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- priložnost za žitni sektor
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UKREPI
Šifra

Naziv ukrepa

1.

Prenos znanja

2.

Pomoč pri uporabi storitev svetovanja

3.

Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila

4.

Naložbe v osnovna sredstva

6.

Razvoj kmetij in podjetij

8.

Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje

9.

Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev

10.

Kmetijsko okoljska podnebna plačila

11.

Ekološko kmetovanje

13.

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

14.

Dobrobit živali

16.

Sodelovanje

19.

LEADER
V okviru PRP 2014 – 2020 imamo na voljo 837.849.803 EUR
sredstev EKSRP oz. skupaj z nacionalnimi sredstvi 1.107.279.333
evrov.

Podpora žitnemu sektorju iz naslova PRP 2014-2020 - 1
V PRP 2014–2020 je žitni sektor izpostavljen v analizi stanja v povezavi z nizkimi
stopnjami samooskrbe, saj je samooskrba z žiti v letu 2013 znašala 54,7 %.
Iz tega sledi, da je žitni sektor posebej izpostavljen pri dveh ukrepih/podukrepih:
• Ukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih
proizvodov
V okviru meril za izbor je poudarek dan tudi naložbam v določene sektorje predelave
(sadje, zelenjava, žita, prašičje meso).
• Ukrep 9 Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev
Smiselno je spodbuditi povezovanje proizvajalcev v sektorjih z nižjimi stopnjami
samooskrbe, in sicer pri sadju in zelenjavi, žitih, prašičjemu mesu in semenih.
V okviru meril za izbor bo poudarek tudi na sektorskem vidiku (npr. prednost ima
jo skupine in organizacije proizvajalcev, ki združujejo proizvajalce proizvodov iz
sektorjev, kjer je potrebna višja stopnja tržne organiziranosti).
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Podpora žitnemu sektorju iz naslova PRP 2014-2020 - 2
•
•

Večina ukrepov PRP 2014-2020 ni sektorsko usmerjena.
Pomemben je interes sektorja za kandidiranje na razpise.

• Ključni ukrepi, ki so relevantni za žitni sektor:
 Prenos znanja
 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila
 Naložbe v osnovna sredstva (naložbe na kmetijskih gospodarstvih,
naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov)
 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev
 Kmetijsko okoljska podnebna plačila
 Ekološko kmetovanje
 Sodelovanje

Ukrep 1 PRENOS ZNANJA
•

•

Namen ukrepa je povečati raven usposobljenosti ciljnih skupin preko različnih oblik prenosa
znanja.

1.1

Usposabljanje in pridobivanje strokovnih znanj

1.2

Demonstracijski projekti

14 mio evrov
12,5 mio

Pripravljen bo nabor usposabljanj, ki bo predstavljal izhodišče za izvajanje tega ukrepa.

Dva sklopa usposabljanj:
• obvezna (dobrobit živali, KOPOP, ekološko kmetovanje)
• ostala usposabljanja ( v ta sklop usposabljanj sodijo lahko tudi vsebine vezane na
izboljšanje znanja, tehnologij, skupen nastop na trgu, sheme kakovosti za žitni sektor).
•

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči izvajalcem dejavnosti prenosa znanja,
na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje.
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Ukrep 3 SHEME KAKOVOSTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE
IN ŽIVILA
3.1

Novo sodelovanje kmetov v shemah kakovosti

3.2

Dejavnost informiranja in promocije za
proizvode, ki so zajeti v shemah kakovosti

1,7 mio

Pomembni vidiki:
1. Združena dosedanja ukrepa 132 in 133.
2. Ukrep, namenjen pokrivanju stroškov, ki nastajajo kmetu zaradi vključevanja v
sheme kakovosti (stroški analiz, kontrol ipd.) ter promociji shem kakovosti.
3. Upravičenci so kmetje in skupine kmetov. V PRP 2014–2020 je predlagana
poenostavitev izvajanja z možnostjo vlaganja skupinskih zahtevkov.

IZBRANA KAKOVOST

možnost in priložnost

Ukrep 4 NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA

4. 1

4. 2

4. 3

Naložbe, ki izboljšajo splošno učinkovitost in trajnost kmetijskega
gospodarstva
Naložbe, ki zadevajo predelavo, trženje in/ali proizvodnjo
kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi.
Naložbe, ki zadevajo infrastrukturo, povezano z razvojem in
prilagoditvijo kmetijstva

228,1 mio
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4.1.

Naložbe, ki izboljšajo splošno učinkovitost kmetijskega gospodarstva

Za katere naložbe na kmetijskem gospodarstvu se lahko pridobi podpora z
vidika žitnega sektorja:
• novogradnjo ali obnovo nepremičnin ter nakup pripadajoče opreme,
informacijsko komunikacijske tehnologije in strojne opreme (hlevi,
skladišča ipd.)
• nakup kmetijskih zemljišč do 10 % skupnih upravičenih izdatkov naložbe;
• izvedbo agromelioracijskih del;
• ureditev malih namakalnih sistemov, njihovih tehnoloških posodobitev ter
nakup in postavitev namakalne opreme;
• nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme
(omejitve).

4.1.

Naložbe, ki izboljšajo splošno učinkovitost kmetijskega gospodarstva

OBLIKA IN VIŠINA PODPORE
•

30 % upravičenih stroškov naložbe, lahko poveča do največ 50 % če





•

5 % (OMD, KOPOP ali EKO),
10 % (socialna podjetja),
15 % (projekti EIP ter kolektivne naložbe),
20 % (naložbe mladih kmetov)

2.000 evrov na vlogo ter mak. 500.000 evrov javne pomoči (kmetije in
mikropodjetja) oz. do vključno 3.000.000 evrov javne pomoči (mala,
srednja in velika podjetja).
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4.2. Naložbe, ki zadevajo predelavo, trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov iz
Priloge I k Pogodbi
UPRAVIČENE NALOŽBE z vidika žitnega sektorja:

•

•
•

izgradnja objektov, nakup pripadajoče opreme, ureditev skladiščnih kapacitet,
tehnološke posodobitve živilskopredelovalnih obratov in opreme. Med
opremo spada tudi nakup laboratorijske in IKT opreme,
nakup mobilnih prodajaln za namen trženja kmetijskih proizvodov in mobilnih
predelovalnih obratov,
ureditev prodajnih prostorov, degustacijskih prostorov,

UPRAVIČENCI

• Fizične ali pravne osebe, ki se ukvarjajo s predelavo ali trženjem kmetijskih
proizvodov.
• Za upravičenca, ki je veliko podjetje velja omejitev števila zaposlenih pod 750
ljudi ali letni prihodek podjetja, nižji od 200 milijonov eurov.

4.2. Naložbe, ki zadevajo predelavo, trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov iz
Priloge I k Pogodbi
DELEŽ PODPORE:
Do 30 % priznane vrednosti naložbe, ki se seštevajo po spodaj naštetih možnostih
vendar pa ne smejo presegati 50 %:
 5 % (za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih
proizvodov )
 5 % (naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti)
 15 % (projekti EIP ter kolektivne naložbe)
VIŠINA PODPORE:
Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 5.000 evrov na vlogo.
Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa
pridobi do vključno 1.000.000 evrov javne pomoči (kmetije in mikropodjetja) oz. do
vključno 3.000.000 evrov javne pomoči (mala, srednja in velika podjetja).
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Ukrep 9 SKUPINE IN ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV
•

Namen ukrepa je ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev na področjih
kmetijstva in gozdarstva, z namenom prilagajanja proizvodnje in obsega proizvodnje
proizvajalcev, skupnega trženja blaga, oblikovanja skupnih pravil.

• Nepovratna finančna pomoč se dodeli skupinam in organizacijam proizvajalcev v
obliki pavšalnega zneska, ki se izplača v letnih obrokih za prvih pet let po datumu
priznanja skupine ali organizacije proizvajalcev na podlagi njenega poslovnega načrta.
• Pavšalna pomoč se izračuna na podlagi letne tržne proizvodnje skupine.
• Najvišja stopnja pomoči znaša 10 % in se postopno znižuje in sicer:
– 10 % deleža tržne proizvodnje za prvo in drugo leto podpore,
– 9 % deleža tržne proizvodnje za tretje leto podpore,
– 8 % deleža tržne proizvodnje za četrto leto podpore,
– 7 % deleža tržne proizvodnje za peto leto podpore.

2,2 mio

Najvišji znesek na leto ne sme presegati 100.000 evrov. Zadnji obrok se izplača šele
potem, ko se preveri, ali se poslovni načrt pravilno izvaja.

Ukrep 10 KMETIJSKO OKOLJSKA PODNEBNA PLAČILA
POGOJI UPRAVIČENOSTI
KMG mora:
• imeti najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
• biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih
gospodarstev.
• opraviti 6-urni program usposabljanja s področja kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih vsebin
• imeti izdelan program aktivnosti kmetijskega gospodarstva, ki je rezultat svetovalne storitve.

Minimalna
mini
površina????
SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE ?

KMG mora:
• opraviti program usposabljanja v obsegu najmanj 4 ure letno;
• v prvih treh letih trajanja obveznosti najmanj enkrat uporabiti storitev svetovanja;
• ves čas trajanja obveznosti voditi evidenco o vseh delovnih opravilih, ki se izvajajo pri
ukrepu KOPOP;
• upoštevati prepoved uporabe blata iz komunalnih čistilnih naprav.

203,6 mio
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Ukrep 10 KMETIJSKO OKOLJSKA PODNEBNA PLAČILA
• Izvaja se 19 operacij:
POZ

HML

SAD

VIN

TRZ I

POSEBNI TRAVIŠČNI
HABITATI

VODNI VIRI

TRZ II

Možna kombinacija
z ekološkim kmetovanjem

OHRANJANJE
HABITATOV STRMIH
TRAVNIKOV

TRAVIŠČNI HABITATI
METULJEV

GRBINASTI TRAVNIKI

HABITATI PTIC VLAŽNIH
EKSTENZIVNIH TRAVNIKOV

REJA DOMAČIH ŽIVALI NA
OBMOČJU POJAVLJANJA
VELIKIH ZVERI

STELJNIKI

PLANINSKA PAŠA
VISOKODEBELNI
TRAVNIŠKI SADOVNJAKI
OHRANITEV MEJIC

V okviru izdelave programa
aktivnosti se pregleda možnosti za
vstop za vsako KMG

REJA LOKALNIH PASEM,
KI JIM GROZI
PRENEHANJE REJE

OHRANJANJE RASTLINSKIH
GENSKIH VIROV, KI JIM
GROZI GENSKA EROZIJA

Ukrep 11 EKOLOŠKO KMETOVANJE
Pogoji za vstop v ukrep EK:
- 1 ha (0,1ha/0,3 ha); pri zahtevku za EK SEM je lahko najmanjša površina 0,01 ha
- prijava oz. obnovitev prijave v kontrolo do 31.12. tekočega leta za
naslednje leto
- KMG mora biti vpisano v RKG
- pred vstopom izdelan program aktivnosti
- KMG, ki uveljavlja plačilo za pridelavo semenskega materiala
kmetijskih rastlin mora biti vpisano v register dobaviteljev, ki ga vodi MKGP

60,2 mio
Zahteve za izvajanje ukrepa EK:
- izvajanje obveznosti skladno s predpisi za ekološko kmetovanje
- program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno
- uporaba storitve svetovanja najmanj enkrat v času trajanja obveznosti
- pridobitev certifikata za ekološko pridelavo oz. predelavo
- KMG, ki uveljavlja plačilo za trajno travinje mora rediti travojede živali v skladu
s predpisi za ekološko kmetovanje
- izdelan individualni načrt preusmeritve v prvem letu trajanja obveznosti (samo
na novo vključeni)
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Ukrep 16 SODELOVANJE
 Ukrep podpira raznovrstne oblike sodelovanja vsaj dveh subjektov, ki zajemajo naslednje
vsebine:
– pilotne projekte,
– razvoj novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij na področju kmetijstva, prehrane in
gozdarstva,
– horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za razvoj kratkih
dobavnih verig in lokalnih trgov,
– promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in
lokalnih trgov,
– skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje,
– skupinske pristope k okoljskim projektom in sedanjim okoljskim praksam, vključno z
učinkovitim upravljanjem voda, rabo obnovljive energije in ohranjanjem kmetijske krajine,
– diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim
vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani.

Evropsko inovativno partnerstvo (EIP) je nov
koncept EU politike za spodbujanje inovativnosti
in je del strategije o rasti in razvoju EU za
prihodnje desetletje.

20 mio

Ukrep 16 SODELOVANJE

ZNANJE
RAZISKAVE

PRAKSA

raziskovalci,
inštituti,
ustanove…

kmetje,
svetovalci,
proizvodnja,
potrošniki…
POTREBE
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