PRP 2014-2020
17. Člen: NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA
Gorazd Gruntar
Ljubljana, 13.02.2014

Podukrep 4.1: Naložbe, ki izboljšajo splošno učinkovitost in trajnost kmetijskega
gospodarstva
Pravna podlaga: (a) (1) 17. člena Uredbe RP/2013/EU
Neposredni prispevek k prednostnemu področju 2A „ Izboljšanje ekonomske uspešnosti vseh kmetijskih gospodarstev ter
zagotavljanje lažjega prestrukturiranja in posodabljanja kmetijskih gospodarstev zlasti z namenom povečanja njihove udeležbe
na trgu in tržne usmerjenosti ter kmetijske diverzifikacije“:
•
Izboljšanje ekonomske uspešnosti mora biti trajnostno, zato je povezano tudi z izboljšanjem okoljske učinkovitosti in
prilagajanjem oziroma blažitvijo vplivov podnebnih sprememb
•
Ukrep bo torej s svojimi aktivnostmi posredno prispeval tudi k izpolnitvi drugih prednostnih področij: 2B, 3A, 4A, 5A , 5C
IN 5D
Namen: Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev preko spodbujanja naložb, ki ohranjajo oziroma
povečujejo njihov proizvodni obseg
Predmet podpore: Naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi*. Naložbe bodo namenjene
prestrukturiranju KMG (ni povečanja proizvodnih kapacitet) oz. povečevanju proizvodnih kapacitet
Upravičenci: Kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev
Za namen tega podukrepa se kot mladi kmet šteje vsak upravičenec:
•
ki ob vložitvi vloge ni starejši od 40 let in
•
ki ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost za opravljanje kmetijske dejavnosti ali s kmetijstvom povezane
dejavnosti (gozdarska, lesarska, agroživilska, vrtnarska, veterinarska, naravovarstvena): osnovna šola +NPK+5 let ali
najmanj nižja poklicna šola +3 leta delovnih izkušenj
•
in prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo kot nosilec tega gospodarstva
Oblika podpore: Nepovratna sredstva. Enostavne/zahtevne naložbe: do/nad 100.000 evrov priznane vrednosti naložbe.

*Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957 (11957E)
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Podukrep 4.1: Naložbe, ki izboljšajo splošno učinkovitost in trajnost kmetijskega
gospodarstva
Upravičeni stroški:
•
Gradnja ali obnova nepremičnin
•
Nakup novih strojev in opreme vključno z nakupom računalniške opreme
•
Nakup kmetijskih zemljišč
•
Splošni stroški: plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, plačila za storitve svetovanja v zvezi z okoljsko in
ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti v višini do 10% upravičenih stroškov. Študije izvedljivosti
ostanejo upravičen izdatek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni izdatki iz predhodnih dveh alinej,
•
Nakup kmetijske mehanizacije, ki ima izrazito okoljski učinek, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov, ki je namenjena
izvajanju ekološke pridelave oz. ki je namenjena kmetovanju na gorskih območjih.
•
Ostala kmetijska mehanizacija ni upravičena do podpor, razen v primeru kolektivnih naložb ter v primeru dejavnosti, ki
prejemajo podporo v okviru EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.
Ključni pogoji za dodelitev sredstev
•
Predložitev poslovnega načrta ter vodenje poslovnih knjig vsaj eno zaključeno poslovno leto pred oddajo vloge na javni
razpis (zahtevne naložbe)
•
Kmetijsko gospodarstvo je moralo v koledarskem letu pred oddajo vloge na javni razpis iz naslova izvajanja kmetijske
dejavnosti ustvariti primeren standardni prihodek, ki kmetijskemu gospodarstvu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja
(npr. nad 4.000 €)
•
KMG odda zbirno vlogo v letu objave javnega razpisa
•
Naložbe za uskladitev z obstoječimi standardi EU, ki se uporabljajo za kmetijsko proizvodnjo, tudi glede varstva pri delu-samo
mladi kmetje, ki prvič prevzemajo kmetijsko gospodarstvo kot nosilci kmetijskih gospodarstev, do 24 mesecev od prevzema
•
Naložbe za uskladitev z novimi standardi- za največ 12 mesecev od datuma, ko postanejo standardi obvezni za kmetijsko
gospodarstvo (vsa KMG)
•
Vlagatelj lahko vloži novo vlogo na javni razpis iz naslova tega podukrepa po preteku 12 mesecev od vložitve zadnjega
zahtevka predhodno zaključene naložbe, ki je bila sofinancirana iz tega podukrepa
•
Podpora se ne dodeli kmetijskim gospodarstvom, ki so v težavah

*Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957 (11957E)
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Podukrep 4.1: Naložbe, ki izboljšajo splošno učinkovitost in trajnost kmetijskega
gospodarstva
Delež podpore:
Najvišji delež javne podpore znaša do 30 % priznane vrednosti naložbe, ki se lahko poveča:
•
za 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov
•
za 10 odstotnih točk za naložbe na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami iz 33 člena
Uredbe RP/2013/EU, če ima upravičenec vsaj 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na teh območjih
•
za 20 odstotnih točk za dejavnosti, ki prejemajo podporo v okviru EIP na področju kmetijske
produktivnosti in trajnosti ter kolektivne naložbe
•
za 15 odstotnih točk za naložbe povezane z dejavnostmi iz 29. in/ali 30. člena Uredbe RP/2013/EU, če
ima upravičenec vsaj 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi vključenih v ta dva ukrepa
Deleži podpore se lahko seštevajo. Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 3.500 (2.000) evrov na vlogo.
Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi:
•
do vključno 3.000.000 evrov javne pomoči
•
Za ukrep je namenjeno 116,19 mio evrov

Podukrep 4.2: Naložbe, ki zadevajo predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov
Pravna podlaga: (b) (1) 18. člena Uredbe RP/2013/EU
Neposredni prispevek k prednostnemu področju 3A „ 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 “:
•
Tudi te naložbe, prvenstveno namenjene dvigu konkurenčnosti živilskopredelovalne panoge, bodo morale
zasledovati cilje večje okoljske učinkovitosti
•
Ukrep bo s svojimi aktivnostmi posredno prispeval tudi k izpolnitvi drugih prednostnih področij: 2A, 5A in 5B
Namen: Poudarek bo dan zlasti naložbam, ki prispevajo k učinkoviti rabi virov, zniževanju stroškov proizvodnje,
prilagajanju na novo uvedene standarde ali povečanju okoljske učinkovitosti. Vlagateljem manjšega proizvodnega
obsega lahko omogoči nadaljnji razvoj in odpira nove poslovne priložnosti npr. preko vključevanja v živilske in druge
neživilske verige ter širše lokalno gospodarstvo. Učinki naložb v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov bodo
preko razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig pozitivno vplivali tudi na položaj primarnega sektorja
Predmet podpore: Naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi*. Rezultat
proizvodnega postopka je lahko proizvod, ki ni zajet v Prilogi I k Pogodbi
Upravičenci: Fizične ali pravne osebe, ki izvajajo predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi
Oblika podpore: Nepovratna sredstva in finančni instrumenti (garancije za bančne kredite v kombinaciji s
subvencionirano obrestno mero, krediti
*Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957 (11957E)
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Podukrep 4.2: Naložbe, ki zadevajo predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov

Upravičeni stroški:
•
Gradnja ali obnova nepremičnin
•
nakup novih strojev in opreme vključno z računalniško programsko opremo
•
splošni stroški: plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, plačila za storitve svetovanja v
zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti v višini do 10%
upravičenih stroškov. Študije izvedljivosti ostanejo upravičen izdatek tudi takrat, ko glede na njihove
rezultate niso nastali nobeni izdatki iz predhodnih dveh alinej
Ključni pogoji za dodelitev sredstev
•
Predložitev poslovnega načrta (zahtevne naložbe). Poslovni načrt mora temeljiti na dejanskih
knjigovodskih podatkih
•
Ustrezna registracija dejavnosti
•
Naložba se mora nanašati na predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi in mora
biti skladna z minimalnimi standardi EU
•
Naložba ima pozitivni vpliv na položaj primarnega sektorja
•
Naložba mora biti skladna z minimalnimi standardi Evropske unije, ki veljajo za takšno naložbo.
•
Vlagatelj lahko vloži novo vlogo na javni razpis iz naslova tega podukrepa po preteku 12 mesecev od
vložitve zadnjega zahtevka predhodno zaključene naložbe, ki je bila sofinancirana iz tega podukrepa
•
Do podpore niso upravičena podjetja v težavah v smislu smernic Skupnosti o državni pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju 2014–2020 in smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244, 1.10.2004)
*Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957 (11957E)
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Podukrep 4.2: Naložbe, ki zadevajo predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov

Delež podpore:
Najvišji delež javne podpore znaša do 30 % priznane vrednosti naložbe, ki se lahko poveča:
•
5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov
•
5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti
•
20 odstotnih točk, kadar gre za kolektivne naložbe
•
20 odstotnih točk, kadar gre za dejavnosti, ki prejemajo podporo v okviru EIP na področju kmetijske
produktivnosti in trajnosti
Deleži podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 % priznane vrednosti naložbe, razen v primeru
naložb povezanih z EIP, ko lahko delež podpore doseže 70 %. Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 20.000
evrov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa
pridobi:
•
Kmetije in mikropodjetja: do vključno 500.000 evrov javne pomoči
•
mala, srednja in velika podjetja: do vključno 6.000.000 evrov javne pomoči
•
Za ukrep je namenjeno 77,61 mio evrov, od tega 17 mio evrov za izvedbo finančnih instrumentov

Podukrep 4.3: Naložbe, ki zadevajo infrastrukturo, povezano z razvojem in
prilagoditvijo kmetijstva
Pravna podlaga: (c) (1) 17. člena Uredbe RP/2013/EU
Prispevek k prednostnim področjem: 2A Izboljšanje ekonomske uspešnosti vseh kmetijskih gospodarstev ter
zagotavljanje lažjega prestrukturiranja in posodabljanja kmetijskih gospodarstev zlasti z namenom povečanja
njihove udeležbe na trgu in tržne usmerjenosti ter kmetijske diverzifikacije
Namen: Spodbujanje razvoja kmetijstva in živilstva ter povečanje odprtosti gozdov in zmanjšanje stroškov za
spravilo lesa
Predmet podpore: V okviru tega podukrepa se dodeli nepovratna pomoč za naložbe v:
•
izvedbo komasacij, medsebojna menjava kmetijskih zemljišč, razdružitev solastnine kmetijskih zemljišč
in arondacije
•
izvedbo agromelioracij
•
izgradnja namakalnih sistemov, njihove tehnološke posodobitve in nakup namakalne opreme
•
ureditev zasebne infrastrukture na kmetijskih gospodarstvih in živilskopredelovalnih obratih
•
Ureditev gozdne infrastrukture
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev in njihova združenja, živilskopredelovalni obrati, posestniki
zasebnih gozdov in njihova združenja ter fizične in pravne osebe, ki so s strani lastnikov kmetijskih zemljišč
oziroma posestnikov zasebnih gozdov pooblaščeni za izvedbo investicij

Ukrep: Naložbe, ki zadevajo infrastrukturo, povezano z razvojem in
prilagoditvijo kmetijstva
Upravičeni stroški:
•
Gradnja ali obnova nepremičnin
•
Nakup novih strojev in opreme
•
Nakup kmetijskih zemljišč
•
Splošni stroški: plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, plačila za storitve svetovanja v zvezi z okoljsko in
ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti v višini do 15% vseh upravičenih stroškov. Študije
izvedljivosti ostanejo upravičen izdatek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni izdatki iz predhodnih
alinej
Ključni pogoji za dodelitev sredstev
•
V komasacijsko območje v skladu z občinskimi prostorskimi akti ne sme biti vključeno več kot 30 % nekmetijskih zemljišč
(KOM)
•
Do podpor v izvedbo komasacij so upravičena samo tista komasacijska območja, pri katerih je povprečno število parcel na
hektar višje od dveh parcel na hektar (KOM)
•
Podpira se tudi medsebojna menjava kmetijskih zemljišč, razdružitev solastnine kmetijskih zemljišč in arondacije na
zaokroženih območjih, ki so večja od 5 ha (KOM)
•
Izdana pravnomočna odločba MKO o uvedbi komasacije / agromelioracije (KOM / AGROM)
•
Podpirajo se samo zahtevne agromelioracije (AGROM)
•
Pri naložbah v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov morajo posodobitve izkazovati najmanj 25 % manjšo porabo
vode glede na stanje pred vložitvijo vloge (NS)
•
Opremljenost z vodomeri na ravni vsakega posameznega uporabnika (NS)
•
Kmetijsko gospodarstvo oziroma živilskopredelovalni obrat se nahaja na OMD območjih (ZI)
•
Aktivnost se mora v celoti izvajati na gozdni posesti, ki leži na območju Republike Slovenije (GI)
•
Možnost gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste mora izhajati iz gozdnogospodarskega načrta, možnost gradnje,
rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake pa iz gozdnogojitvenega načrta (GI)
•
Izdelan mora biti izračun, iz katerega je razvidno zmanjšanje stroškov gospodarjenja z gozdom (GI)
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Ukrep: Naložbe, ki zadevajo infrastrukturo, povezano z razvojem in prilagoditvijo
kmetijstva
Delež podpore:
Št.

Vrsta naložbe

Delež podpore v %

1

Komasacije, medsebojna menjava kmetijskih zemljišč, razdružitev solastnine kmetijskih zemljišč in
arondacije

100

2

Agromelioracije

100

3

Namakalni sistemi

100

3

Namakalna oprema

50

4

Zasebna infrastruktura

50

5

Gozdna infrastruktura

50

Najnižji znesek dodeljene pomoči:
•
komasacije, medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč, razdružitev solastnine kmetijskih zemljišč in
arondacije ter agromelioracije 2.000 evrov na vlogo;
•
namakalne sisteme in opremo 20.000 evrov na vlogo;
•
zasebno infrastrukturo 3.500 evrov na vlogo in
•
gozdno infrastrukturo 500 evrov na vlogo.
Upravičenci, za namen podpore za ureditev zasebne infrastrukture in ureditev gozdne infrastrukture, lahko v
celotnem programskem obdobju iz naslova tega podukrepa pridobijo do 500.000 evrov. Za izvedbo tega
ukrepa je namenjeno 38,9 mio evrov

