelovalcev, do
predelovalcev, gostinskih ponudnikov, obratov javne prehrane in končnih potrošnikov.
Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči za:
1. Pripravljalne aktivnosti in pripravo strategije
2. Upravljanje »ekoregije/100% lokalno« in izvajanje strategije.

IZGRADNJA NAMAKALNIH SISTEMOV

Upravičenci

Razpoložljiva sredstva:
14.000.000 €

Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč
pooblastili za izvedbo investicije.

Opis intervencije

Podpira se izgradnja namakalnih sistemov z enim ali več uporabnikov ter nakup namakalne
opreme

Oblika in stopnja
podpore

Nepovratna podpora je za dejansko nastale stroške naložb ali kot pavšalna podpora.
Stopnja podpore je 100 odstotkov upravičenih stroškov naložbe za izgradnjo

namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom ter 50 odstotkov
upravičenih stroškov naložbe za izgradnjo individualnih namakalnih sistemov in
nakup namakalne opreme.

TEHNOLOŠKE POSODOBITVE NAMAKALNIH SISTEMOV

Upravičenci

Razpoložljiva sredstva:
8.000.000 €

Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč
pooblastili za izvedbo investicije.

Opis intervencije

Predmet podpore je tehnološka posodobitev namakalnih sistemov, s katerimi se vodo za
potrebe namakanja pripelje od vodnega vira do uporabnika skladno s predpisi, ki urejajo
kmetijska zemljišča, in skladno s predpisi, ki urejajo vode.

Oblika in stopnja
podpore

Nepovratna podpora je za dejansko nastale stroške naložb ali kot pavšalna podpora.
Stopnja javne podpore je 100 odstotkov upravičenih stroškov naložbe za tehnološke
posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom ter 50 odstotkov
upravičenih stroškov naložbe za tehnološke posodobitve individualnih namakalnih
sistemov.

NALOŽBE V SANACIJO IN OBNOVO GOZDOV PO NARAVNIH
NESREČAH IN NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMERAH

Upravičenci

Opis intervencije

Oblika in stopnja
podpore

Razpoložljiva sredstva:
4.000.000 €

Upravičenec do podpore za nakup sadilnega materiala in materiala za zaščito sadik je
Zavod za gozdove Slovenije, ki izvrši tudi distribucijo materiala do lastnikov gozdov.
Upravičenci do podpore za dela odprave škode in obnove gozda so zasebni in javni lastniki
gozdov ali solastniki gozdov (tudi agrarne skupnosti), ki oddajo vlogo za izplačilo sredstev.
Te upravičence lahko zastopa tudi Zavod za gozdove Slovenije. Upravičenci do podpore za
ureditev vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov so lastniki in solastniki gozdov.
Izvedla se bodo dela za odpravo škode in obnovo v naravnih nesrečah poškodovanega
gozda ter uredile vlake potrebne za izvedbo sanacijo gozdov.
Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb ali pavšalna podpora – uporaba
poenostavljenih oblik stroškov. Stopnja javne podpore je 100 odstotkov upravičenih
stroškov naložbe.

NALOŽBE V PRILAGODITEV NA PODNEBNE SPREMEMBE PRI
TRAJNIH NASADIH

Upravičenci

Razpoložljiva sredstva:
31.467.000 €

Upravičenci do podpore so nosilci majhnih kmetij ter nosilci kmetijskih
gospodarstev.

Opis intervencije

Intervencija ima štiri podintervencije: Majhne kmetije, Fizične osebe, Pravne osebe
in s.p., Naravne nesreče pri trajnih nasadih.
Predmet podpore so naložbe v nakup in postavitev mrež proti toči, kot samostojna
naložba ali pa v sklopu naložbe v ureditev oz. obnovi intenzivnih trajnih nasadov,
ureditev intenzivnih trajnih nasadov s sajenjem odpornih sort rastlin, postavitev
travniških sadovnjakov, nakup opreme za pritislansko zaščito.

Oblika in stopnja
podpore

Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb ali pavšalna podpora – uporaba
poenostavljenih oblik stroškov. Delež podpore: 50% , dodatek 10% OMD in 15% za
naložbe mladih kmetov, max.75%. Pavšalna podpora v višini 20.000 € za naložbe
majhnih kmetij.

NALOŽBE V UČINKOVITO RABO DUŠIKOVIH GNOJIL

Razpoložljiva sredstva:
4.000.000 €

Upravičenci

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s pridelavo
kmetijskih proizvodov ter organizacije proizvajalcev, skupine proizvajalcev, agrarne
skupnosti ali zadruge, ki izvajajo kolektivne naložbe.

Opis intervencije

Intervencija Naložbe v učinkovito rabo dušikovih gnojil podpira okoljsko funkcijo kmetijstva
in spodbuja sonaravne kmetijske prakse, ki so usmerjene v ohranjanje biotske
raznovrstnosti in krajine ter ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter
zmanjšanje negativnih vplivov kmetovanja na zrak. Predmet podpore so individualne in
kolektivne naložbe v nakup kmetijske mehanizacije, ki je namenjena gnojenju z
organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak.

Oblika in stopnja
podpore

Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb ali pavšalna podpora – uporaba
poenostavljenih oblik stroškov. Najnižji znesek podpore znaša 2.000 eurov na vlogo. Delež
podpore: 30%, dodatek 10% OMD in 10% mladi kmetje, max. 50%. Upravičenec lahko
prejme največ 20.000 evrov javne podpore za nalože majhnih kmetij.

KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA

Razpoložljiva sredstva:
118.946.368 €

Upravičenci

Nosilci KMG, skupina nosilcev KMG, drugi upravljavci zemljišč.

Opis intervencije

–Podpora kmetijstvu v njegovi okoljski funkciji, spodbujanje nadstandardnih
sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v:
blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam;

SC 4

ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter zmanjševanje
negativnih vplivov kmetovanja na zrak;
SC 5

plačila

ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine.
SC 6
–dodatni stroški in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti;
–poslovni (transakcijski) stroški (do 25 % za posameznega upravičenca, do 35 %
za skupino upravičencev – kolektivno izvajanje);
–ne morejo vključevati „dodatka“ za ekosistemske storitve, čeprav KOPOP
generira okoljske koristi (Uredba EU o strateških načrtih tega ne omogoča);
–na ha ali GVŽ (pasme) ali tekoči meter (mejice).

Podintervencije KOPOP
A. Upravljavska shema
A.1 Posebni traviščni habitati
A.2 Traviščni habitati metuljev
A.3 Suhi kraški travniki in pašniki
A.4 Visokodebelni travniški sadovnjaki
A.5 Strmi travniki
A.6 Ohranjanje mejic
A.7 Sobivanje z velikimi zvermi
A.8 Planinska paša
A.9 Lokalne pasme
A.10 Lokalne sorte
A.11 Vodni viri
A.12 Integrirana pridelava poljščin
A.13 Integrirana pridelava zelenjave
A.14 Integrirana pridelava hmelja
A.15 Integrirana pridelava sadja
A.16 Integrirana pridelava grozdja
A.17 Ohranjanje kolobarja
A.18 Setev rastlin za zeleno gnojenje

A. Upravljavska shema
A.19 Zmanjšanje ostankov fitofarmacevtskih sredstev v pridelku
sadja in grozdja
A.20 Opustitev uporabe insekticidov v vinogradih
A.21 Precizno gnojenje in škropljenje
A.22 Senena prireja
A.23 Izboljšanje kakovosti krme in načrtno krmljenje goved
A.24 Krmljenje z zmanjšano količino dušika pri prašičih pitancih
A.25 Izboljšanje kakovosti krme in načrtno krmljenje ovc in koz

B. Upravljavsko-rezultatska shema
B.1 Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov
C. Rezultatska shema
C.1 Ohranjanje suhih travišč

27 podintervencij

Pomembno!
– KOPOP mora biti višji nadstandard kot je SOPO.

– Plačila za SOPO ne smejo konkurirati plačilom KOPOP.
– Plačila SOPO in KOPOP se ne smejo podvajati.
– SOPO in KOPOP morata izkazovati komplementarnost in sinergistične učinke.
– Število shem SOPO in podintervencij KOPOP je treba uravnotežiti.
– Zagotoviti večjo okoljsko in podnebno ambicioznost KOPOP kot v obstoječem
obdobju.

Z MANJ SREDSTVI DOSEČI VEČ!

EKOLOŠKO KMETOVANJE
Upravičenec je nosilec KMG, skupina nosilcev KMG,
Upravičenci

Razpoložljiva sredstva:
73.000.000 €
ki imajo vsaj 1 ha kmetijskih površin ali vsaj 1 čebeljo družino v primeru čebelarjenja.
Vsako leto je potrebna prijava ali obnovitev prijave pri pooblaščeni organizaciji za
kontrolo in certificiranje ekološkega kmetovanja.
Pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oz. predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil za tekoče leto.
Opraviti program usposabljanja oziroma svetovanja v obsegu najmanj 25 ur v obdobju trajanja
obveznosti (v petih letih).
Opis intervencije Namen je spodbujati kmetijska gospodarstva za izvajanje naravi prijaznega načina kmetovanja, ki
prispeva k ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti
tal, kulturne kmetijske krajine in k varovanju okolja nasploh.
Z intervencijo Ekološko kmetovanje se posredno spodbuja tudi povečanje obsega tržne ekološke
pridelave in predelave, kar je tudi eden izmed ciljev v okviru Strategije »od vil do vilic«.
Oblika in stopnja Podpora za intervencijo Ekološko kmetovanje je letna in krije dodatne stroške in izgubo dohodka zaradi
prevzete obveznosti. V izračunu so upoštevani tudi poslovni stroški (do največ 25 % za posameznega
podpore
upravičenca). Podpora znaša 100 % višine podpore, izračunane po modelni kalkulaciji, dodeli pa se za:
njive-poljščine; zelenjadnice na prostem; zelenjadnice v zavarovanih prostorih; oljčnike z gostoto
najmanj 150 dreves/ha, nasade sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/ha pri orehu in kostanju ter
najmanj 200 dreves/ha pri nasadih z ostalimi sadnimi vrstami in nasadih z mešanimi sadnimi vrstami;
travniške visokodebelne sadovnjake z gostoto od najmanj 50 dreves/ha do največ 200 dreves/ha;
vinograde; hmeljišča; drevesnice; trajno travinje; okrasne rastline; pridelavo semenskega materiala
kmetijskih rastlin (poljščine, hmelj, krmne rastline, vrtnine, sadne rastline, vinska trta); čebelarjenje;
pavšal za nakup certificiranega semena.
Podpora se dodeli na ha kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma na panj v primeru čebelarjenja.

IZVAJANJE UKREPOV IZ NAČRTOV UPRAVLJANJA
ZAVAROVANIH OBMOČIJ

Razpoložljiva sredstva:
1.600.000 €

Upravičenci

Upravljavci širših zavarovanih območij, ki sklenejo individualne pogodbe/sporazume z
lastniki oziroma upravljavci kmetijskih zemljišč in jim izplačujejo izpad dohodka in dodatne
stroške zaradi izvajanja ukrepov iz načrta upravljanja.

Opis intervencije

Intervencija podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjena spodbujanju
nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske
raznovrstnosti in krajine. Intervencija bo prispevala k učinkovitemu upravljanju širših
zavarovanih območij.
Podpora se namenja za ohranjanje mokrotnih traviščnih habitatov, mokrišič in barij,
steljnikov in grbinastih travnikov ter varstvo gnezd hribskega škrjanca, kot tudi drugim
naravovarstvenim ukrepom iz načrtov upravljanja zavarovanih območij.
Podpora je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi izvajanja zahtev. Podpora
znaša 100 % višine podpore, izračunane po modelni kalkulaciji, dodeli pa se za njivske
površine, trajne nasade, trajno travinje, krajinske značilnosti in gozdne površine. V
izračunu so lahko upoštevani tudi poslovni stroški v višini do 35 % podpore, plačane za
obveznost.

Oblika in stopnja
podpore

OHRANJANJE, TRAJNOSTNA RABA IN RAZVOJ RASTLINSKIH
GENSKIH VIROV V KMETIJSTVU

Razpoložljiva sredstva:
1.750.000 €

Upravičenci

Raziskovalne inštitucije, katerih dejavnost se nanaša na rastlinske genske vire.

Opis intervencije

Namen je ohranjanje rastlinskih genskih virov in situ in ex situ.
Podpora za:
- vzpostavitev monitoringa rastlinskih genskih virov in situ za zelišča (samonikle rastline in
divji sorodniki kmetijskih rastlin);
- pripravo modela varnega hranjenja in pripravo izbora najbolj ogroženih rastlinskih
genskih virov za varno hranjenje in za svetovno banko Svalbard in repatriacijo;
- vzpostavitev genske banke za trajne travnike;
- nadaljevanje vrednotenja rastlinskih genskih virov (akcesije in lokalne sorte) –
poudarek na uporabni vrednosti lokalnih sort in akcesij, izbor genskega materiala za
prenos na (ark) kmetije;
- hranjenje in upravljanje rastlinskih genskih virov iz Javne službe rastlinske genske banke
na ark kmetijah (genska banka na kmetijah pod okriljem te službe) – ohranjanje z uporabo;
- vzdrževalce lokalnih sort.

Oblika in stopnja
podpore

Povračilo dokazanih stroškov.

OHRANJANJE, TRAJNOSTNA RABA IN RAZVOJ RASTLINSKIH
GENSKIH VIROV V KMETIJSTVU

Intervencija je podlaga za:
• izvajane podintervencije KOPOP »Lokalne sorte« (to so sorte, ki jim grozi
genska erozija);

• nadaljevanje začetih projektov iz PRP 2014–2020;
• vzpostavitev genske banke za trajne travnike z namenom podpore izvajanju
naravovarstvenih podintervencij KOPOP.

PLAČILA NATURA2000

Upravičenci
Opis intervencije

Oblika in stopnja
podpore

Razpoložljiva sredstva:
2.400.000 €

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, lastnik kmetijskega zemljišča ali upravljalec
kmetijskega zemljišča.
Intervencija Plačila Natura 2000 zagotavlja upravičencem nadomestilo za slabosti, povezane z
izvajanjem omrežja Natura 2000.
Podpora je vezana na posebne zahteve, ki presegajo ustrezne obvezne standarde in zahteve.
Intervencija Plačila Natura 2000 se bo izvajala na naslednjih območjih Natura 2000:
Ljubljansko barje – cona barjanskega okarčka;
Planinsko polje – cona travniške morske čebulice;
Goričko – traviščni habitatni tipi iz Načrta upravljanja;
mokrotni travniki na naslednjih območjih: Bled – Podhom, Bloščica, Bohinjska Bistrica in Jereka,
Črna dolina pri Grosuplju, Dolenja vas pri Ribnici, Huda Luknja, Kobariško Blato, Kromsko
hribovje – Menišija, Lahinja, Mišja dolina, Notranjski trikotnik, Radensko polje – Viršnica, Rašica,
Razbor, Ribniška dolina, Šmarna Gora, Trnovski gozd – Nanos, Vzhodni Kozjak, Zelenci in Žejna
dolina.
Podpora je letna in krije dodatne stroške in izgubo dohodka zaradi izvajanja zahtev. Podpora
znaša 100 % višine podpore, izračunane po modelni kalkulaciji, dodeli pa se za njivske površine,
trajne nasade, trajno travinje, mejice in živali. V izračunu so upoštevani tudi transakcijski stroški v
višini do 30 % za posameznega upravičenca.

NALOŽBE V NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE IN OPREME
ZA UPRAVLJANJE TRAVIŠČNIH HABITATOV TER ZA
OPTIMALNO UPORABO HRANIL IN TRAJNOSTNO RABO FFS
Upravičenci

Opis intervencije

Oblika in stopnja
podpore

Razpoložljiva sredstva:
5.980.915 €

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s pridelavo
kmetijskih proizvodov ter so vključeni v izvajanje naravovarstvenih podintervencij SN 20232027 oziroma se bodo vključili v njihovo izvajanje najkasneje do zaključka naložbe.
Predmet podpore so naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme, ki je namenjena
spravilu krme s travinja ter optimalni uporabi hranil in trajnostni rabi FFS.
Intervencija podpira okoljsko funkcijo kmetijstva in spodbuja sonaravne kmetijske prakse,
ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine ter ustrezno gospodarjenje z
vodami in upravljanje s tlemi ter zmanjšanje negativnih vplivov kmetovanja na zrak.
Intervencija vključuje naslednji podintervenciji: Nakup kmetijske mehanizacije za spravilo
krme s travinja in Nakup kmetijske mehanizacije za optimalno uporabo hranil in trajnostno
rabo FFS
Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb ali pavšalna podpora – uporaba
poenostavljenih oblik stroškov. Najnižji znesek podpore znaša 2.000 eurov na vlogo.
Upravičenec lahko prejme največ 20.000 evrov javne podpore za nalože majhnih kmetij ter
200.000 evrov javne podpore za naložbe ostalih upravičencev v programskem obdobju
2023-2027.
Stopnja podpore za vse upravičence znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko
poveča za 10 odstotnih točk za naložbe na gorskih območjih ter za 10 odstotnih točk za
naložbe mladih kmetov.

NEPROIZVODNE NALOŽBE, POVEZANE Z IZVAJANJEM
NARAVOVARSTVENIH PODINTERVENCIJ SN 2023-2027

Upravičenci

Opis intervencije

Oblika in stopnja
podpore

Razpoložljiva sredstva:
3.000.000 €

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih
proizvodov ter so vključeni v izvajanje naravovarstvenih podintervencij SN 2023-2027 oziroma se
bodo vključili v njihovo izvajanje najkasneje do zaključka naložbe.
Predmet podpore so neproizvodne naložbe v ureditev mejic, suhozidov in drugih krajinskih
značilnosti, ter v ohranjanje ekstenzivnih pašnikov.
Intervencija Neproizvodne naložbe povezane z izvajanjem naravovarstvenih podintervencij SN
2023-2027 podpira okoljsko funkcijo kmetijstva in spodbuja sonaravne kmetijske prakse, ki so
usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine ter ustrezno gospodarjenje z vodami in
upravljanje s tlemi ter zmanjšanje negativnih vplivov kmetovanja na okolje. Intervencija vključuje
naslednje podintervenciji: Neproizvodne naložbe v ohranjanje ekstenzivnih pašnikov,
Neproizvodne naložbe v ureditev mejic, suhozidov in drugih krajinskih značilnosti
Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb ali pavšalna podpora – uporaba
poenostavljenih oblik stroškov. Najnižji znesek podpore znaša 2.000 eurov na vlogo. V
programskem obdobju 2023 – 2027 lahko upravičenec prejme največ 50.000 evrov javne podpore
za nalože majhnih kmetij ter 200.000 evrov javne podpore za naložbe ostalih upravičencev.
Stopnja podpore za vse upravičence znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko poveča
za 10 odstotnih točk za naložbe na gorskih območjih ter za 10 odstotnih točk za naložbe mladih
kmetov.

OHRANJANJE IN VZDRŽEVANJE PASIŠČ ZA PROSTOŽIVEČE
RASTLINOJEDE ŽIVALI

Upravičenci

Opis intervencije

Oblika in stopnja
podpore

Razpoložljiva sredstva:
4.500.000 €

Upravičenci podpore so (so)lastniki, najemniki in zakupniki kmetijskih zemljišč. Intervencija
se izvaja na travnih in pašnih površinah v oddaljenosti največ 200 m od gozdnega roba v
loviščih v Republiki Sloveniji, kjer znaša povprečni odvzem navadnega jelena v lovišču v
zadnjih treh letih 0,6 živali/100 ha lovnih površin in je hkrati gozdnatost večja kot 60 %.
Upravičenec mora imeni na svoji KMG najmanj 0,2 travojedih GVŽ/ha trajnega travinja.
Z intervencijo želimo podpreti ohranjanje in vzdrževanje pašnih površin, ki jih na eni strani
uporabljajo kmetje za svojo kmetijsko dejavnost in na drugi strani predstavljajo pašo za
prostoživeče rastlinojede živali. S tem bi lahko obdržali ugodno stanje prostoživečih
rastlinojedih živali v Sloveniji in ohranili zanimanje kmetovalcev za nadaljnjo rabo
kmetijskih zemljišč navkljub, navkljub negativnemu vplivu te paše na pridelek travinja.
Pavšalna podpora – uporaba poenostavljenih oblik stroškov. Plačila se odobrijo letno na
hektar površine.

PODPORA ZA VZPOSTAVITEV GOSPODARSTEV MLADIH
KMETOV

Upravičenci

Opis intervencije

Oblika in stopnja
podpore

Razpoložljiva sredstva:
47.290.760 €

Mladi kmet star od 18 do vključno 40 let, ki je vodja kmetijskega gospodarstva in ima
ustrezno znanje in usposobljenost (vodja, znanje in usposobljenost kot na I. stebru SKP).

Namen intervencije je z dodeljevanjem podpor mladim kmetom pospešiti pomladitev
generacije vodij kmetijskih gospodarstev.
Cilji intervencije so izboljšanje starostne strukture kmetijskih gospodarstev, izboljšanje
konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev/ohranitev delovnega mesta na
prevzetem kmetijskem gospodarstvu.
Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči
upravičencem. Sestavljena je iz posameznih pavšalnih zneskov, ki se seštevajo glede na
upravičenost. Na končno vsoto pavšalov se v primeru ekološkega kmetovanja doda 10 %,
velja za KMG, ki so že vključena v ekološko kmetovanje in za tista, ki so še v preusmeritvi
(najmanj 80 % KZU). Izplačilo podpore se izvede v dveh obrokih, prvi obrok v višini 90 %
odobrenih sredstev se izplača ob odobritvi podpore, drugi obrok v višini 10 % pa eno leto
po prvem obroku.

PODPORA ZA VZPOSTAVITEV GOSPODARSTEV MLADIH
KMETOV

Vrsta pavšala

Znesek (EUR)

osnovna podpora

18.600

stroški za naložbe MK, ki so vključeni v PIZ iz KD

12.400

izobrazba pridobljena v kmet. ali biotehniških
izobraževalnih ustanovah

5.000

vodenje dvostavnega knjigovodstva v davčne namene

3.000

vključenost v PIZ iz opravljanja kmetijske dejavnosti

9.000

max. možni dodatni delež podpore v primeru
ekološkega kmetovanja

4.800

max. možni znesek pavšalne podpore

52.800

PODPORA ZA NALOŽBE V VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ
NEKMETIJSKIH DEJAVNOSTI, VKLJUČNO Z
BIOGOSPODARSTVOM
Upravičenci
Opis intervencije

Oblika in stopnja
podpore

Razpoložljiva sredstva:
8.998.011 €

Upravičenec do podpore je nosilec nekmetijske dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Namen intervencije je zagotoviti podporo naložbam v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih
dejavnosti na podeželju, vključno s področjem biogospodarstva oziroma krožnega
gospodarstva. Intervencija bo prispevala k ustvarjanju boljših pogojev za ohranitev ali
ustvarjanje novih delovnih mest na podeželskih območjih, predvsem pa diverzifikacijo
dohodkov kmetijskim gospodarstvom.
Z intervencijo se bo podpiralo različne nekmetijske dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kot
npr. dejavnosti v turizmu, dejavnosti predelave in dodajanje vrednosti lesu, proizvodne in
storitvene dejavnosti, proizvodnja električne in toplotne energije iz OVE, itd.
Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb.
Stopnja javne podpore je 30 odstotkov upravičenih stroškov in se lahko poveča do 50
odstotkov in sicer za:
– 5 odstotnih točk za naložbe v biogospodarstvo in krožno gospodarstvo
– 5 odstotnih točk za naložbe mladih in novih kmetov;
– 5 odstotnih točk za naložbe ekoloških kmetov;
– 5 odstotnih točk za majhne gorske kmetije,
Stopnje javne podpore se lahko seštevajo.

LEADER

Razpoložljiva sredstva:
34.428.185 €

Upravičenci

Upravičenec je lokalna akcijska skupina, fizična in/ali pravne osebe

Opis intervencije

Pristop LEADER predstavlja orodje pri spodbujanju skupnega lokalnega razvoja po pristopu
»od spodaj navzgor«. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z
oblikovanjem lokalnih partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno
odloča prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za
doseganje ciljev lokalnega območja.
LEADER je del skupnega pristopa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) iz Uredbe o
skupnih določbah, ki se v programskem obdobju 2023-2027 v Slovenij izvaja v okviru
skladov EKSRP, ESRR in ESS.
Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči za:
a) Izvajanje operacij, vključno z dejavnostmi sodelovanja in njihovo pripravo, izbranih v
okviru SLR – stopnja podpore: do 80% ali v obliki SCO.
b) Upravljanje, spremljanje in vrednotenje strategije ter njene animacije – stopnja
podpore je do 100% upravičenih stroškov (upravičenci LAS).

Oblika in stopnja
podpore

BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN

Upravičenci

Opis intervencije

Oblika in stopnja
podpore

Razpoložljiva sredstva:
4.000.000 €

Nosilec kmetijskega gospodarstva, skupina nosilcev kmetijskih gospodarstev, drugi
upravljavci zemljišč.
Intervencija Biotično varstvo rastlin je namenjena zmanjšani uporabi kemičnih
fitofarmacevtskih sredstev in s spodbujanjem nadstandardnih praks varstva rastlin pred
škodljivci prispeva k varovanju vodnih virov in tal.
Podpora je letna in krije dodatne stroške in izgubo dohodka zaradi prevzete obveznosti.
Podpora znaša 100 % višine podpore, izračunane po modelni kalkulaciji, dodeli pa se za
njivske površine, zaščitene prostore in trajne nasade.

DOBROBIT ŽIVALI

Razpoložljiva sredstva:
50.000.000 €

Upravičenci

nosilci kmetijskih gospodarstev

Opis intervencije

za izvajanje rejskih praks, ki:
• presegajo zadevne predpisane zahteve ravnanja ter standarde za dobre kmetijske in
okoljske pogoje, določene s pravili o pogojenosti v skladu z oddelkom 2 poglavja I
Uredbe o strateških načrtih;
• presegajo minimalne zahteve za dobrobit živali kot tudi druge obvezne zahteve,
določene z nacionalnim pravom in pravom Unije.
Intervencija dobrobit živali se izvaja v petih podintervencijah, in sicer za prašiče,
perutnino, govedo, drobnico in konje

Oblika in stopnja
podpore

Podpora za intervencijo dobrobit živali je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka
zaradi prevzete obveznosti, krije pa tudi stroške poslovanja (transakcijske stroške) v višini
do največ 25 % podpore. Plačilo se dodeli na GVŽ.

Podintervencija DŽ – prašiči
Plemenske svinje in plemenske mladice:
• dodatna ponudba strukturne voluminozne krme,
• 10 % ali 20 % večja neovirana talna površina na žival v skupinskih boksih od površine določene s predpisom, ki ureja
zaščito rejnih živali,
• skupinska reja z izpustom.

Merjasec:
• stimulacija estrusa pri odstavljenih svinjah in stimulacija spolne zrelosti pri mladicah.
Tekači in pitanci:
• obogatitev okolja z zaposlitvenim materialom oziroma predmeti, da se jim omogoči zadovoljevanje njihovih naravnih
potreb,
• 10 % ali 20 % večja neovirana talna površina na žival v skupinskih boksih od površine določene s predpisom, ki ureja
zaščito rejnih živali.
Pitanci:
• skupinska reja z izpustom.

Podintervencija DŽ – perutnina
Kokoši nesnice:

• manjša gostota naseljenosti v alternativnih sistemih reje glede na gostoto, določeno s pravilnikom, ki ureja
zaščito rejnih živali. Gostota naseljenosti ne sme preseči 7 kokoši nesnic na m2 uporabne površine za
nesnice.
• obogatitev okolja z zaposlitvenim materialom oziroma predmeti, ki predstavljajo kokošim možnost izražanja
za njih značilnih oblik obnašanja. V ta namen se dodajajo manjše kvadratne bale slame ali sena.
Pitovni piščanci:
• gostota naselitve je največ 30 kg/m2 uporabne površine za piščance, to je piščancem neomejeno dostopna
talna površina z nastiljem, pri čemer se podesti in pohodne površine pod podesti prištevajo k neto tlorisni
površini vzrejnega prostora (v vsakem trenutku reje),
• obogatitev okolja z zaposlitvenim materialom oziroma predmeti, ki predstavljajo piščancem možnost
izražanja za njih značilnih oblik obnašanja. V ta namen se dodajajo manjše kvadratne bale slame ali sena.

Podintervencija DŽ – govedo
Paša:
• govedo se mora pasti najmanj 120 dni v letu v obdobju od 1. aprila do 15. novembra,
• govedo lahko prenočuje v hlevu,
• krave molznice se morajo dnevno pasti vsaj v času med obema molžama,
• zatiranje zajedavcev na podlagi predhodne koprološke analize, spomladi pred začetkom paše in jeseni po zaključku paše,
• voditi je potrebno dnevnik paše,
• potreba po osnovni krmi mora biti pretežno pokrita s pašo.

Izpust:
• v času bivanja v hlevu (ne glede na način reje: privezane ali proste živali) mora biti govedu zagotovljen stalni ali izmenični
dostop do izpusta.
Vzreja telet:
• teletom v skupinskih boksih mora biti zagotovljena najmanj naslednja neovirana talna površina:
– teleta do treh mesecev starosti vsaj 2 m2 na žival,
– teleta starejša od treh mesecev vsaj 2,5 m2 na žival.
Tla morajo biti polna (ne rešetkasta) vsaj na 2/3 talne površine boksa. Tla morajo biti nastlana. Kot ustrezen nastil se šteje
slama, seno, lesni sekanci, lesni oblanci in žagovina.
Eradikacija goveje virusne diareje ( BVD):
• zagotavljanje statusa rej prostih BVD v skladu s Pravilnikom o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede,
proste goveje virusne diareje.

Podintervencija DŽ – drobnica
Paša drobnice:
•
•
•
•
•

drobnica se mora pasti najmanj 210 dni, oziroma 180 dni na območjih s krajšo vegetacijsko dobo, v obdobju od 15. marca
do 30. novembra,
drobnica lahko prenočuje v hlevu,
zatiranje zajedavcev na podlagi predhodne koprološke analize, spomladi pred začetkom paše in jeseni po zaključku paše,
voditi je potrebno dnevnik paše,
potreba po osnovni krmi mora biti pretežno pokrita s pašo.

Hlevska reja drobnice:
•

ovcam in kozam v skupinskih boksih mora biti zagotovljeno najmanj 1,5 m2 neovirane talne površine na ovco oziroma
kozo, jagnjetom in kozličkom pa najmanj 0,35 m2 neovirane talne površine na jagnje oziroma kozlička.

Izpust:
• v času bivanja v hlevu mora biti drobnici zagotovljen stalni ali izmenični dostop do izpusta. Površina izpusta mora obsegati
najmanj 2,5 m2 na ovco oziroma kozo in najmanj 0,5 m2 na jagnje oziroma kozlička.

Podintervencija DŽ – konji
Paša konj in celoletni izpust:
•
•
•
•
•

konji se morajo pasti najmanj 120 dni v letu v obdobju od 1. aprila do 15. novembra,
zatiranje zajedavcev na podlagi predhodne koprološke analize, spomladi pred začetkom paše in jeseni po zaključku paše,
konji lahko prenočujejo v hlevu,
voditi je potrebno dnevnik paše,
potreba po osnovni krmi mora biti pretežno pokrita s pašo.

V času izven pašnega obdobja ali če paše ni mogoče izvajati je treba konjem zagotoviti celoletni izpust:
•
•
•

mlade živali v starosti od 6 mesecev do treh let morajo biti v izpustu vsaj 2 uri na dan v čredi, ki šteje najmanj 2 živali;
velikost izpusta mora biti 50 m2 na posamezno žival,
odrasli konji, starejši od treh let in plemenske kobile morajo biti v izpustu vsaj 2 uri na dan v čredi, ki šteje najmanj 2 živali;
velikost izpusta mora biti najmanj 50 m2 na posameznega konja,
plemenski žrebci morajo biti v izpustu vsaj 2 uri na dan; velikost izpusta mora biti najmanj 200 m 2.

NALOŽBE V PRILAGODITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
IZVAJANJU NADSTANDARDNIH ZAHTEV S PODROČJA DOBROBITI
REJNIH ŽIVALI

Upravičenci

Opis intervencije

Oblika in stopnja
podpore

Razpoložljiva sredstva:
57.990.012 €

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s pridelavo
kmetijskih proizvodov.
Trajnostni razvoj, ki vključuje okoljske in podnebne razmere ter poudarja dobrobit živali,
pridobiva čedalje večji pomen pri razvoju kmetijstva in živinoreje. Obenem potrošniki pri
odločitvi o nakupu živalskih proizvodov vse večjo pozornost namenjajo temu, v kakšnih
pogojih reje so bile živali vzrejene. Intervencija je razdeljena na 6 podintervencij: A
(majhne kmetije), B (govedoreja), C (prašičereja), Č( reja drobnice), D (reja kopitarjev) ter E
(reja perutnine). Predmet podpore je ureditev hlevov in nakup pripadajoče opreme,
ureditev pašnikov in obor, ureditev dvorišč in hlevskih izpustov.
Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb ali pavšalna podpora – uporaba
poenostavljenih oblik stroškov. Najnižji znesek podpore znaša 2.000 eurov na vlogo.
A. lahko upravičenec prejme: največ 40.000 evrov javne podpore za nalože majhnih kmetij.
B., C., Č., D. in E.: Stopnja podpore za vse upravičence znaša 30 % upravičenih stroškov
naložbe, ki se lahko poveča za 10 odstotnih točk za naložbe na OMD ter za 10 odstotnih
točk za naložbe mladih kmetov; skupaj 800.000 evrov javne podpore za naložbe ostalih
upravičencev.

MEDGENERACIJSKI PRENOS ZNANJA

Upravičenci

Opis intervencije

Oblika in stopnja
podpore

Razpoložljiva sredstva:
7.560.000 €

Prenosnik – nosilec kmetijskega gospodarstva, ki prenese kmetijsko gospodarstvo
na prevzemnika.
Namen intervencije je spodbuditi prenos specifičnih znanj in pridobljenih izkušenj
prenosnika s področja izvajanja kmetijske dejavnosti na kmetijskem
gospodarstvu, ki ga je predal prevzemniku.

Nepovratna podpora v obliki pavšalnega letnega zneska (enkratno izplačilo na
podlagi odobrenega letnega poročila za prejšnje leto).

PODPORA ZA PROJEKTE EIP TER RAZVOJNA PARTNERSTVA
RAZISKOVALNIH INSTITUCIJ
2 Podintervenciji
Upravičenci

Opis intervencije

Razpoložljiva sredstva:
7.209.301 €

Podpora za projekte EIP: Pogodbeno partnerstvo za izvedbo projekta EIP, ki ga morajo sestavljati
najmanj trije partnerji (kmetijsko gospodarstvo, svetovalec in raziskovalec).
Podpora za razvojna partnerstva raziskovalnih institucij: Partnerstva raziskovalnih institucij (vključno z
izvajalci javnih služb in nosilci javnih pooblastil na področju kmetijstva).
Namen podpora za projekte EIP je spodbuditi tehnološki razvoj in uvedbo novih rešitev za reševanje
konkretnih, specifičnih izzivov in ciljev na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Predstavlja
enega izmed načinov posredovanja novih znanj, praks, tehnologij, procesov in digitalizacije v prakso.

Preko razvojnih partnerstev raziskovalnih institucij želimo okrepiti tudi sodelovanje ter izmenjavo
znanja in informacij med raziskovalnimi institucijami, dejavnimi v kmetijskem, živilskem in gozdarskem
sektorju.
Intervencija se deli na dve podintervenciji: Podpora za projekte EIP in Podpora za razvojna partnerstva
raziskovalnih institucij
Oblika in stopnja
podpore

Nepovratna podpora. Delna uporaba poenostavljenih oblik stroškov. Stopnja podpore znaša do 100%,
razen za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, kjer znaša stopnja podpore do 75 %
upravičenih stroškov naložbe.

IZMENJAVA ZNANJA IN PRENOS INFORMACIJ KMETOVALCEM IN
LASTNIKOM GOZDOV TER USPOSABLJANJE SVETOVALCEV

Upravičenci

Opis intervencije

Oblika in stopnja
podpore

Razpoložljiva sredstva:
3.500.000 €

Upravičenci so subjekti, ki so (v skladu z zakonom o javnem naročanju/javnem razpisu)
izbrani za izvajanje usposabljanj.
Namen intervencije je povečati raven usposobljenosti končnih upravičencev preko
različnih oblik in metod prenosa znanja, ki vključujejo tudi lokalno uporabo znanja z ogledi
in demonstracijami na terenu. Intervencija je usmerjena na zaznane pomanjkljivosti pri
prenosu znanja v sistemu AKIS na specifičnih področjih, nezadostne ponudbe in uporabe
različnih oblik prenosa znanja, šibke povezanosti deležnikov, ki znanje ustvarjajo in s tem
povezane nezadostne komplementarne podpore pri prenosu in izmenjavi znanj med
ciljnimi skupinami na kmetijskem, gozdarskem in živilskem področju.
Nepovratna podpora. Za določitev višine podpore se delno uporabijo poenostavljene
oblike stroškov. Stopnja podpore znaša do 100%.

AKIS
INTERVENCIJE IN PODPORNI SISTEMI

Pomembno, a izven SN:
MIZŠ, HORIZON 2020,
CRP-i, javne službe

P34 Izboljšanje izmenjave
znanja in prenosa
informacij

P36 Krepitev raziskav in
razvoja, inovacij in
sodelovanja

•Intervencija 1: Izmenjava
znanja in prenos
informacij kmetom in
gozdarjem ter
usposabljanje svetovalcev

•Intervencija 2: Podpora
za projekte EIP ter
razvojna partnerstva
raziskovalnih institucij

•Intervencija 3:
Medgeneracijski prenos
znanja

P37 Spodbujati
digitalizacijo in krepitev
kompetenc v kmetijstvu,
gozdarstvu in ŽPI
• Digitalizacija podprta v
okviru različnih
investicijskih ukrepov
• Dopolnjevanje z
Mehanizmom za
okrevanje in odpornost

P35 Izboljšanje
koordinacije in
vzpostavitev enotne
spletne platforme
AKIS
Svet za
RAZVOJ
Koordinacija z MIZŠ, MOP in
ostalimi ministrstvi, tudi z deležniki

Koordinacijsko
telo AKIS
Upravljanje in koordinacija AKIS
na operativni ravni: RRI, JSKS in
ostale JS, NOE na MKGP glede
AKIS, tudi z orodjem:

PLATFORMA AKIS
Nujno je okrepiti tako pogoje za ustvarjanje znanja in krepitev inovacij kot izmenjavo
znanja in sodelovanje med vsemi deležniki sistema AKIS

Kot spletni servis za pretok
informacij (rezultati raziskav in
nalog javnih služb, EIP…)
.

Mreža za
97
podeželje

KLJUČNE DILEME RAZVOJNEGA
PREBOJA TRAJNOSTNEGA
STRATEŠKEGA NAČRTA

Ključne dileme SN
 Prioritizacija potreb
 Zelena arhitektura SN:

cilji slovenskega kmetijstva, ŽPI, razvoja podeželja

• Racionalizacija SOPO (enostavnost, dostopnost, izvedljivost, učinkovitost enoletnih
shem!)
• Racionalizacija in vsebinska utemeljenost KOPOP (enostavnost, izvedljivost, preverljivost,
dostopnost, nadstandardne zahteve)

 Podpora verigam vrednosti:

• kako s pogoji/merili/st. podpore in drugimi poudarki ter povezovanjem intervencij doseči
še večje povezovanje med proizvajalci in vzdolž verig vrednosti? Kako majhne kmetije
približati trgu? Zaostritev pogojev za dostop do naložb?
• smo v SI zreli za OP-je z operativnim programom? Na tej osnovi zavisi večje število
sektorskih podintervencij…
• ali je potrebno pogoje glede dostopa do investicij zaostriti, v smeri preseganja
razpršenosti investicijskih podpor, zagotavljanja preferenčnega dostopa proizvajalcem, ki
so „povezani“ (v smeri večjih količin na trgu), s pravili upravičenosti zagotoviti
spodbujanje „kompleksnejših naložb“ v smeri uvajanja digitalizacije/preciznega
kmetijstva/krožnega gospodarstva?
• v splošnem - ali je verigam vrednosti namenjenega dovolj poudarka?

Ključne vsebine, ki bi jih lahko izpostavila EK
 Prevelika razpršenost ukrepov, zlasti na področju okolja: SOPO, KOPOP.
 Ali v zadostni meri naslavljamo ključne izzive na področju tal, zraka, voda in
biodiverzitete: EK bo izhajala iz uradnih podatkov o stanju okolja v RS in zahtevala jasne
navezave na največja okoljska vprašanja v RS. Nujna usklajenost vseh strateških
dokumentov RS.
 EK bo zahtevala jasno ambicioznost na področju klimatskih izzivov – hotela bo jasno
zagotovilo, da bomo uresničevali najnovejše dogovore („pariški sporazum“, sporazumi,
doseženi v Glasgowu…)
 Določene zahteve v SOPO in KOPOP mejijo na „standard“, nekatere sheme / zahteve
nimajo v ozadju prepričljivih znanstvenih študij….
 EK bo opozorila, da SOPO/KOPOP nista dohodkovni plačili, temveč ključna vzvoda za
okoljsko-podnebne cilje….
 Razlikovanje med SOPO in KOPOP, konkurenca med ukrepi, kombinacije, kalkulacije (iz
tega bo EK razbrala, ali smo ustrezno fokusirali ukrepe).
 Težka preverljivost zahtev KOPOP/SOPO. Nekatere zahteve ne bodo preverljive preko
sistema AMS.

Ključne vsebine, ki bi jih lahko izpostavila EK
 Premajhna fokusiranost investicij, zlasti v kontekstu upoštevanja
dualnosti kmetijstva
 Izostanek instrumentov za obvladovanje tveganj
 Več ambicioznosti na področju zmanjševanja TPG
 Razširitev FI na celoten spekter upravičencev, ne le za mlade…
 Prešibke povezave pogojev, navedenih v intervencijah, nazaj do
SWOT in analize stanja.
 V splošnem – še prešibka intervencijska strategija…

NADALJNJI KORAKI

KAKO NAPREJ
• Javna razprava: 4. 11. 2021 – 25. 11. 2021
• November/december 2021: neformalno usklajevanje z
Evropsko komisijo
• Od novembra 2021 dalje: intenziviranje postopka CPVO
• December 2021: obravnava SN 2023–2027 na Vladi RS
• Do 1. 1. 2022: posredovanje uradnega predloga SN 2023–
2027 na Evropsko komisijo
• Od januarja 2022 formalno usklajevanje z EK
• 1. 1. 2023: začetek izvajanja SN 2023–2027

HVALA ZA POZORNOST!

elektronski naslov: sn.mkgp@gov.si

NOVA spletna stran: skp.si

