AKTUALNI RAZPISI
PROGRAMA RAZVOJA
PODEŽELJA

Gozdarski razpisi iz PRP 2014-2020

4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo
škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020
Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov poškodovanih zaradi naravne
nesreče:
• žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 – SKLOP A
• vetrolom med 10. in 13. decembrom 2017 – SKLOP B
• prenamnožene populacije podlubnikov, kot posledica žledoloma – SKLOP C
• vetrolom med 19. in 30. oktobrom 2018 – SKLOP D
Upravičeni stroški (stroški nastali pred oddajo vloge na javni razpis):
•
•
•
•
•
•

nega obnovljenih površin,
nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov,
obnova s sadnjo,
zaščita mladja na obnovljenih površinah,
priprava površin za obnovo gozda,
odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov.

Upravičenci: zasebni in javni lastniki, solastniki gozdov, agrarne skupnosti
Povezava do razpisa: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/4-javni-razpis-za-aktivnost-dela-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozda-iz-prp-20142020/

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak,
potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
Predmet javnega razpisa je podpora namenjena naložbam v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, ki so
potrebne za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče:
• žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 – SKLOP A
• vetrolom med 10. in 13. decembrom 2017 – SKLOP B
• prenamnožene populacije podlubnikov, kot posledica žledoloma – SKLOP C
• vetrolom med 19. in 30. oktobrom 2018 – SKLOP D
Upravičeni stroški (nastali pred oddajo vloge na javni razpis):
•

stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in pripadajoče opreme

Upravičenci:
• lastnik gozda, v katerem se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov;
• lastnik gozda, ki ima za ureditev gozdne vlake pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede ureditev
gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov;
• agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15), če se izvede ureditev gozdnih
vlak, potrebnih za sanacijo gozdov, na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti.
Povezava do razpis: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-operacijo-ureditev-gozdnih-vlak-potrebnih-za-izvedbo-sanacije-gozdov-iz-prp2014-2020/

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz
PRP 2014-2020 za leto 2020
Predmet podpore: naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter
pripravo gozdnih vlak

Upravičeni stroški (nastali po oddaji vloge na javni razpis):
• stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in nakup pripadajoče opreme;
• stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in nakup pripadajoče opreme.
Upravičenci:
• lastnik gozda, v katerem se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;
• lastnik gozda, ki ima pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč na katerih se izvede naložba
v gozdno infrastrukturo;
• agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15),
če se naložba v gozdno infrastrukturo izvede na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma v
skupni lastnini članov agrarnih skupnost.
Povezava do razpis: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-operacijo-ureditev-gozdne-infrastrukture-iz-prp-20142020-za-leto-2020/

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in
opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020
Predmet javnega razpisa so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter
povečanje ekonomske vrednosti gozdov.
Upravičenci:
INDIVIDUALNE NALOŽBE
• lastnik oziroma zakupnik gozda (5 ha gozda v lasti),
• pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik oziroma zakupnik gozda, če ima v skladu s
standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro 02.200 - sečnja oziroma 02.400 - storitev
za gozdarstvo (9.000 EUR prihodka iz goz. dejavnosti),
• agrarna skupnost v skladu z ZAgrS, katere člani imajo v solastnini oziroma v skupni lastnini gozdno
zemljišče.
KOLEKTIVNE ALI SKUPINSKE NALOŽBE (skupen nakup in skupna raba naložbe)
• skupina proizvajalcev s področja gozdarstva
• skupina lastnikov gozdov

Povezava do razpis: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-operacijo-nalozbe-v-nakup-nove-mehanizacije-in-opreme-za-secnjo-in-spravilo-lesa-izprp-2014-2020-za-leto-2020/

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo
lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020
Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti
prve predelave lesa majhnega obsega.
Upravičenci:

INDIVIDUALNE NALOŽBE
• gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki,
• nosilci kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo.
KOLEKTIVNE ALI SKUPINSKE NALOŽBE (skupen nakup in skupna raba naložbe)
• skupine proizvajalcev s področja gozdarstva
• skupine nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
Majhen obseg lesa predelave lesa pomeni: (nominalna kapaciteta)
•
•
•
•
•

do 10.000 m3 vhodne surovine za proizvodnjo žaganega lesa ali neimpregniranih pragov letno, če gre za žagarske obrate,
do 2.000 ton proizvodnje lesnih pelet letno, če gre za proizvodnjo pelet kot dodatno dejavnost v okviru žagarskih obratov,
do 6.000 nasutih m3 oziroma predelava 2.000 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo sekancev kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov,
do 25.000 nasutih m3 oziroma predelavi 7.500 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo lesnih sekancev v gozdu ali
do 10.000 nasutih prostorninskih metrov polen letno (ekvivalentno 5.000 m3 okroglega lesa), če gre za obrate za proizvodnjo drv.

Povezava do razpis: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-operacijo-nalozbe-v-pred-industrijskopredelavo-lesa-iz-prp-2014-2020-za-leto-2020/

6. JR za podukrep M04.2
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih
proizvodov za leto 2020 (1)
Predmet in namen podpore v podukrep 4.2 so naložbe v:
• predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode
• predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode
• trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave
•
•
•
•
•
•

Okvirna višina razpisanih sredstev 20 mio EUR, od tega:
7 mio EUR za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso
nosilci kmetije (sklop A) ter
13 mio EUR za s.p., zadruge, zavode in gospodarske družbe (sklop B)
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge od 17. 8. 2020 do 26. 10. 2020
Zadnji zahtevek za izplačilo sredstev je do 30. 6. 2023.
Upravičenec lahko vloži več vlog.

Upravičenci
• a) nosilec kmetije,
• b) nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec
kmetije,
• c) samostojni podjetnik posameznik,
• č) zadruga,
• d) zavod,
• e) gospodarska družba:
•
•

MSP ali
veliko podjetje (omejitev v primeru, če je upravičenec veliko
podjetje in gre za naložbo predelavo kmetijskih proizvodov v
nekmetijske proizvode, mora imeti najmanj 250 in manj kot 750
zaposlenih ali letni promet, ki presega 50 milijonov eurov in je nižji
od 200 milijonov eurov)

Upravičeni stroški
•
•

a) stroški ureditve objektov (novogradnja ali rekonstrukcija);
b) stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo,
vključno z laboratorijsko tehnologijo in informacijsko-komunikacijske tehnologije;
• c) prispevek v naravi (ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov (na kmetiji);
• č) splošni stroški.
Podpora se ne dodeli za stroške materiala, opreme ali drugih del v okviru naložbe, ki so bila izvedena
pred oddajo vloge na javni razpis, razen splošnih stroškov. Za zaključene naložbe so upravičeni tudi
stroški, ki so nastali od 12.3.2020 do oddaje vloge.
• Dodatno:
Za predelavo so upravičeni tudi stroški naložbe v nakup mobilnega predelovalnega obrata in naložbe v
obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin, pri čemer mora biti
mobilni predelovani obrat zaokrožena tehnološka celota, ki omogoča predelavo kmetijskih proizvodov.
Za trženje so upravičeni tudi naložbe v:
• ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov,
• nadgradnjo lastnih mobilnih prodajaln oziroma nakup pripadajoče opreme,
• namenske aparate za prodajo ter
• opremo prevoznega sredstva za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmet. proizvodov.

Delež podpore
Predelava ali trženje kmetijskih proizvodov, končni proizvod predelave je
kmetijski proizvod
• Stopnja podpore je 30 % upravič. stroškov, ki se lahko poveča za dodatne
stopnje glede na izpolnjevanje pogojev (ekološki certifikat – 5%, okoljska
učinkovitost – 5%, DŽ – 5%, OMD – 5%, problemsko območje - 10%, mladi
kmet – 20%, prednostni sektor – 15%).
• Stopnje podpore ne smejo preseči 50 % upravičenih stroškov.
Predelava kmetijskih proizvodov, končni proizvod je nekmetijski proizvod
• Najvišja stopnja javne podpore je glede na regijo do:
vzhod
zahod
kmetije, mikro, mala podj.
45 %
30 %
srednja podjetja
35 %
20 %
velika podjetja
25 %
10 %

•

1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.4 Podpora za
naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih
dejavnosti
Predmet podpore: naložbe v dejavnosti iz Priloge 12 Uredbe
- področje A - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo
- področje C – Predelovalne dejavnosti
- področje D – Oskrba z električno energijo, plinom in paro
- področje E – Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki in saniranje okolja
- področje F – Gradbeništvo
- področje G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil
- področje H – Promet in skladiščenje
- področje I – Gostinstvo
- področje J - Informacijske in komunikacijske dejavnosti
- področje L – Poslovanje z nepremičninami
- področje M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
- področje N – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
- področje P – Izobraževanje
- področje Q – Zdravstvo in socialno varstvo
- področje R – Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
- področje S – Druge dejavnosti

•
•
•
•
•
•

Razpisana sredstva: 15.000.000 EUR
sklop A (nosilci dopolnilnih dejavnosti): 10.000.000 EUR
sklop B (gospodarske družbe, s.p., zavodi, zadruge): 5.000.000 EUR
Vložitev vloge: do 21. 10. 2020 do 23:59 ure
Stopnja javne podpore je 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
Podpora se dodeli kot pomoč po pravilu »de minimis«.

Upravičenci in pogoji
•
•
•
•
•
•

nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
samostojni podjetnik posameznik,
gospodarska družba,
zavod in
zadruga.
Upravičenci morajo izpolnjevati pogoje za mikro ali malo podjetje v
skladu z merili iz Priloge I k Uredbi 702/2014/EU.
• Predmet naložbe mora biti v naselju z manj kot 5.000 prebivalci (ne
velja za nosilce dopolnilnih dejavnosti).
• Vlogi se priloži tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh
ponudnikov, razen za prispevek v naravi. Za določitev višine
upravičenih stroškov se upošteva ponudba z najnižjo ceno.

Upravičeni stroški (1)
• stroški ureditve in vzdrževanja objektov;
• stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme,
strojev in naprav, vključno z IKT;
• prispevek v naravi v obliki lastnega lesa (za nosilce
dopolnilnih dejavnosti pri naložbah v ureditev ali
vzdrževanje enostavnih ali nezahtevnih objektov);
• splošni stroški.
• Stroški so upravičeni, če so neposredno povezani z
izvajanjem dejavnosti iz Priloge 12 Uredbe, ki jo je
upravičenec navedel v vlogi in bo predmet podpore.
• Stroški (razen splošni stroški) so upravičeni do podpore,
če so nastali po oddaji vloge na javni razpis.

Podukrep M04.1:
12. JR Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene obnovi
proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči

OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE
• Izdana odločba inšpektorja UVHVVR o nujnih
ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja bolezni
(v letih 2019 ali 2020, a najpozneje do vložitve
vloge)
• Zapisnik pristojnega inšpektorja o izvedenih
ukrepih
• Uničenih je najmanj 30% vseh rastlin hmelja na
hmeljiščih, ki jih je imelo v uporabi KMG na dan
izdaje prve izdane odločbe

Predmet podpore in splošni podatki
Predmet podpore so naložbe v izboljšanje proizvodnega potenciala
hmeljišč po naravnih nesrečah in sicer:
• naložbe v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po naravnih
nesrečah, k čemur spadajo priprava zemljišča (odstranitev nasada in
zemeljska dela), ureditev hmeljske žičnice, nakup sadik in njihova
saditev ter nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo
Razpisanih je 4.000.000,00 EUR, od tega
• 3.500.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih
podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B)
• 500.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in
pravnih oseb (sklop C)
Vnos vlog je mogoč do vključno 16.9.2020

Delež sofinanciranja
Od 50% do 90%:
• Osnovni delež podpore: 50%
• Vsaj 50% površin v OMD: dodatnih 20%
• Vlagatelj vključen v KOPOP / EK: dodatnih 20%
• Vlagatelj je mladi kmet: dodatnih 20%

Podukrep M04.1
13. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska
gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred
velikimi zvermi

• Predmet podpore so individualne in kolektivne
naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo
domačih živali oziroma gojenje divjadi z
visokimi premičnimi varovalnimi
elektromrežami in nepremičnimi
elektroograjami na območjih pojavljanja
medveda in volka, iz predpisa, ki ureja ukrepe
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko
kmetovanje in plačila območjem z naravnimi
ali drugimi posebnimi omejitvami

Splošni podatki
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do
vključno 1.000.000 EUR. Od tega:
• 750.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen
samostojnih podjetnikov posameznikov in
nosilcev majhnih kmetij (sklop B) ter
• 250.000 EUR za naložbe samostojnih
podjetnikov posameznikov in pravnih oseb
(sklop C).
• VNOS VLOG DO VKLJUČNO 21.10.2020

Delež sofinanciranja
Od 50% do 90%:
• Osnovni delež podpore: 50%
• Vsaj 50% površin v OMD: dodatnih 20%
• Vlagatelj vključen v KOPOP / EK: dodatnih 20%
• Vlagatelj je mladi kmet: dodatnih 20%

Podukrep M04.1
14. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska
gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev
izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali

Razpis je namenjen samo prašičerejcem za
prilagoditev na nadstandardne zahteve. (zahteva za
skupinsko rejo z izpustom, zahteva za 10 odstotkov večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih
glede na površino, določeno s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali, zahteva za dodatno ponudbo strukturne
voluminozne krme, zahteva za toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih pujskov, zahteva za skupinsko rejo z
izpustom)

Do podpore so upravičene:
- naložbe v ureditev hlevov in nakup pripadajoče notranje opreme ter
dvoriščne mehanizacije in strojne opreme za namen hlevske reje, to je
prekladanje živinskih gnojil in krme, pripravo in odvzem krme ter razvoz
gnojevke.

Predmet podpore
V primeru naložbe v ureditev hlevov, so lahko predmet podpore tudi
naložbe v:

• ureditev gospodarskih poslopij in nakup pripadajoče
opreme: skladišča za krmo in pripadajoča oprema,
• nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče
opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
• ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za
skladiščenje živinskih gnojil,
• zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil, in
• nakup specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo
dušika: kmetijska mehanizacija, ki prispeva k zmanjšanju
toplogrednih plinov.

Splošni podatki
Razpisanih je 9.000.000,00 EUR, od tega:
• 500.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop
A)
• 4.500.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen
samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev
majhnih kmetij, (sklop B) ter
• 4.000.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov
posameznikov in pravnih oseb (sklop C).
Vnos vlog je mogoč do vključno 19.10.2020

Delež sofinanciranja
Od 30 % do 50%
• Osnovni delež podpore: 30%
• Vsaj 50% površin v OMD: dodatnih 5%
• Vključenost v ukrep DŽ: dodatnih 10 %
• Vlagatelj vključen v KOPOP / EK: dodatnih 5%
• Za naložbe socialnih podjetij/naložb na
problemskih območjih: dodatnih 5%
• Kolektivna naložba: dodatnih 15%
• Vlagatelj je mladi kmet: dodatnih 20%
Najnižji znesek javne podpore je 2.000,00 EUR

Podukrep M04.1
15. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska
gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev
na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja

Predmet podpore (individualne in kolektivne naložbe):
- za ureditev trajnih nasadov
- nakup in postavitev mrež proti toči
- nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče
opreme
- ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo
enega uporabnika
- nakup kmetijske mehanizacije, ki ima izrazito okoljski
učinek.

Splošni podatki
• Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do
vključno 10.000.000 EUR. Od tega:
• 500.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij
(sklop A)
• 5.000.000 EUR za naložbe fizičnih oseb razen
samostojnih podjetnikov posameznikov in
nosilcev majhnih kmetij, (sklop B) ter
• 4.500.000 EUR za naložbe samostojnih
podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop
C).
• VNOS VLOG DO VKLJUČNO 4.11.2020

Delež sofinanciranja
Nakup okoljske mehanizacije
Od 30 % do 50%
• Osnovni delež podpore: 30%
• Vsaj 50% površin v OMD: dodatnih 5%
• Vlagatelj vključen v KOPOP / EK: dodatnih 5%
• Za naložbe socialnih podjetij/naložb na problemskih območjih: dodatnih 5%
• Kolektivna naložba: dodatnih 15%
• Vlagatelj je mladi kmet: dodatnih 20%
Naložbe v prilagoditev KMG podnebnim spremembam
Od 50 % do 90%
• Osnovni delež podpore: 50%
• Vsaj 50% površin v OMD: dodatnih 20%
• Vlagatelj vključen v KOPOP / EK: dodatnih 20%
• Kolektivna naložba: dodatnih 20%
• Vlagatelj je mladi kmet: dodatnih 20%
Najnižji znesek javne podpore je 2.000,00 EUR

RAZPISI ZA MLADE KMETE DO KONCA
LETA 2020
• V mesecu novembru je predviden razpis na
podukrepu M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti
za mlade kmete

