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Program razvoja podeželja 2014-2020 

za proizvodnjo in razvoj 

Veliki jesenski živilski seminar 

Zakonodaja in trendi



Priprava PRP 2014-2020

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podpori 
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP) bo predvidoma sprejeta 
v decembru (v nadaljevanju: uredba EKSRP) .

Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-
2020 (v nadaljevanju: PRP 2014-2020) bo Evropska 
komisija predvidoma potrdila septembra 2014

Vlada RS sprejme Uredbo o ukrepih PRP.

Prve objave javnih razpisov konec leta 2014.



Predlog uredbe EKSRP 

Uredba EKSRP določa v 18. členu naložbe v osnovna 
sredstva za predelavo in/ali trženje:

• Podpora v okviru tega ukrepa zajema materialne 
in/ali nematerialne naložbe, ki 

• (b) zadevajo predelavo, trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi. Rezultat 
proizvodnega procesa je lahko proizvod, ki ni zajet v 
navedeni prilogi.



Predlog uredbe EKSRP 

Cilji razvoja podeželja, ki prispevajo k uresničevanju 
strategije Evropa 2020, se dosegajo prek šestih 
prednostnih področij Unije za razvoj podeželja, ki 
ponazarjajo ustrezne tematske cilje SSO.

3A prednostno področje

Izboljšanje konkurenčnosti primarnih proizvajalcev z 
njihovo boljšo vključitvijo v agroživilsko verigo prek 
shem kakovosti, dodajanju vrednosti kmetijskim 
proizvodom, pa tudi promociji na lokalnih trgih in v 
kratkih dobavnih verigah, skupinah in organizacijah 
proizvajalcev in medpanožnih organizacijah.



Priporočila računskega sodišča

Priporočila Evropskega računskega sodišča za 

učinkovitejšo porabo sredstev:

• Potrebno so jasne opredelitve, kje in zakaj je javna 

intervencija potrebna za izboljšanje dodane 

vrednosti kmetijskih pridelkov in s tem 

konkurenčnosti kmetijstva;

• Določijo naj se specifični in merljivimi cilji;

• Zahteva se ekonomska upravičenost investicije;

• Pri vlagateljih se ugotavlja potreba po financiranju;

• Učinki naložb se morajo prenesti na primarni sektor.



PRP 2014-2020 – Predelava in/ali 

trženje kmetijskih proizvodov

• Cilji: Večja samooskrba s kmetijskimi proizvodi.

Naložbe v predelavo ali trženje kmet. proizvodov, 

bodo prispevale k povečanju dodane vrednosti 

kmet. proizvodov in njihovemu uspešnejšemu 

trženju vzdolž agroživilske verige.

• Poudarki:  Učinkovita raba virov, zniževanje stroškov 

proizvodnje, prilagajanje na novo uvedene 

standarde ali povečanju okoljske učinkovitosti. 

• Razmejitve: Razvoj novih proizvodov se bo izvajal 

preko ukrepov na Ministrstvu za gospodarski razvoj 

in tehnologijo. 



PRP 2014-2020 - naložbe

Prednostno bodo podprte naložbe, ki bodo:

• Prispevale k širitvi obstoječe dejavnosti in s tem 

lahko prispevale tudi k ustvarjenju novih delovnih 

mest; 

• Kolektivne/skupne naložbe, ki omogočajo večjo 

izkoriščenost proizvodnih kapacitet ter omogočajo 

porazdelitev stroškov med več subjektov ter 

• Prispevale h krepitvi kratkih dobavnih verig. 



PRP 2014-2020 - sredstva

Skupna višina sredstev za ta podukrep je 77,6 mio 

EUR, od tega je 17 mio za finančne instrumente.

Novost so finančni instrumenti, ki spodbujajo dodatno 

javno ali zasebno udeležbo pri izvedbi naložb. Lahko se 

izvajajo kot: 

• Garancije za bančne kredite v kombinaciji s 

subvencionirano obrestno mero;

• Krediti. 



PRP 2014-2020 - upravičenci

• Upravičenci:  Fizične ali pravne osebe, ki izvajajo 

predelavo ali trženje kmet. proizvodov iz Priloge I k 

Pogodbi - živilskopredelovalni obrati, kmetijska 

gospodarstva, kmetje ali planine.

• Upravičeni stroški: gradnja, nakup ali obnova 

nepremičnin, nakup novih strojev in opreme, 

splošni stroški.

• Najvišje priznane vrednosti upravičenih stroškov 

bodo opredeljene v Katalogu stroškov za izvajanje 

ukrepov PRP 2014–2020.



PRP 2014-2020 - delež podpore

Najvišji delež podpore znaša 30 % priznane vrednosti 

naložbe, ki se lahko poveča za: 

• 5 odstotnih točk za predelavo ali trženje ekoloških 

proizvodov;

• 5 odstotnih točk za povečanje okoljske 

učinkovitosti;

• 20 odstotnih točk za kolektivne naložbe;

• 20 odstotnih točk za dejavnosti, ki prejemajo 

podporo v okviru Evropskega partnerstva za 

inovacije (EIP).



PRP 2014-2020 - podpore

Deleži podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo 

preseči 50 % priznane vrednosti naložbe, razen v 

primeru naložb povezanih z EIP – do 70 %.

Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 

2014–2020 iz naslova tega ukrepa  pridobi: 

• Kmetije, mikropodjetja:  do vključno 500.000 evrov 

podpore v obliki nepovratnih sredstev;

• Mala, srednja in velika podjetja do 6 mio evrov 

podpore.



PRP 2014-2020 - omejitve

• Do podpore ne bodo upravičene preproste 

nadomestne naložbe, ki ne prispevajo v zadostni 

meri k povečanju dodane vrednosti. 

• Preprosta nadomestna naložba nadomesti 

obstoječo zgradbo ali stroj ali njune dele z novo, 

posodobljeno zgradbo ali strojem, brez povečanja 

proizvodne zmogljivosti za najmanj 25 % ali brez 

temeljnega spreminjanja vključene narave 

proizvodnje ali tehnologije. 



PRP 2014-2020 - razpisi

• Pomoč se  dodeli na podlagi zaprtega tipa javnega 

razpisa, kjer se prispele vloge točkuje glede na 

merila za izbor vlog. Prilagojeno točkovanje bo za 

kmetije in mikro podjetja ter za MSV podjetja. 

• Upravičenci do podpore za naložbe lahko AKTRP 

zaprosijo za izplačilo predplačila v znesku do 50 % 

javne pomoči za naložbe. Pogoj za izplačilo 

predplačil je izdaja bančne garancije ali 

enakovredno jamstvo v višini 100 % zneska 

predplačila. 



PRP 2014-2020 - novosti podukrepa

• Med cilji je samooskrba s hrano;

• Ni omejitev za velika podjetja (povezana podjetja);

• Poudarek bo namenjen kolektivnim naložbam;

• Pozitivni učinki vključevanja v živilske verige;

• Prenos učinkov na primarni sektor;

• Finančni instrumenti;

• Niso podprte preproste nadomestne naložbe;

• Določene najvišje priznane vrednosti upravičenih 

stroškov.



PRP 2014-2020 - drugi ukrepi

Prenos znanja - 15. čl. uredbe EKSRP določa podukrep

- Usposabljanje in pridobivanje strokovnih znanj.

Namen je povečati raven usposobljenosti ciljnih skupin 

preko različnih oblik prenosa znanja. Pripravljen bo 

nabor usposabljanj, ki bo predstavljal izhodišče za 

izvajanje tega ukrepa - ostala (neobvezna) 

usposabljanja.

Podpora v obliki nepovratnih sredstev izvajalcem 

prenosa znanja, izbranih v skladu z javnim 

naročanjem.



PRP 2014-2020 - drugi ukrepi

Sheme kakovosti - 17. člen uredbe EKSRP določa 

sheme kakovosti: 

• Sheme kakovosti in neobvezne navedbe kakovosti, 

vzpostavljene na podlagi EU zakonodaje;

• Sheme kakovosti, vzpostavljene na podlagi 

nacionalne zakonodaje;

• Prostovoljne sheme certificiranja za kmetijske 

proizvode, za katere države članice priznavajo, da 

so v skladu s smernicami Unije.



PRP 2014-2020 - drugi ukrepi

• Sodelovanje - 36. čl. uredbe EKSRP določa Evropsko 

partnerstvo za inovacije (EIP), ki ga ustanovijo 

zainteresirani subjekti, kot so kmetje, raziskovalci, 

svetovalci, podjetja, nevladne organizacije in drugi 

akterji, ki delujejo v kmetijskem in živilskem 

sektorju, z namenom zapolnjevanja vrzeli med 

raziskavami in kmetijsko prakso preko spodbujanja 

hitrejše in širše uporabe inovativnih rešitev v praksi. 

• Skupine se morajo ukvarjati z iskanjem inovativnih 

rešitev za praktične probleme na področju 

predelave in/ali trženja kmetijskih proizvodov.



PRP 2014-2020 - rezerva

• Rezerva za uspešnost je pogojevanje “sprostitve” 

sredstev  z uspešnostjo oz. doseganjem ciljev 

strategije Evropa 2020. 

• Obsega 7 % skupnih dodeljenih sredstev.

• Preverjanje črpanja sredstev bo v letu 2018.

• V primeru uspešnega črpanja se dodeli leta 2019.  


