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Zadeva:  Pogoji in kriteriji za presojo predloga aktivnosti, za umestitev v letni plan 

Mreže za podeželje za leto 2022 

 

POGOJI 

 

Predlog mora izpolnjevati vse tri pogoje: 

 

1. Pogoj: Predlog je povezan s Programom razvoja podeželja 2014–2020 ali Skupno 

kmetijsko politiko 2021–2027 

 

Izpolnjuje pogoj: DA / NE 

 

Obrazložitev: 

Strateška usmerjenost Mreže za podeželje je podpora izvajanju Programa razvoja podeželja 

2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020), kar pomeni prispevati h kakovostnejšemu 

izvajanju PRP 2014–2020 preko različnih aktivnosti in orodij, tako znotraj organa upravljanja 

PRP 2014–2020 kot na strani partnerjev, ki delujejo na področju razvoja podeželja. Mreža pri 

izvajanju aktivnosti sledi politiki razvoja podeželja ter hkrati odgovarja na potrebe, ki izhajajo iz 

analize stanja potreb programskega območja in pristopu »od spodaj navzgor« - potreb s terena. 

Mreža za podeželje tudi nudi podporne aktivnosti za pripravo na SKP 2021–2027. 

 

Povezavo s PRP 2014–2020 oz. SKP se ocenjuje na podlagi vsebine - ali predlagana aktivnost 

npr. prispeva k boljšemu izvajanju PRP 2014–2020 oz. posameznega ukrepa, prispeva k 

boljšemu informiranju upravičencev ali splošne javnosti ipd.  

 

Predlog prispeva k vsaj enemu izmed ukrepov PRP 2014-2020: 

 
Označiti z 

x 
Ukrep PRP 2014–2020 

Ukrep M1 - Prenos znanja in dejavnosti informiranja 

 Podukrep M1.1- Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti 

 Podukrep M1.2 - Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja 

Ukrep M2 - Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje 

nadomeščanja na kmetijah 

 Podukrep M2.1 - Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja 

Ukrep M3 - Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila  

 Podukrep M3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti 

Ukrep M4 - Naložbe v osnovna sredstva 

 Podukrep M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 

 Podukrep M4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov 

 Podukrep M4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, 

posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva 

Ukrep M6: Razvoj kmetij in podjetij 

 Podukrep M6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 



 

 

 Podukrep M6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij 

 Podukrep M6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 

Ukrep M7 - Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih 

 Podukrep M7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, 

izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do 

širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo 

Ukrep M8 - Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje 

 Podukrep M8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih 

nesreč in katastrofičnim dogodkov 

 Podukrep M8.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in 

trženje gozdnih proizvodov 

Ukrep M9 - Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev 

 Podukrep M9.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in 

gozdarskem sektorju 

Ukrep M10 - Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila  

 Podukrep M10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti (ukrep KOPOP) 

 Podukrep M10.2 – Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v 

kmetijstvu 

 Ukrep M11 - Ekološko kmetovanje 

                    Ukrep M13 - Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami 

 Ukrep M14 - Dobrobit živali 

 Ukrep M16 - Sodelovanje 

 Ukrep M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga 

vodi skupnost) 

 Horizontalni cilji PRP 2014–2020 (inovativnost, prenos znanja, okolje in podnebne 

spremembe) 

 Skupna kmetijska politika 2023–2027 

 

  

 

2. Pogoj: Vključenost v Mrežo za podeželje 

 

Izpolnjuje pogoj: DA / NE 

 

Obrazložitev:  

Ob pregledu vloge na poziv se preveri, da je  predlagatelj aktivnosti registriran v bazo Mreže za 

podeželje oz. prijavljen na e-novice  (organizacija, institucija, posameznik ... oz. tisti, ki je 

predlagatelj): https://skp.si/aktualno/e-novice-preplet  

https://skp.si/aktualno/e-novice-preplet


 

 

3.  Pogoj: Na voljo je dovolj časa 

 

Izpolnjuje pogoj: DA / NE 

 

Zaradi postopkov, zlasti vezanih na izvedbo javnega naročanja, potrebuje Podporna enota 

Mreže za podeželje pravočasno vse podatke in sicer za postopke s pogodbo najmanj 3 mesece 

pred datumom začetka izvajanja aktivnosti  oz. za postopke z naročilnico najmanj 1 mesec. 

 



 

 

KRITERIJI 

 

Vse vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje bodo točkovane na podlagi naslednjih meril. Pri 

vsakem posameznem kriteriju (oz. podkriteriju) je možno dobiti polno število točk ali 0. 

 

1. Kriterij: Vključevanje partnerjev v izvedbo 

 

Ena od bistvenih elementov Mreže za podeželje je povezovanje in sodelovanje, zato 

spodbujamo iskanje sinergij več partnerjev pri izvajanju aktivnosti. 

 

Partnerji morajo finančno ali kadrovsko prispevati k izvedbi dogodka. Kot partner se lahko šteje 

tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v kolikor je aktivno vključeno v 

organizacijo dogodka (npr. sooblikovanje programa, izvedba dogodka …). 

 

Kot partner se ne štejejo zunanji izvajalci (npr. ponudnik prostorov, ponudnik hrane ipd). 

 

Kriterij 1: Vključevanje partnerjev v izvedbo Število točk 

Poleg predlagatelja aktivnosti sodelujeta še najmanj 2 

partnerja 

1 

 

2. Kriterij: Vključevanje posebnih ciljnih skupin 

 

V skladu s PRP 2014–2020 in v skladu z Akcijskim načrtom Mreže za podeželje dajemo 

posebno pozornost vključevanju določenih ciljnih skupin. Za namen točkovanja se preveri, da je 

predlagatelj (zgolj predlagatelj in ne partnerji) aktivnosti eden izmed spodaj navedenih: 

 

 

Kriterij 2: Vključevanje posebnih ciljnih skupin Število točk 

Mladi*, starejši** in ženske na podeželju, kmetije v 

ekološkem kmetovanju ali KOPOP, EIP operativne 

skupine, skupine in organizacije proizvajalcev, zadruga, 

lokalne akcijske skupine, organizacije s področja 

spodbujanja enakosti in boja proti diskriminaciji 

1 

* mladi: mladi kmetje do 40 let (glede na ukrep M6.1), ostali mladi do 29. let (metodologija SURS) 

**starejši: dopolnjeno 65. leto starosti (metodologija SURS) ali prenosnik kmetije (glede na ukrep M6.1) 

 

 

3. Kriterij: Relevantnost oz. aktualnost vsebine 

 

V okviru Mreže za podeželje si želimo podpirati najbolj relevantne in aktualne vsebine, ki so 

pomembne iz vidika boljšega izvajanja PRP 2014–2020 ali SKP po 2020 oz. prispevajo k 

informiranju upravičencev ali splošne javnosti o najbolj pomembnih aktualnih vsebinah. 

 

Kriterij 3.1: Prilaganje in blaženje podnebnih 

sprememb in/ali izboljševanje okolja 

Število točk 

Prilaganje in blaženje podnebnih sprememb in/ali 

izboljševanje okolja (npr. za spodbujanje vključevanja v 

ukrep KOPOP, Ekološko kmetovanje, nizkoogljično 

kmetijstvo, opraševalci), dobrobit živali 

1 

 

 

 

 



 

 

Kriterij 3.2: Digitalizacija, nove tehnologije, krožno 

gospodarstvo, biogospodarstvo 

Število točk 

Digitalizacija, nove tehnologije, krožno gospodarstvo, 

biogospodarstvo 

1 

 

 

4. Kriterij: Mednarodna raven aktivnosti 

 

Mednarodne aktivnosti pogosto prispevajo k prenosu znanja, novih idej in kontaktov. 

 

Kriterij 4: Mednarodna aktivnost Število točk 

Mednarodna aktivnost 

(npr. aktivnost se izvaja v tujini oz. aktivnost je 

organizirana v Sloveniji in sta najmanj dva tuja 

predavatelja oz. aktivnost je organizirana v Sloveniji in so 

na dogodek vabljeni tujci 

1 

 

 


