SKUPINE in ORGANIZACIJE
proizvajalcev
„skupine proizvajalcev za
okrasne rastline“

Ljubljana, ZPORS, 19.1.2018

Združevanje in povezovanje
• Trendi v svetu
• Interesi kapitala
• Združevanje dobaviteljev
• Podukrep 4.1: kolektivne naložbe
• Podukrep 9.1: podpora skupinam in
organizacijam proizvajalcev
• Podukrep 16.4: horizontalno in vertikalno
sodelovanje v dobavni verigi

Vsebina predstavitve

• Pravilnik o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje
• Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in
organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju
• Merila za izbor vlog za podukrep Ustanavljanje skupin in
organizacij proizvajalcev
• Ukrep Sodelovanje

Predstavitev
•

Pokritje stroškov ustanovitve OP ali SP, ki ima pomemben tržni delež

•
•
•
•
•

sadje in zelenjava,
oljčno olje in namizne oljke,
hmelj,
mleko in mlečni izdelki ali
prašičje meso;
• sadje in zelenjava,
• meso, mesni izdelki in žive živali goveda,
• meso, mesni izdelki in žive živali drobnice,
• sladkorna pesa,
• gozdni lesni proizvodi,
• konoplja,
• čebelji proizvodi,
• kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka
pridelava in predelava,
• krušna pšenica,
• okrasne rastline,
• zelišča,
• bučno olje

„PRIZNANJE“
• Okrasne rastline,
- status skupine proizvajalcev dobi pravna oseba
- ima poslovna pravila (statut, zadružna pravila, pogodba), kjer
člani medsebojno opredelijo pogoje sodelovanja:

•
•
•
•
•
•
•
•

1. pravila v zvezi s trženjem,
2. računovodska pravila,
3. pravila glede financiranja,
4. pravila glasovanja (posamezen član največ 20%),
5. sankcije za kršitve,
6. pravila in postopki za pridobitev članstva, (koledarsko leto),
7. obveznost članov, da zagotavljajo informacije
8. pravila in posledice za prenehanje članstva,

„PRIZNANJE“

- najmanj 5 članov
- najmanj 5 ha PKP
-

posameznik ima lahko največ 49 %,
KMG oddaja zbirno vlogo in je vpisan v RKG,
član samo ene SP (OP) za isti proizvod,
skupina posluje z vsemi člani (poroča vsako leto agregatno
in za posameznega člana).

„UKREP“
• najmanj 5 članov,
• najmanj 10 ha PKP,
• vrednost tržne proizvodnje je letni prihodek od prodaje
proizvodov skupine proizvajalcev,
• upravičenost do podpore je pet koledarskih let od datuma
priznanja,
• voditi ločen račun oziroma podračun in ločeno stroškovno mesto
za odkup in prodajo kmetijskih proizvodov,
• mikro, malo in srednje podjetje,
• izpolnitev poslovnega načrta,

Predstavitev ukrepa
•
•
•
•

za obdobje petih koledarskih let, vendar ne manj kot za dve leti
10 – 9 – 8 – 7 – 6 odstotkov vrednosti tržne proizvodnje
letno do 25.000 €
Pavšalno plačilo (izpolnitev PN)

• 1. vrednost tržne proizvodnje se prevzame iz evidence SP
• 2. če ni v evidenci (prvo leto), se ji pripiše vrednost na podlagi
predpisanih vrednosti oziroma posamezni član dokazuje vrednost
tržne proizvodnje za priznani proizvod- ob vložitvi vloge na JR

Predstavitev ukrepa- merila

• sektorski vidik:
- priznana za sektor, kjer je nizka samooskrba ali visoko tveganje

• ekonomski vidik:
- število članov
- proizvodni obseg

• vključenost v shemo kakovosti:
- najmanj polovica članov ima certifikat za shemo kakovosti IK ali IP
- najmanj polovica članov ima certifikat (ZGO, ZOP, EKO)

• družbeno socialni vidik upravičenca:
- socialno podjetje, zadruga,…

• prispevek k horizontalnim ciljem:
- podnebne spremembe in prilagoditev nanje: KOPOP

Predstavitev ukrepa
• Upravičenec ni upravičen do podpore če je že prejel podporo iz
podukrepa
• zaprt javni razpis
• pogoj da celotno obdobje ohranja vsaj 80% članov
• Poročanje vsako leto (od 1.1 do 31.3) za preteklo leto
• obveznost ohranitev priznanja in poslovanja še 3 leta po zadnjem
izplačilu

Sadje in zelenjava
• Pogoj za priznanje
• najmanj 7 članov,
• najmanj 20 ha PKP,
• Pogoj za vstop v ukrep
• SP:
- najmanj 7 članov
- najmanj 20 ha PKP
• OP:
- najmanj 10 članov
- najmanj 500.000 € VTP

Ukrep M16 - Sodelovanje
in predstavitev
Evropskega partnerstva za
inovacije (EIP)
na področju
kmetijske produktivnosti
in trajnosti

Stanje v Evropi
• 3205 planiranih
operativnih skupin EIP
(OS EIP) v obdobju 20142020 za celotno Evropo.
• V Sloveniji načrtovanih 9
OS EIP.
• Povprečna planirana
vrednost projektov znaša
183.000 eurov.

Evropsko partnerstvo za
inovacije na področju

produktivnosti in
trajnosti kmetijstva
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Uredba o izvajanju ukrepa M16 Sodelovanje iz
Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020
določa dva nova podukrepa:

1. podukrep M16.2 - Razvoj novih proizvodov,
praks, procesov in tehnologij
2. podukrep M16.5 - Okolje in podnebne
spremembe
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Namen in cilji podukrepov
Podukrep

Podukrep

Razvoj novih proizvodov,
praks, procesov in
tehnologij

Okolje in podnebne
spremembe

•

• Razvoj novih oz.
izboljšanih proizvodov,
praks, procesov ali
tehnologij na področju
kmetijstva, živilstva ali
gozdarstva.

Razvoj rešitev, namenjenih:
-

zmanjšanju negativnih vplivov
kmetijstva ali gozdarstva na okolje,

-

izvajanju skupnih pristopov na
področju kmetijstva ali gozdarstva za
varstvo biotske raznovrstnosti,

-

izvajanju okoljsko učinkovite
kmetijske pridelave na VVO in drugih
varovanih območjih ali

-

zmanjšanju ali blažitvi oz. prilagajanju
na podnebne spremembe v kmetijstvu
ali gozdarstvu.

• Prenos znanja v prakso.
• Razširjanja rezultatov projekta.
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Podukrep Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
Podukrep Okolje in podnebne spremembe
Projekti EIP

Pilotni projekti
-

Projekti manjšega obsega.

-

Se nanašajo na razvoj novih ali
izboljšanih proizvodov, praks,
procesov in tehnologij na področju
kmetijstva, gozdarstva ali živilstva.

-

Na podlagi sklenjene pogodbe o
medsebojnem sodelovanju se vzpostavi
partnerstvo, ki ga sestavljajo najmanj 3
člani (trikotnik znanja).

-

Stopnja javne podpore = 100 %

-

Obdobje trajanja: 12, 24 ali 36 mesecev

-

Predvideni znesek javne podpore:
•

od 15.000 do največ 75.000 €
(Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij)

•

-

Projekti večjega obsega.

-

Se nanašajo na iskanje rešitev
dejanskega problema kmetijskih
gospodarstev na področju razvoja
novih ali izboljšanih proizvodov, praks,
procesov ali tehnologij v kmetijskem,
gozdarskem ali živilskem sektorju.

-

Na podlagi pogodbe o medsebojnem
sodelovanju se vzpostavi partnerstvo,
ki ga sestavljajo najmanj 3 člani (trikotnik
znanja).

-

Stopnja javne podpore = 100 %

-

Obdobje trajanja: 36 mesecev

-

Predvideni znesek sofinanciranja:
•

od 5.000 do največ 45.000 €
(Okolje in podnebne spremembe)

od 75.000 do največ 350.000 €
(Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij)

•

od 45.000 do največ 250.000 €
(Okolje in podnebne spremembe)
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Trikotnik znanja

Ostali akterji

ŽPI
Podjetja

Kmetijsko
gospodarstvo

Posamezniki
Zadruge

Partnerstvo
Kmetijsko

Svetovanje

NVO

Izobraževanje
Razvoj
Raziskovanje
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Operativna skupina projekta EIP
Operativna
skupina projekta
EIP (OS EIP) je
partnerstvo, ki
izvaja projekte EIP
in ga sestavljajo
predpisani
partnerji.

OS EIP se
vzpostavi na
podlagi pogodbe o
medsebojnem
sodelovanju, ki se
sklene najmanj za
čas trajanja
projekta EIP.

Projekt izhaja iz
dejanskih potreb
članov OS EIP, ki
so kmetijska
gospodarstva.

Partnerstvo
pripravi projekt, ki
vsebuje obvezne
sestavine, kot so:
opis projekta EIP,
ki se bo razvil,
preskusil, prilagodil
ali izvedel.

Partnerstvo vzpostavi notranje postopke, s katerimi se zagotavlja preglednost njihovega
delovanja in odločanja ter preprečuje navzkrižje interesov.
Opis notranjih postopkov je obvezna priloga k pogodbi o medsebojnem sodelovanju.
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Kaj kmetu prinaša vključitev v partnerstvo?
Aktivna vloga v
projektu z izvedbo
praktične rešitve
na kmetijskem
gospodarstvu.
Povečanje
okoljske
učinkovitosti
kmetije.

Rešitev
konkretnega
izziva s katerim
se sooča v
praksi.

Prenos novih
praks na druge
kmetije.

Plačilo za
sodelovanje v
projektu.
Sodelovanje s
strokovnjaki.

Izmenjava
izkušenj in
znanj.
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Upravičenec do podpore

Do podpore za izvedbo projektov v okviru obeh podukrepov je
upravičen vodilni partner.

Če drugi člani partnerstva izvajajo upravičene aktivnosti in jim v zvezi
s temi aktivnostmi nastanejo stroški, so upravičeni do podpore.
Če se pilotni projekt ne nanaša na razvoj kmetijskega proizvoda, se
podpora dodeli kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo
1407/2013/EU in je član partnerstva, ki je upravičenec do podpore,
prejemnik pomoči de minimis.
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Upravičene aktivnosti
1. Vodenje in koordinacija projekta.
2. Aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta,
kot npr. analiza problema in razvoj možnih rešitev problema,
vzorčenje, meritve, zbiranje podatkov, usposabljanje članov
partnerstva, razvijanje prototipa. ipd.
3. Priprava in izvedba praktičnega preizkusa novega oz.
izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije na
lokaciji kmetijskega gospodarstva, ki je član partnerstva, z
namenom preverjanja njihove ustreznosti.
4. Analiza izvedljivosti prenosa novega oz. izboljšanega
proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije v prakso na ravni
kmetijskega gospodarstva.

5. Razširjanje rezultatov projekta.
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Upravičeni stroški
1. Stroški dela na projektu, ki se priznajo v obliki standardne lestvice
stroškov na enoto.
2. Stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih.
3. Stroški nakupa nove opreme. Ti stroški lahko znašajo največ 20 %
upravičenih stroškov projekta.
4. Stroški zunanjih storitev, ki jih ne opravijo člani partnerstva, kot so
stroški raziskav, stroški uvedbe novega tehničnega znanja, stroški
svetovalnih in drugih storitev. Ti stroški lahko znašajo največ 20%
upravičenih stroškov projekta.
5. Stroški materiala, ki je potreben za izvedbo aktivnosti, kot so
semena, fitofarmacevtska sredstva, gnojila, material, potreben za
izvedbo meritev ali izdelavo prototipa.
6. Posredni stroški, ki se določijo v obliki pavšalnega zneska in
znašajo največ 15 % upravičenih stroškov dela na projektu.
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Tematike projektov EIP-1
Podukrep Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

1.

Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk

2.

Visokostorilna trajnostna pridelava vrtnin

3.

Trajnostna pridelava grozdja za vino in svežo uporabo

4.

Učinkovita prireja mleka z izboljšanjem prehrane krav molznic

5.

Uvedba genomske selekcije z domačim obračunom genomskih plemenskih vrednosti

6.

Nov proizvodno-ekonomski model slovenske prašičereje

7.

Razvoj tehnologij pridelave in predelave z beljakovinami bogatih rastlin

8.

Reja govedi in drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti

9.

Podaljšanje obstojnosti živil in svežine proizvodov

10. Razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem gospodarstvu in organizaciji pridelave
11. Tehnološke rešitve za preprečevanja karantenske bolezni hude viroidne zakrnelosti hmelja
12. Modeli lokalne oskrbe
13. Analitični sistemi v podporo svetovanju na kmetijah

14. Dodana vrednost lesu
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Tematike projektov EIP-2
Podukrep Okolje in podnebne spremembe
1. Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zagotavljanjem rodovitnosti in
preprečevanje erozije ter degradacije tal
2. Trajnostno varstvo rastlin
3. Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe na kmetijskem
gospodarstvu
4. Kmetijstvo kot podpora naravovarstva oz. ohranjanje biotske
raznovrstnosti prek ustreznega načina kmetovanja

5. Gospodarjanje z naravovarstveno pomembnimi travišči
6. Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava na vodovarstvenih območjih
7. Učinkovita raba energije in OVE v kmetijski pridelavi in predelavi
8. Krožno gospodarstvo – sklenjen snovni krogotok na kmetijskem
gospodarstvu
9. Ohranjanje biotske raznovrstnosti v gozdnih habitatih
10. Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode
11. Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu
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Pričakovanja pri izvajanju projektov EIP
Kaj pričakujemo?
•

Zmanjševanje razlik med teorijo in prakso kmetovanja, testiranja in uvajanje
novih tehnoloških rešitev v prakso.

•

Učinkovito sodelovanje med ustanovami, organizacijami in kmetijsko prakso.

•

Prenos znanja in inovacij v prakso.

•

Razvoj demonstracijskih kmetij.

•

Večja usposobljenost kmetov in izboljšan pretok informacij.

Česa ne pričakujemo?
•

Projektov, ki so namenjeni „sami sebi“

•

Projektov, ki:


ne bodo vključevali končne uporabnike tega znanja,



ne bodo imeli jasno opredeljenih medsebojnih razmerij,



ne bodo usmerjeni v doseganje jasnih rezultatov,



ne bodo pripomogli in izvajali širjenje znanja v neposredno uporabo.

Podporne aktivnosti MKGP
Vzpostavitev
EIP VEM
točke

Slovenska spletna stran:
www.program-podezelja.si

Vzpostavitev
spletne
strani

Evropska spletna stran:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en

Namenjena je seznanjanju uporabnikov o:

•

Pomenu in načinu delovanja EIP.

•

Evidentiranju dobrih praks.

•

Evidentiranju potencialnih partnerstev
na osnovi problema, okoli katerega se
bo ustanovilo partnerstvo.

•

Evidentiranju potencialnih partnerstev
na osnovi rešitev, ki jih ponujajo
znanstveniki in si želijo partnerstvo, ki bi
preizkusilo praktično rešitev problema.

.

Javne
predstavitve
po vsej
Sloveniji

E-pošta:
sodelovanjeEIP.mkgp@gov.si
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Brskalnik po EIP-AGRI projektih
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects

EIP VEM TOČKA & IZMENJEVALNIK IDEJ

Sklepne misli
Kmetijsko gospodarstvo je
center dogajanja.

Partnerstvo se ustanovi z
namenom rešitve praktičnega
problema na kmetijskem
gospodarstvu.

Rešitev problema je izvedena v
praksi.

Rezultati projekta se obvezno
razširijo drugim kmetom in ostali
zainteresirani javnosti.

Cilji ukrepa sodelovanje
in projektov EIP je:
• Reševanje tehnoloških in
organizacijskih problemov
v kmetijstvu, živilstvu in
gozdarstvu.
• Razvoj novih proizvodov,
praks, procesov in
tehnologij.

• Razvoj praks za skupno
ukrepanje za blažitev
podnebnih sprememb ali
prilagajanje nanje.
• Razvoj skupnih pristopov
k okoljskim projektom in
okoljskim praksam.

Ideje in rešitve
povezujejo!

