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Program razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) je skupni programski dokument Republike 
Slovenije (RS) in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). EKSRP je vključen v t. i. »skupni strateški 
okvir skladov EU« in s tem neposredno vpet v doseganje ciljev Strategije Evropa 2020. 

PRP 2014–2020 odraža državne prednostne naloge, ki jih je RS opredelila na podlagi analize stanja 
v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu, pa tudi povezanosti teh gospodarskih panog z drugimi področji 
delovanja na celotnem ozemlju RS.

Evropska komisija je PRP 2014–2020 uradno potrdila 13. 2. 2015. 

Geografsko območje izvajanja programa

PRP 2014–2020 pokriva celotno območje Slovenije. 

Po opredelitvi podeželskih območij OECD se RS kot celota uvršča med podeželska območja. Slovenske 
statistične regije so razvrščene v pretežno podeželske regije, ki pokrivajo 58,65 % ozemlja, in zmerno 
podeželske regije, ki pokrivajo 41,63 % ozemlja RS.

Slika: Razvrstitev statističnih regij po tipologiji podeželskih območij OECD (NUTS 3) ter razdelitev na dve 
kohezijski regiji: vzhodno in zahodno Slovenijo
Vir: SURS in Geodetska uprava Republike Slovenije 

RS je v tem programskem obdobju razdeljena na dve kohezijski regiji: vzhodno in zahodno Slovenijo. 
Vzhodno Slovenijo sestavlja 8 statističnih regij, kar obsega 60,2 % površine in kjer živi 53 % vseh prebi-
valcev Slovenije. Zahodno Slovenijo sestavljajo 4 statistične regije, kar obsega 39,8 % površine in kjer 
živi 47 % vseh prebivalcev Slovenije.

Stopnja prispevka EKSRP je pri vseh ukrepih za obe kohezijski regiji enaka. Vzhodni Sloveniji je namenjenih 
predvidoma najmanj 60 % sredstev EKSRP. 
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Kako se je določala vsebina PRP 2014–2020

Slika: Shema določanja vsebine PRP 2014–2020

Snovanje PRP 2014–2020 se je začelo z določitvijo splošnega družbeno-ekonomskega in okoljskega 
okvira programa, ki zajema celovit opis trenutnega stanja programskega območja glede na fizično-geo-
grafske značilnosti, družbeno-ekonomske značilnosti ter stanje v okolju, kmetijstvu, živilstvu in gozdar-
stvu. Nato je bila narejena analiza prednosti in pomanjkljivosti ter priložnosti in nevarnosti (t. i. analiza 
SWOT), na podlagi katere so se opredelile potrebe in šest prednostnih področij ukrepanja, in sicer:  

1.  Pospešitev procesov strukturnega prilagajanja v kmetijstvu in s tem ustvarjanje pogojev za povečanje 
produktivnosti slovenskega kmetijstva.  

2.  Učinkovitejše tržno organiziranje kmetijstva, krepitev agroživilskih verig ter večja prepoznavnost in 
kakovost lokalno pridelanih proizvodov.

3.  rajnostno izkoriščanje gozdov in povečanje dodane vrednosti lesa z boljšim tržnim povezovanjem 
na področju gozdarstva in vzdolž gozdno-lesne verige ter s povečanjem konkurenčnosti na področju 
gozdarstva in neindustrijske predelave lesa.

4.  Spodbujanje kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na ohranjanje naravnih virov in prilagajanje na 
podnebne spremembe.

5.  Zelena delovna mesta in skladen ter vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih po-
tencialov lokalnega okolja.

6.  Prenos znanja in inovacij, skrb za okolje in podnebne spremembe so horizontalni cilji vseh pet pre-
dnostnih področij ukrepanja.

Finančni okvir
V okviru PRP 2014–2020 je na voljo dobre 1,1 milijarde evrov. EKSRP prispeva 838 milijonov evrov, 
preostali del sredstev dodaja Slovenija iz državnega proračuna. 

Glede na vsebino ukrepov, ki se bodo izvajali v okviru PRP 2014–2020, bo za krepitev konkurenčnosti 
namenjenih dobrih 20 % sredstev, za tržno povezovanje dobrih 9 %, za naravne vire skoraj 52 %, za 
diverzifikacijo pa nekaj več kot 15 % razpoložljivih sredstev. Preostanek sredstev je namenjen tehnični 
pomoči in za plačilo obveznosti predhodnega programskega obdobja.
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Prenos znanja in dejavnosti informiranja   ukrep 1

Cilj
Omogočiti pridobitev dodatnih teoretičnih in praktičnih znanj subjektom, dejavnim v kmetijskem, goz-
darskem in živilskem sektorju (npr. kmetom, ekološkim kmetom, lastnikom gozdov). 

Upravičenci
Upravičenci do podpore so subjekti javnega ali zasebnega prava, ki bodo izvedli tečaje, delavnice, preda-
vanja, praktične prikaze ali druge dejavnosti prenosa znanja in so ustrezno usposobljeni. 

Udeležba na usposabljanjih je za udeležence brezplačna.

Opis
Ukrep se bo izvajal z dvema podukrepoma:

• Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti (podukrep 1.1) in
• Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja (podukrep 1.2).

Podukrep 1.1
Podukrep 1.1 je namenjen usposabljanjem, ki so zahtevana ob vstopu ali v času izvajanja obvezno-
sti ukrepov Ekološko kmetovanje (EK), Kmetijsko okoljsko in kmetijsko podnebna plačila (KOPOP) ter 
Dobrobit živali (DŽ). Prav tako je podpora namenjena usposabljanjem na številnih drugih področij, ki so 
pomembna za ciljne skupine, npr. trženje, upravljanje, varno delo v gozdu, digitalne spretnosti, predelava 
itn. Usposabljanja lahko vključujejo teoretični in praktični del. Posebna ciljna skupina so mladi kmetje.

Podukrep 1.2
Podukrep 1.2 je namenjen praktičnemu usposabljanju, ki temelji na prikazu uporabe mehanizacije, po-
stopkov, tehnologij, strojev in praks. Vsebine teh projektov bodo s praktičnimi prikazi prispevale k višji 
ravni znanja zlasti na tehnološkem, gospodarskem in okoljskem področju. 

Podpora
Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov.

Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju 
kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na 
kmetijah   ukrep 2

Cilj 
Izboljšati specifična znanja in informiranost subjektov, ki si želijo ali so se že vključili v ukrepe KOPOP, EK in DŽ.

Upravičenci
Upravičenci do podpore so subjekti javnega ali zasebnega prava, ki zagotovijo storitev svetovanja kme-
tijskim gospodarstvom in so za to ustrezno usposobljeni. 

Svetovanje je za udeleženca brezplačno.

Opis
V okviru tega ukrepa se izvaja en podukrep: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja (podukrep 2.1).
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Podukrep 2.1
Podukrep 2.1 je namenjen izvajanju svetovanj za vsebine, ki so pogoj ali zahteva pri ukrepih EK, KOPOP 
in DŽ. V okviru tega podukrepa bodo tako podprta individualna svetovanja za:

• izdelavo programa dobrobit živali, ki je eden izmed pogojev, potrebnih za vstop v ukrep DŽ;
• izdelavo programa aktivnosti, ki je eden izmed pogojev, potrebnih za vstop v ukrepa EK in KOPOP;
• izdelavo individualnega načrta preusmeritve kmetijskih gospodarstev iz konvencionalne v ekološko 

pridelavo, ki je obvezen za kmetijska gospodarstva, ki na novo vstopajo v ukrep EK;
• izvedbo obveznega individualnega svetovanja za upravičence, vključene v ukrepa EK in KOPOP.

Podpora
Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov.

Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila   ukrep 3

Ukrep se deli na dva podukrepa:

• Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti (podukrep 3.1) in
• Podpora za dejavnosti informiranja in promocije, ki jih izvajajo skupine proizvajalcev na notranjem 

trgu (podukrep 3.2).

Do podpore v okviru tega ukrepa so upravičene sheme kakovosti in neobvezne navedbe kakovosti, 
vzpostavljene na podlagi evropske zakonodaje in sheme kakovosti, vzpostavljene v skladu z nacionalno 
zakonodajo.

Podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti 

Cilj
Prek večje vključenosti kmetijskih gospodarstev v sheme kakovosti povečati dodano vrednost kmetij-
skih proizvodov in povečati količino proizvodov iz shem kakovosti na trgu. 

Upravičenci
Upravičenci do podpore so kmetijska gospodarstva in skupine kmetijskih gospodarstev, ki so na novo 
vključeni v individualno ali skupinsko kontrolo preverjanja skladnosti za upravičeno shemo kakovosti. 

Nova vključenost v shemo pomeni vstop v eno izmed shem oziroma sistem kontrol za določeno shemo 
od prvega januarja 2014 dalje.

Opis
V okviru tega podukrepa bodo proizvajalcem povrnjeni stroški, nastali z vključitvijo v podprto shemo 
kakovosti, letni prispevki za sodelovanje v njej in pregledi, potrebni za preverjanje skladnosti s specifi-
kacijami sheme.

Podpora
Podpora se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, v obliki letnega spodbujevalnega plačila za obdobje 
največ petih zaporednih let od vstopa v shemo kakovosti.

Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov.

Upravičenec lahko hkrati pridobi podporo za več različnih shem, vendar znesek podpore ne sme prese-
gati 3.000 EUR na posamezno kmetijsko gospodarstvo.
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Podukrep 3.2 - Podpora za dejavnosti informiranja in promocije, ki jih izvajajo 
skupine proizvajalcev na notranjem trgu 

Cilj
Izboljšati informiranost potrošnikov o proizvodih iz shem kakovosti in povečati njihovo prodajo. 

Upravičenci
Upravičenci do podpore so organizacije in skupine proizvajalcev, ki so priznane v skladu z nacionalno 
zakonodajo in združujejo kmetijska gospodarstva, vključena v sheme kakovosti.

Skupina ali organizacija proizvajalcev je upravičena do podpore, če v njej sodeluje vsaj en član, ki se je 
za določen proizvod na novo vključil v shemo kakovosti. 

Opis
V okviru tega podukrepa bodo podprte promocijske aktivnosti, ki seznanjajo potrošnike, da gre pri proizvo-
dih iz shem kakovosti za posebne značilnosti proizvodov zlasti z vidika kakovosti, za posebne značilnosti 
proizvodnih metod ali vpliv geografskega območja na kakovost proizvodov.

Javna podpora je namenjena za pokritje stroškov javnih predstavitev, stroškov oglaševanja in informira-
nja ter stroškov za informacijsko in promocijsko gradivo ipd.

Podpora
Podpora se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.

Stopnja javne podpore je 70 % upravičenih stroškov.

Najvišji znesek javne podpore je 100.000 EUR na projekt.

Naložbe v osnovna sredstva   ukrep 4

Ukrep je namenjen razvoju kmetijstva, predelave ali trženja kmetijskih in živilskih proizvodov ter kmetij-
ske in gozdarske infrastrukture. 

Ukrep se deli na tri podukrepe:

• Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (podukrep 4.1);
• Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov (podukrep 4.2) in
• Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetij-

stva in gozdarstva (podukrep 4.3).

Podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Cilj
Povečati produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost kmetijskih gospodarstev.

Upravičenci
Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, vpisan v register kmetijskih gospodarstev, ki opravlja 
kmetijsko dejavnost na ozemlju RS. Kmetijska gospodarstva so lahko fizične in pravne osebe (kot so 
kmetije, gospodarske družbe, zadruge in zavodi, samostojni podjetniki posamezniki).

Opis
V okviru podukrepa 4.1 lahko kmetijska gospodarstva dobijo povrnjen del stroškov za naložbe na njiho-
vih kmetijskih gospodarstvih, in sicer za:
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• novogradnjo ali obnovo nepremičnin ter nakup pripadajoče opreme, informacijsko komunikacijske 
tehnologije in strojne opreme; 

• nakup kmetijskih zemljišč do 10 % skupnih upravičenih izdatkov naložbe;
• postavitev oziroma obnovo sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč;
• postavitev nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah;
• nakup in postavitev rastlinjakov ter pripadajoče opreme;
• nakup in postavitev mrež proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne mreže 

proti ptičem;
• postavitev pašnikov in obor ter nakup pripadajoče opreme za nadzorovano pašo domačih živali ozi-

roma reje gojene divjadi;
• ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi;
• naložbe na področju pridelave medu in drugih čebeljih proizvodov ter vzreje čebeljih matic;
• naložbe, namenjene učinkoviti rabe energije;
• naložbe v pridobivanje  energije iz obnovljivih virov energije;
• ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih  priključkov na javno infrastrukturo;
• izvedbo agromelioracijskih del;
• ureditev malih namakalnih sistemov, njihovih tehnoloških posodobitev ter nakup in postavitev na-

makalne opreme,
• nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme (kot individualna naložba samo po-

sebne kmetijska mehanizacija kot kolektivna naložba, lahko vsa kmetijska mehanizacija, če je zanjo 
dokazana njena gospodarna raba).

Podpora
Podpora se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.
Stopnja javne podpore je 30 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko poveča do največ 50 %.
Najnižji znesek javne podpore znaša 1.000 EUR na vlogo v primeru naložb, namenjenih zaščiti čebeljih 
panjev pred medvedi, in 2.000 EUR na vlogo pri drugih vrstah naložb. 
Upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz na-
slova tega podukrepa pridobijo največ 500.000 EUR javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in 
velika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobi-
jo največ 3.000.000 EUR javne podpore.

Podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih 
proizvodov

Cilj
Izboljšati konkurenčnost živilskopredelovalne panoge, povečati dodano vrednost kmetijskim proizvo-
dom in izboljšati okoljsko učinkovitost živilskopredelovalnih obratov.

Upravičenci
Upravičenec do podpore je pravna in fizična oseba, ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih 
proizvodov kot gospodarska družba, zadruga in zavod, samostojni podjetnik posameznik, nosilec kme-
tije, ki se ukvarja s pridelavo oziroma predelavo kmetijskih proizvodov, nosilec dopolnilne dejavnosti ter 
agrarne in pašne skupnosti, ki izvajajo predelavo mleka na planinah.

Za upravičence, ki so velika podjetja, velja omejitev števila zaposlenih pod 750 ljudi ali letni prihodek 
podjetja, nižji od 200 mio evrov.

Opis
V okviru podukrepa 4.2 lahko upravičenci dobijo povrnjen del stroškov za naložbe v predelavo in trženje, 
in sicer za:
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• gradnjo ali obnovo nepremičnin;
• nakup opreme in naprav, kamor spada tudi nakup laboratorijske in IKT opreme;
• proizvodnjo bioplina z uporabo organskih odpadkov kmetijskega izvora;
• naložbe za učinkovito rabo energije;
• pridobivanje  energije iz obnovljivih virov na kmetijskih gospodarstvih in v živilskopredelovalnih obratih.

Podpora
Podpora v okviru podukrepa 4.2 se bo izplačevala v obliki nepovratne in povratne pomoči. 

Nepovratna pomoč
Stopnja javne podpore je 30 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko poveča do največ 50 %.

Najnižji znesek javne podpore je 5.000 EUR na vlogo. Upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko 
v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobijo največ 1.000.000 
EUR javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v celotnem programskem 
obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobijo največ 3.000.000 EUR javne podpore.

Povratna pomoč
Del sredstev podukrepa se bo dodelil kot povratna finančna pomoč v obliki finančnih instrumentov (ga-
rancije, krediti ipd). 

Podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, 
posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

V okviru tega podukrepa se izvajajo štiri operacije:

1. Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih (operacija 1);
2. Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom (operacija 2);
3. Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom (operacija 3);
4. Ureditev gozdne infrastrukture (operacija 4).

Cilj
Ureditev in izboljšanje kmetijske in gozdarske infrastrukture s ciljem boljšega upravljanja in gospodarje-
nja s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči. 

Upravičenci
Do podpore pri operacijah 1, 2, in 3 so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev ter fizične in pravne 
osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo naložb.

Do podpore pri operaciji 4 so upravičene fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov, ter njihova zdru-
ženja, agrarne in pašne skupnosti. 

Opis
Operacija 1 podpira izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih. Podpirajo se tako zahtevne kot 
tudi nezahtevne agromelioracije. V okviru izvedenih agromelioracij se podpirajo tudi aktivnosti koma-
sacij, s katerimi se zaokrožujejo obdelovalni kosi (parcele) posameznih lastnikov kmetijskih zemljišč na 
komasacijskem območju. 

V okviru operacij 2 in 3 bo podpora namenjena namakalnim sistemom za več uporabnikov. Operacija 
2 bo namenjena izgradnji, operacija 3 pa obnovi namakalnih sistemov, s katerimi se voda za potrebe 
namakanja pripelje od vodnega vira. Namakalni sistem, ki je namenjen večjemu številu uporabnikov 
za skupno rabo po namakalnem urniku, je sestavljen iz odvzemnega objekta in namakalnega razvoda. 
Namakalna oprema je predmet podpore v okviru podukrepa 4.1. 

Operacija 4 je namenjena podpori naložbam v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest ter gradnjo, rekon-
strukcijo in pripravo gozdnih vlak. 
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Podpora
Podpora se pri vseh operacijah dodeli v obliki nepovratnih sredstev.

Pri operaciji 1 znaša stopnja javne podpore 100 % upravičenih stroškov. Najnižji znesek javne podpore 
je 2.000 EUR na vlogo.

Pri operacijah 2 in 3 znaša stopnja javne podpore 100 % upravičenih stroškov. Najnižji znesek javne 
podpore je 5.000 EUR na vlogo.

Pri operaciji 4 znaša stopnja javne podpore 50 % upravičenih stroškov. Najnižji znesek javne podpore 
je 500 EUR. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije 
pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

Razvoj kmetij in podjetij   ukrep 6

Namen ukrepa je vzpostavitev in razvoj kmetij ter nekmetijskih dejavnosti na podeželju. S spodbudami 
želimo prispevati k aktivaciji endogenih potencialov lokalnega okolja, katerih posledica bodo krepitev 
podeželskega gospodarstva, nova delovna mesta in višja dodana vrednost. Ukrep se bo izvajal prek 
dveh podukrepov:

• Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (podukrep 6.1) in
• Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti (podukrep 6.4).

Podukrep 6.1- Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 

Cilj
Izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev in na ta način prispevati k izboljšanju 
konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Upravičenci
Upravičenci do podpore so mladi kmetje, ki so na dan oddaje vloge stari od 18 do vključno 40 let, imajo 
ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijo.

Kot vzpostavitev kmetije se šteje lastniški prevzem kmetije, vpis nosilca v RKG in izpolnitev mejnika iz 
poslovnega načrta, ki je vezan na obvezno vzpostavitev knjigovodenja za primarno kmetijsko proizvo-
dnjo. Upravičenec lahko začne z vzpostavitvijo kmetije največ 18 mesecev pred oddajo vloge na javni 
razpis. Ob oddaji vloge na javni razpis vzpostavitev še ne sme biti dokončana.

Opis
Podpora v okviru podukrepa 6.1 je namenjena mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti. 

Podpora je opredeljena kot pavšalni znesek. Znesek je namenjen izpolnitvi ciljev in mejnikov, opredelje-
nih v triletnem poslovnem načrtu. V poslovnem načrtu mora mladi kmet prikazati gospodarski razvoj 
kmetije in prispevek k horizontalnim ciljem. 

Podpora
Podpora se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.

Za upravičenca, ki se zaposli na kmetiji, znaša znesek podpore 45.000 EUR. Zaposlitev na kmetiji pome-
ni, da je mladi kmet pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz kmetijske dejavnosti. 

Za upravičenca, ki zaposlitve ne zagotovi, znaša znesek javne podpore 18.600 EUR. 

Javna podpora se izplača v dveh obrokih, in sicer:
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• prvi obrok, 70 % dodeljenih sredstev, se izplača ob izdaji odločbe o pravici do sredstev ali ob zaposli-
tvi za mlade kmete, ki zaposlitev načrtujejo;

• drugi obrok, do 30 % dodeljenih sredstev, se izplača po pravilni izvedbi aktivnosti iz poslovnega načrta.

Podukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Cilj
Spodbuditi nekmetijske dejavnosti za večjo rabo endogenih potencialov, ki bodo ustvarile pogoje za 
vzpostavitev zelenih delovnih mest oziroma bodo dodatni vir dohodka na podeželju.

Upravičenci
Upravičenci so fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, in mikro podjetja na 
podeželju. Za naložbe dodajanja vrednosti lesu, ki niso podprte v okviru podukrepa 8.6, so upravičenci 
lahko tudi mala podjetja. 

Sedež opravljanja dejavnosti mora biti v naselju z manj kot 5.000 prebivalcev.

Opis
Podukrep 6.4 uvaja finančne instrumente oziroma povratne oblike financiranja, s čimer želimo upravičen-
cem zagotoviti lažji dostop do finančnih virov in na ta način spodbuditi hitrejši gospodarski razvoj podeželja.

Prednostno bodo podprte nekmetijske dejavnosti v povezavi s/z:

• dodajanjem vrednosti lesu,
• lokalno samooskrbo,
• zelenim turizmom,
• naravno in kulturno dediščino ter tradicionalnimi znanji,
• socialnim podjetništvom,
• socialno-varstvenimi storitvami,
• ravnanjem z organskimi odpadki,
• pridobivanjem električne in toplotne energije iz obnovljivih virov energije, kot so lesna masa, bioma-

sa, gnoj in gnojnica, voda, veter, sonce.

Podpora
Podpora se dodeli v obliki povratne finančne pomoči v obliki finančnih instrumentov (garancije, krediti ipd.). 

Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih 
območjih   ukrep 7

Cilj
Omogočiti možnost dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij podeželskemu pre-
bivalstvu in gospodarstvu. 

Upravičenci
Do podpore v okviru tega podukrepa so upravičene občine ali konzorcij občin.

Občina ali konzorcij občin izbere soinvestitorja oziroma zasebnega partnerja v skladu s predpisi, ki urejajo 
javno naročanje in javno–zasebno partnerstvo, ter se z izbranim soinvestitorjem prijavi na javni razpis. 

Opis
V okviru tega ukrepa se izvaja en podukrep: Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpo-
stavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širo-
kopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo (podukrep 7.3).
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Namen ukrepa je izgradnja širokopasovnih omrežij v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci. Območja gradnje 
širokopasovne infrastrukture so za potrebe tega ukrepa opredeljena kot območja, kjer ob vložitvi vloge na 
javni razpis takšni širokopasovni priključki niso omogočeni in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo, 
oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve takšnega širokopasovnega priključka.

Da bi bila sredstva za ta namen čim učinkoviteje porabljena, se bodo podpirali le projekti na območjih, kjer 
je izgradnja širokopasovnih povezav zajeta v lokalne razvojne programe, bodisi na ravni ene ali več občin, 
ter projekti, ki imajo možnost, da gradnja širokopasovnega omrežja poteka skupaj s postavitvijo druge male 
infrastrukture na podeželju, kar bo povečalo gospodarnost porabe razpoložljivih sredstev v okviru ukrepa.

Podpora
Podpora se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.

Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov v primeru, da projekt po zaključku ne ustvarja neto 
prihodka.  

Najvišji znesek javne podpore na posamezni priključek je 1.200 EUR.

Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje 
sposobnosti gozdov za preživetje   ukrep 8

Z ukrepom bomo spodbujali naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za 
preživetje, kar vključuje obnovo gozda po naravni nesreči (žledu) in naložbe v gozdarske tehnologije ter 
predelavo in mobilizacijo lesa.

Ukrep se bo izvajal v okviru dveh podukrepov:

• podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih 
dogodkov (podukrep 8.4) in

• podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov 
(podukrep 8.6).

Podukrep 8.4 - Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter 
naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov

V okviru podukrepa se bosta izvajali dve operaciji in sicer:

• Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči in
• Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov.

V okviru operacije Odprava škode in obnova gozda po naravni nesreči se izvajata dve aktivnosti:

• nakup sadik gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo ter 
• dela za odpravo škode in obnove gozda. 

Cilj
Odprava škode in obnova gozda, poškodovanega v naravni nesreči,  ureditev gozdnih vlak, nujno potreb-
nih za sanacijo gozdov.

Upravičenci
Zavod za gozdove Slovenije je upravičen do podpore za nakup sadilnega materiala in materiala za zaš-
čito sadik. 
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Do podpore za odpravo škode in obnovo gozda so upravičeni zasebni in javni lastniki ter solastniki 
gozdov (tudi agrarne skupnosti). Pri ureditvi gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, so 
upravičenci fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov. Upravičenci so tudi druge fizične in pravne 
osebe, ki so lastniki gozdov, in imajo za ureditev gozdne vlake pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na 
katerih se izvede ureditev gozdne vlake.

Opis
Podukrep je namenjen krepitvi ekoloških funkcij gozda preko obnove v naravni nesreči poškodovanih 
gozdov. Podukrep se izvaja na podlagi sprejetih načrtov sanacije gozdov po naravni nesreči, ki jih je 
pripravil Zavod za gozdove Slovenije. 

Do podpore v okviru tega podukrepa so upravičeni stroški za vložena dela odprave škode in obnove 
gozda, kot so odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov, priprava površin za obnovo, sadnja sa-
dik, zaščita mladja na obnovljenih površinah, nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov, 
gozdna higiena ter nega obnovljenih površin in stroški materiala, kot so sadike, tulci, količki, ograje.

Prav tako je podpora upravičena tudi za ureditve gozdnih vlak, ki so izključno namenjene sanaciji gozdov.

Stroški so upravičeni od dneva nastanka naravne nesreče, in sicer od 30. januarja 2014 naprej.

Podpora
Podpora se pri obeh operacijah dodeli v obliki nepovratnih sredstev.
Stopnja javne podpore za nabavo sadilnega materiala in materiala za zaščito sadik je 100 % upravičenih 
stroškov.
Stopnje podpore za posamezna dela odprave škode in obnove gozda so odvisne od stopenj poudarje-
nosti ekoloških in socialnih funkcij gozda. Priznane vrednosti na enoto za posamezna dela in materiale 
so opredeljene v skladu z državnim predpisom. 

Podpora za izgradnjo gozdnih vlak znaša 50 % upravičenih stroškov. 

Podukrep 8.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo 
in trženje gozdnih proizvodov

V okviru podukrepa 8.6 se bosta izvajali dve operaciji, in sicer:

• Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa;
• Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa.

Cilj
Intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacija dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih 
nesreč pri delu v gozdu in dodajanje vrednosti gozdarskim proizvodom.

Upravičenci
Upravičenci do podpore v okviru operacije Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo 
in spravilo lesa so pravne osebe, razen občin, in fizične osebe, agrarne, pašne skupnosti, ki so zasebni 
lastniki, solastniki ali zakupniki gozdov, ter gospodarske družbe in samostojni podjetniki, podjetja, ki 
izpolnjujejo pogoje za mikro, mala ali srednja podjetja in se ukvarjajo s sečnjo in spravilom lesa.

Upravičenci do podpore v okviru operacije Naložbe v predindustrijsko predelavo lesa so gospodarske 
družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki in kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, ki 
so opredeljeni kot mikro ali malo podjetje.

Opis
Podukrep 8.6 je namenjen trajnostnemu razvoju gozdarstva kot gospodarske panoge prek spodbujanja na-
ložb v gozdarske tehnologije, mobilizacijo in predindustrijsko predelavo lesa. To so naložbe, ki so ključne za 
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trajnostno gospodarjenje z gozdom, krepitev gozdno-lesne verige, povečanje dodane vrednosti lesa, večjo 
profesionalizacijo in varnost dela v gozdovih in potencialno ustvarjanje novih delovnih mest. 

Predindustrijska predelava lesa pomeni žagarsko dejavnost in druge dejavnosti, kot so npr. sušenje in 
impregnacija lesa ter predelava lesnih ostankov, ki nastanejo v obratu, v lesna goriva (peleti, sekanci). 

Podpora
Podpora v okviru podukrepa 8.6 se bo izplačevala v obliki nepovratne in povratne pomoči. 

Nepovratna pomoč
Stopnja javne podpore je 40 % upravičenih stroškov naložbe. 

Povratna pomoč
Pri operaciji Naložbe v predindustrijsko predelavo lesa se bo del sredstev dodelil kot povratna finančna 
pomoč v obliki finančnih instrumentov (garancije, krediti ipd.). 

Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev   ukrep 9

Cilj
Povečati povezanost in tržno usmerjenost v kmetijskem ter gozdarskem sektorju prek organizirane pro-
daje in skupnega nastopa na trgu.

Upravičenci
Upravičenci v okviru tega ukrepa so na novo ustanovljene skupine in organizacije proizvajalcev, ki so 
pravne osebe in izpolnjujejo pogoje za mikro, mala in srednja podjetja. Ustanovljene morajo biti za po-
dročje kmetijstva oziroma gozdarstva ter biti uradno priznane na podlagi poslovnega načrta v skladu z 
nacionalnimi pravilniki, ki urejajo področje skupin in organizacij proizvajalcev.

Opis
Podpora se izplača v letnih obrokih za prvih pet zaporednih let po dnevu priznanja skupine ali organiza-
cije proizvajalcev na podlagi njenega poslovnega načrta.

Pavšalna pomoč se izračuna na podlagi letnega prihodka od prodaje, ki ga je skupina in/ali organizacija 
proizvajalcev ustvarila.

Skupina oziroma organizacija proizvajalcev mora v petih letih po priznanju izpolniti cilje iz poslovnega 
načrta.

Podpora
Podpora se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.
Stopnja podpore znaša:
• 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 in
• 7 % deleža tržne proizvodnje za peto leto podpore.

Na leto se lahko izplača največ 100.000 EUR podpore. Zadnji obrok se izplača, ko se preveri, ali se po-
slovni načrt pravilno izvaja.
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Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila   ukrep 10

Cilj
Spodbuditi kmetijska gospodarstva, da bi s kmetijskimi zemljišči gospodarila na način, ki zmanjšuje 
negativne vplive kmetovanja na okolje.

Upravičenci
Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v ukrep vključijo prostovoljno in v obdobju naj-
manj pet let na svojem kmetijskem gospodarstvu izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Opis
Ukrep 10 (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski vlogi in je namenjen spodbujanju nad-
standardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, 
ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podneb-
nim spremembam.

To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajan-
ja nadstandardnih zahtev. S temi plačili je kmet »nagrajen« kot skrbnik okolja, ki s svojimi aktivnostmi 
prispeva k ohranjanju narave, varovanju voda in tal, vzdrževanju krajine in s tem tudi k izvajanju družbe-
no pomembnih storitev ter zagotavljanju neblagovnih javnih dobrin.

Ukrep se izvaja prek vnaprej določenih operacij, v katere se lahko vključi kmetijsko gospodarstvo. Večino 
operacij sestavlja nabor obveznih in izbirnih zahtev.

Določene operacije se lahko izvajajo na območju celotne Slovenije, nekatere pa so namenjene ciljnim 
območjem, kot so prispevna območja vodnih teles površinskih voda in vodnih teles podzemnih voda iz 
Načrta upravljanja voda ter območja, ki so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Podpora
Podpora se izplačuje v obliki plačila na hektar ali glavo velike živine (GVŽ). Plačila pri operacijah, ki so 
namenjene ohranjanju biotske raznovrstnosti, voda in krajine, krijejo vse dodatne stroške in izgubljeni 
prihodek zaradi prevzete obveznosti, pri drugih operacijah pa se s plačili krije del dodatnih stroškov in 
izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti. 

Ekološko kmetovanje   ukrep 11

Ukrep 11 (ukrep EK) se bo izvajal prek dveh podukrepov:

• Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja (podukrep 11.1) ter
• Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja (podukrep 11.2).

Cilj 
Spodbujati kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega kmetovanja. 

Upravičenci
Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje tega ukrepa vključijo prostovoljno in 
izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve v obdobju najmanj petih let. 

Opis
V okviru ukrepa se podpira izvajanje ekološkega kmetovanja kakor tudi preusmerjanje v ekološko kme-
tovanje, saj te naravi prijazne kmetijske prakse pomembno prispevajo k zagotavljanju javnih dobrin, 
predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodo-
vitnosti tal, kulturne kmetijske krajine in varovanju okolja nasploh. 
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Podpora
Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči kot plačilo na hektar kmetijskih površin oziroma 
pri čebelarjenju na čebeljo družino. 

Plačilo je izračunano na podlagi dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti. 

Kmetijsko gospodarstvo, ki ne redi travojedih živali (govedo, drobnica, konji, jelenjad) v skladu s predpisi, 
ki urejajo ekološko kmetovanje, ni upravičeno do plačila za trajno travinje iz naslova tega ukrepa. 

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi 
omejitvami   ukrep 13

Cilj 
Ohranitev in nadaljnja obdelanost kmetijskih zemljišč, ohranjanje poseljenosti podeželskih območij in 
zagotavljanje javnih koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (območja OMD).

Upravičenci
Plačila se dodelijo nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območjih OMD.

Opis
Podpora v okviru ukrepa 13 (ukrep OMD) se dodeli za ohranitev in nadaljnje opravljanje kmetijske de-
javnosti na območjih OMD z relativno višjimi stroški in izgubo dohodka pri kmetovanju kakor izven teh 
območij.

Govorimo torej o izravnalnem plačilu, ki je potrebno zaradi dodatnih stroškov in izpada dohodka pri kme-
tovanju in ki prispeva k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne 
krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Ukrep se deli na tri podukrepe:

• Izplačilo nadomestil v gorskih območjih (podukrep 13.1),
• Izplačilo nadomestil za druga območja, ki imajo pomembne naravne omejitve (podukrep 13.2),
• Izplačilo nadomestil za druga območja s posebnimi omejitvami  (podukrep 13.3).

Slovenija je pri določitvi območij OMD v okviru tega ukrepa uporabila območja iz programskega obdobja 
2007–2013. V okviru reforme OMD bo Slovenija opredelila novo razmejitev območij, ki niso gorska in 
imajo pomembne naravne omejitve. 

Podpora
Podpora se izplača v obliki nepovratne finančne pomoči, in sicer kot plačilo na hektar. 

Pri določitvi letnega plačila se upoštevajo dodatni (višji) stroški in izguba dohodka (nižji pridelki) v primer-
javi s kmetovanjem izven območij OMD.

Letno plačilo se izračuna za vsako individualno kmetijsko gospodarstvo.
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Dobrobit živali   ukrep 14

Cilj
Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Upravičenci
Upravičenci do plačil iz ukrepa 14 (ukrep DŽ) so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so aktivni kmetje, se 
prostovoljno vključijo v ukrep DŽ in izpolnjujejo predpisane pogoje.

Opis
Od leta 2014 se ukrep DŽ izvaja v prašičereji, od leta 2017 naprej pa se načrtuje izvajanje ukrepa tudi v 
govedoreji in pri reji drobnice.

Trajanje obveznosti za ukrep DŽ je eno leto.

Na področju prašičereje mora nosilec kmetijskega gospodarstva za pridobitev plačil za ukrep DŽ izpol-
njevati vsaj eno zahtevo iz nabora zahtev za plemenske svinje in mladice, tekače in pitance.

Podpora
Podpora se izplača v obliki nepovratne finančne pomoči, in sicer kot plačilo na GVŽ. 

Plačila krijejo vse dodatne stroške in izgubljeni dohodek zaradi prevzetih obveznosti iz ukrepa DŽ.

Sodelovanje   ukrep 16

Ukrep se izvaja preko štirih podukrepov:

• Podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (podukrep 16.2);
• Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev 

in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so 
povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov (podukrep 16.4);

• Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne 
pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam (podukrep 16.5);

• Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, so-
cialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani 
(podukrep 16.9).

Cilj 
Pospešiti prenos znanja in inovacij iz raziskovalne sfere v kmetijsko prakso. 

Upravičenci 
Upravičenci v okviru te operacije so različne oblike sodelovanja, ki vključujejo vsaj dva subjekta:

• oblike sodelovanja med različnimi subjekti na področju kmetijstva, prehranske verige in gozdarstva 
ter med drugimi subjekti, ki prispevajo k doseganju ciljev in prednostnih nalog v okviru politike razvo-
ja podeželja, vključno s skupinami proizvajalcev, zadrugami in medpanožnimi organizacijami;

• operativne skupine Evropskega inovativnega partnerstva (EIP) na področju kmetijske produktivnosti 
in trajnosti.

Opis
Ukrep podpira raznovrstne oblike sodelovanja, s katerimi bo akterjem na podeželskih območjih omo-
gočeno lažje premagovanje gospodarskih, okoljskih in drugih omejitev, s katerimi se ti soočajo zaradi 
razdrobljenosti in nepovezanosti. 
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Ukrep bo zlasti namenjen spodbujanju projektov sodelovanja, ki bodo imeli za cilj doseganje večje pro-
duktivnosti in hkrati tudi večje trajnosti na področju kmetijstva. V okviru tega bo poseben poudarek 
namenjen spodbujanju tehnološkega razvoja in zmanjševanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, 
zlasti na področju biotske raznovrstnosti in kakovosti površinskih in podzemnih voda.

Podpora je namenjena projektom, ki bodo vključevali praktične vidike in rezultate, ter ne projektom, ki 
so le raziskovalni.

Rezultati projektov morajo biti razširjani med zainteresirano javnostjo in posredovani ciljnim skupinam.

Podpora
Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči. 

Stopnja javne podpore je do 100 % upravičenih stroškov. 

Če so v projekt vključeni stroški, ki jih zajema drug ukrep iz PRP 2014–2020, se za te stroške uporablja 
stopnja intenzivnosti podpore, ki ustreza stopnji tega ukrepa.

Najvišji znesek podpore za posamezni projekt je 250.000 EUR.

Podpora se dodeli za obdobje trajanja izvajanja projekta, vendar ne dlje kot za 7 let.

Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER 
(lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)   ukrep 19

Ukrep 19 je 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 o prednostnih nalogah in razvojnih ciljih 
lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. 

Ukrep LEADER se v programskem obdobju 2014–2020 izvaja kot del skupnega instrumenta lokalni 
razvoj, ki ga vodi skupnost (Community-Led Local Development – CLLD), v katerem LAS poleg sredstev, 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja lahko črpa sredstva iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. S kombinacijo različnih virov financiranja 
prek instrumenta CLLD je LAS omogočena izvedba celovitih in kompleksnejših operacij, ki niso strogo 
omejene na podeželska območja, ampak vključujejo tudi ribiška in mestna naselja. Posamezni LAS se 
oblikuje na območju s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi s skupnim ciljem uresničevanja lokalnih 
razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev, ki jih opredeli v strategiji lokalnega razvoja (SLR).

Pristop omogoča uresničevanje različnih izzivov v različnih okoljih, večjo prožnost pri doseganju ciljev in 
ustreza dejanskim potrebam lokalnega območja.

Ukrep LEADER se bo izvajal prek štirih podukrepov:

• Pripravljalna podpora (podukrep 19.1);
• Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (podukrep 19.2);
• Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (podukrep 19.3) in
• Podpora za tekoče stroške in stroške animacije (podukrep 19.4).

Cilj
Spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanje revščine in gospodarski razvoj podeželskih območij s 
poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij.
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Upravičenci 
Upravičenci pri podukrepu 19.1 so lokalna partnerstva, ki bodo pripravila SLR.

Upravičenci pri podukrepu 19.2 so LAS ter fizične in pravne osebe na podeželju. Če gre za operacijo, ki 
bi jo bilo mogoče izvesti v okviru t. i. glavnih ukrepov PRP 2014–2020, so upravičenci do podpore samo 
LAS ali skupina fizičnih oziroma pravnih oseb, ki izvaja operacijo za skupno korist in/ali uporabo.

Upravičenci do podpore v okviru podukrepov 19.3 in 19.4 so LAS. 

Opis
Podpora v okviru podukrepa 19.1 je namenjena za oblikovanje lokalnih partnerstev, krepitev institucio-
nalne usposobljenosti ter usposabljanje in mreženje za pripravo in izvedbo SLR, ki ga vodi skupnost. Za 
izplačilo pripravljalne podpore se mora lokalno partnerstvo oblikovati v skladu s pogoji za oblikovanje 
LAS in pripraviti SLR. 

Podpora v okviru podukrepa 19.2 je namenja za sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij LAS 
ali lokalnih akterjev, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR. V okviru tega 
podukrepa  operacije in vrste ukrepov za izvajanje niso natančno določene, saj je tip operacij odvisen od 
ciljev, določenih v posamezni SLR. Operacije izbere LAS na podlagi jasnih meril za izbiro. 

Sofinanciranje stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS tako znot-
raj države (sodelovanje med LAS) kakor tudi z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali 
z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje) je predmet  podukrepa 19.3. Za pridobitev 
podpore se mora upravičenec prijaviti na za ta namen objavljeni javni razpis. 

Podpora iz podukrepa 19.4 je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki nastanejo pri upravljanju in de-
lovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, za animacijo območja LAS in pomoč poten-
cialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij. Za financiranje tekočih stroškov 
in stroškov animacije bo določen glavni sklad, ki bo na podlagi finančnega okvira na posameznem ob-
močju LAS prispeval največ finančnih sredstev. Za izvajanje tega podukrepa LAS vlagajo zahtevke za 
izplačilo. 

Podpora
Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

Pripravljalna podpora v okviru podukrepa 19.1 bo izplačana iz naslova vseh v SLR vključenih skladov na 
posameznem območju lokalnega partnerstva. Podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska podpore:
• za potrjene SLR v višini 20.000 EUR, 
• za nepotrjene SLR v višini dejansko nastalih stroškov, vendar ne več kot 10.000 EUR.

Pri podukrepu 19.2 stopnjo podpore posamezne operacije določi LAS. Stopnja javne podpore je lahko 
največ 85 % upravičenih stroškov operacije. Pri določitvi stopnje podpore se upoštevajo pravila državnih 
pomoči. Pri določitvi stopnje podpore je treba upoštevati, da operacije z dodano vrednostjo (npr. skupni 
interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije 
na lokalni ravni, razpoložljivost proračuna, integrirani projekti) prejmejo višji delež podpore kot tiste brez 
dodane vrednosti. Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000 EUR. Najvišji znesek 
javne podpore za posamezno operacijo je 300.000 EUR. 

Najvišja stopnja javne podpore pri podukrepu 19.3 je lahko 85 % upravičenih stroškov operacije. Pri dolo-
čitvi stopnje podpore se upoštevajo pravila državnih pomoči. Najnižji znesek javne podpore je 5.000 EUR. 
Najvišji znesek javne podpore na posamezni LAS je 100.000 EUR za posamezno operacijo.

Posamezni LAS lahko za izvajanje podukrepa 19.4 nameni največ 20 % skupnih javnih izdatkov, nastalih 
pri SLR. Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov. LAS lahko zaprosi za nižjo stopnjo pod-
pore. Najnižji znesek javne podpore posameznega zahtevka za izplačilo iz naslova tega podukrepa je 
5.000 EUR.
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V nadaljevanju je prikazana okvirna razdelitev sredstev po ukrepih in podukrepih PRP 2014–2020. 

ŠIFRA IME UKREPA/PODUKREPA
SKUPNA SREDSTVA, NAMENJENA ZA 
UKREP/PODUKREP

1 Prenos znanja in dejavnosti informiranja 12.500.000,00

1.1 Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti 11.500.000,00

1.2 Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja 1.000.000,00

2 Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje na-
domeščanja na kmetijah 10.768.000,00

3 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila 1.738.666,67

3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti 938.666,67

3.2 Podpora za dejavnosti informiranja in promocije, ki jih izvajajo skupine proizvajalcev na notran-
jem trgu 800.000,00

4 Naložbe v fizična sredstva 228.127.149,33

4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 113.704.554,31

4.2 Podpora za naložbe v predelavo/ trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov 76.422.595,03

4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo 
kmetijstva in gozdarstva 38.000.000,00

6 Razvoj kmetij in podjetij 125.343.333,33

6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 60.650.000,00

6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 64.693.333,33

7 Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih 10.000.000,00

8 Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje gozdov 59.481.066,67

8.4 Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofič-
nih dogodkov 20.454.400,00

8.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proi-
zvodov 39.026.666,67

9 Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev 2.227.950,00

10 Kmetijsko-okoljski-podnebni ukrepi 203.607.386,67

11 Ekološko kmetijstvo 60.200.000,00

11.1 Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja 15.652.000,00

11.2 Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja 44.548.000,00

13 Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami 265.933.333,33

13.1 Izplačilo nadomestil v gorskih območjih 207.428.000,00

13.2 Izplačilo nadomestil za druga območja, ki imajo pomembne naravne omejitve 10.637.333,33

13.3 Izplačilo nadomestil za druga območja s posebnimi omejitvami 47.868.000,00

14 Dobrobit živali 16.368.000,00

16 Sodelovanje 20.062.500,00
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ŠIFRA IME UKREPA/PODUKREPA SKUPNA SREDSTVA, NAMENJENA 
ZA UKREP/PODUKREP

16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij 9.198.125,00

16.4
Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzposta-
vitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni 
ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

3.932.500,00

16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za 
skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam 5.332.125,00

16.9
Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, 
socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in 
hrani

1.599.750,00

19 Ukrep  19 – LEADER 52.365.613,75

19.1 Pripravljalna podpora 600.000,00

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 33.709.771,69

19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 4.000.000,00

19.4 Podpora za tekoče stroške in stroške animacije 14.055.842,06

Ukrep  Tehnična pomoč 33.261.333,33

Ukrep 113 Zgodnje upokojevanje* 5.295.000,00

Skupaj 1.107.279.333,08

*Predvidene finančne obveznosti, ki izhajajo iz sprejetih obveznosti pri izvajanju ukrepa Zgodnje upokojevanje kmetov iz PRP 2004-2006 in PRP 2007-2013  
(mesečno izplačevanje rent).

Vsebina PRP 2014–2020 in finančna porazdelitev sredstev med ukrepi se lahko med programskim obdobjem spremenita, in sicer če se 
spremeni splošni družbeno-ekonomski in okoljski okvir in se na ta način spremenijo izhodišča programiranja ali če rezultati spremljanja in 
vrednotenja kažejo, da zastavljeni ukrepi niso ustrezni za uresničitev ciljev programa.
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Poslanstvo Mreže za podeželje (v nadaljevanju: mreža) je z ustreznimi orodji pospeševati mreženje med 
zainteresiranimi partnerji, ki delujejo na področju razvoja podeželja. Mreža združuje organizacije, uprave 
in posameznike, ki sodelujejo pri razvoju podeželja, del Mreže je tudi partnerstvo v okviru partnerskega 
sporazuma. Strateška usmerjenost Mreže je podpora PRP 2014–2020, kar pomeni delovati v smeri 
zagotavljanja in spodbujanja kakovostnejšega izvajanja PRP 2014–2020 preko različnih aktivnosti in 
orodij. Prav tako je poslanstvo Mreže zagotavljati in vzpostavljati komunikacijski proces (dvostranska 
interakcija) med vsemi partnerji in lokalnim okoljem v povezavi z razvojem podeželja. Mreža prispeva 
tudi k spodbujanju inovacij, zlasti v povezavi z operativnimi skupinami Evropskega inovacijskega par-
tnerstva (EIP) na področju kmetijske produktivnosti. Naloge Mreže pa so tudi širjenje izsledkov spre-
mljanja in vrednotenja PRP.

Želite sodelovati
Registracija v mrežo vam omogoča:

• informiranje o možnostih vključitve v različne delavnice, javne razprave in delovne skupine, ki obrav-
navajo področje razvoja podeželja;

• prejemanje tedenskih e-novic PRePlet, ki vključujejo obvestila v zvezi z napovedanimi dogodki, obja-
ve javnih razpisov ipd.;

• aktivno sodelovanje v različnih aktivnostih mreže;
• dvostransko informiranje prek sporočanja aktualnih novic in predlogov v zvezi z razvojem podeže-

lja, ki se objavijo na spletni strani PRP ali v e-novicah PRePlet;
• prenos informacij drugim zainteresiranim. 

Članstvo v mreži je prostovoljno in je na voljo vsem organizacijam in posameznikom. Dostop do registracije: 
http://rkg.gov.si/BMZP

Mreža za podeželje
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska 22
1000 Ljubljana

Telefon: 00386 1 478 9136

E-pošta: mreza-podezelje.mkgp@gov.si

www.facebook.com/MrezaZaPodezelje
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Obveznost informiranja in obveščanja javnosti ali označevanja aktivnosti nastane, ko se začnejo izvajati ak-
tivnosti, ki prejemajo podporo iz PRP 2014–2020, kar pomeni, da so aktivnosti sofinancirane iz EKSRP in 
proračuna Republike Slovenije.

Vir sofinanciranja označi vsak upravičenec, ki mu je bila z odločbo, pogodbo ali z drugim dokumentom dode-
ljena pravica do sredstev PRP 2014–2020 za izvajanje aktivnosti (izvajanje naložbe, ukrepov na površinah, 
javna naročila, informiranje in komuniciranje z javnostjo idr.). 

Način označevanja se razlikuje glede na vrsto aktivnosti in višino skupne javne podpore. 

Pripravljena so posebna Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo 
iz PRP 2014-2020, ki so dostopna na spletni strani  http://www.program-podezelja.si.

Za pridobitev dodatnih informacij glede PRP 2014–2020 se lahko obrnete na spodnje kontaktne točke oziro-
ma kontaktne točke, objavljene na spletni strani http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/info-tocke.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana
E-pošta: gp.mkgp@gov.si
Telefon: 01 478 9128
Spletna stran: http://www.program-podezelja.si
Informacije: Splošne informacije o PRP in ukrepih

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Dunajska 160, 1000 Ljubljana
E-pošta: aktrp@gov.si
Telefon: 01 580 7792 (klicni center)
Spletna stran: www.arsktrp.gov.si
Informacije: Informacije o javnih razpisih 

Mreža za podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana
E-pošta: mreza-podezelje.mkgp@gov.si
Telefon: 01 478 9136 
Spletna stran: http://www.program-podezelja.si
Informacije: Splošne informacije o PRP in o vključevanju v mrežo



Avtor priročnika: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za podeželje

Idejna zasnova: Tamara Karlo

Avtorji fotografij: arhiv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Jurij Beguš, Silvester Kranjec, Tadeja Pri-
možič, Tanja Gorjan, Marovt sistemi d.o.o., Primož Lavre, David Lotrič, Gregor Harb, Zoran Planko, Sladžan Bacio, 
Gregor Petrič, Heidi Bartolič, Simon Kovačič, Rok Breznik, Franci Medved, Gregor Petrič, Katja Mlakar, Rock1977 
(wikipedija), Kmetijski inštitut Slovenije, Ministrstvo za prehrano, podeželje in gozdarstvo Bavarske, Evropska 
komisija, Ana Ogorelec, Slavko Krpič
Avtor fotografij - naslovnica: arhiv MKGP, Jurij Beguš, Franci Medved, Simona Kovačič, Gregor Petrič, Katja Mlakar, 
Gregor Harb, Rok Breznik, www.nasvojizemlji.si

Jezikovni pregled: mag. Nevenka Gajšek, Sektor za prevajanje, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

Oblikovanje: Furmil, Vidonja Milan, s. p.

Tisk: Gorenjski tisk storitve, d. o. o.

Izdalo in založilo: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, avgust 2015

Naklada: 20.000 izvodov

Za vsebino je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je tudi organ upravljanja, določen za 
izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Publikacijo sofinancira Evropska 
unija, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, in Republika Slovenija. 
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