ŽIVINOREJA V PROGRAMU RAZVOJA PODEŽELJA
Pridobivanje investicijskih podpor

PRP 2014-2020
•
•
•

Pravna podlaga: Uredba 1305/2013/EU; 1.107.279.333 € (EU + RS), - 8,5% glede na PRP 07-13)
Vzhodna in Zahodno Slovenijo – 60:40;
Stopnja prispevka EKSRP: 80/20 (MG, Leader,Sodelovanje,) oz. 75/25 (ostali ukrepi)

•

PRP 2014-2020 je OP za Resolucijo razvoja kmetijstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za
jutri«

•

Izvajamo 14 ukrepov: 1 (Prenos znanja), 2 (Svetovanje), 3 (Sheme kakovosti), 4 (naložbe v
osnovna sredstva), 6 (Razvoj kmetij in podjetij), 7 (širokopasovni internet), 8 (Gozdarstvo), 9
(Ustanovitev OP in SP), 10 (KOPOP), 11 (EK), 13 (OMD), 14 (DŽ), 16 (Sodelovanje), 19 (Leader)

•

6 težišč ukrepanja







•

pospešitev procesov strukturnega prilagajanja v kmetijstvu
učinkovitejše tržno organiziranje kmetijstva, krepitev agroživilskih verig ter večja prepoznavnost in kakovost
lokalno pridelanih proizvodov
ohranjanje naravnih virov in odziv na podnebne spremembe
trajnostno izkoriščanje gozdov in povečanje dodane vrednosti lesa z boljšim tržnim povezovanjem na področju
gozdarstva in vzdolž gozdno-lesne verige ter povečanjem konkurenčnosti na področju gozdarstva in
neindustrijske predelave lesa
zelena delovna mesta in skladen in vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov
lokalnega okolja
prenos znanja in inovacij, skrb za okolje in podnebne spremembe so horizontalni cilji, ki jih zasleduje vseh pet
prednostnih področij ukrepanja

CPVO PRP 2014-2020



Odločba št. 35409-176/2013/10 (Sektor za CPVO na MOP)
Okoljsko poročilo in dodatek za varovana območja (OIKOS)

Vrste investicijskih podpor
a) Neposredna podpora investicijskim projektom
•

Podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

•

Podukrep 4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj
kmetijskih proizvodov

b) Podpora za razvoj kmetij

•

Podukrep 6.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

•

Podukrep 6.3: Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih
kmetij

Neposredna podpora investicijskim projektom
Upravičeni stroški za naložbe (45. člen Uredbe 1305/2013/EU):
a) Gradnja, pridobitev vključno z zakupom ali izboljšanje nepremičnin:







novogradnje in rekonstrukcije objektov za rejo živali (hlevi, čebelnjaki)
novogradnje in rekonstrukcije drugih gospodarskih poslopij in objektov (skladišča in silosi za
krmo, čistilne naprave, skladišča za živinska gnojila, ipd.)
ureditev zasebne cestne, vodovodne in energetske infrastrukture za potrebe reje živali (ureditev
dvorišč, dostop do kmetijskih zemljišč oziroma gospodarskih poslopij, postavitev trafo postaj,
ureditev vodnih zajetij in vrtin ipd.)
ureditev pašnikov in obor
prispevek v naravi (lastno delo, les iz lastnega gozda)

b) Nakup ali zakup nove mehanizacije in opreme do tržne vrednosti blaga


nakup opreme hlevov in drugih gospodarskih poslopij

c) Splošni stroški v zvezi z izdatki prejšnjih alinej do 10 odstotkov vseh upravičenih stroškov:
 stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije,
 študije izvedljivosti,
 plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
 stroški arheoloških izkopavanj in nadzora ter stroški priprave OPPN

Podpora za razvoj kmetij
Pavšalna podpora namenjena izpolnitvi ciljev poslovnega načrta:
a) Stroški investicijske narave, ki so upravičeni v okviru naložb iz 45. člena Uredbe
1305/2013/EU:
 novogradnje, rekonstrukcije in vzdrževanje objektov za rejo živali (hlevi, čebelnjaki) in
drugih gospodarskih poslopij in objektov za kmetijske namene ter nakup pripadajoče
opreme
 ureditev zasebne cestne, vodovodne in energetske infrastrukture za potrebe reje živali
(ureditev dvorišč, dostop do kmetijskih zemljišč oziroma gospodarskih poslopij, postavitev
trafo postaj, ureditev vodnih zajetij in vrtin ipd.)
 ureditev pašnikov in obor
b) Stroški investicijske narave, ki niso upravičeni v okviru naložb iz 45. člen Uredbe
1305/2013/EU: npr. nakup plemenskih živali, čebeljih družin, stroški osemenjevanja, ipd.

c) Stroški namenjeni financiranju tekoče proizvodnje: npr. nakup gnojil, krme za živali, zdravil
za živali, ipd.
d) Drugi stroški: npr. stroški strokovnega ali jezikovnega izobraževanja in usposabljanja,
pridobitev certifikatov NPK, ipd.

Pogoji za pridobitev podpore za investicijske projekte-1
Splošni pogoji za pridobitev sredstev (100. in 102. člen Uredbe o izvajanju ukrepa 4 in
podukrepa 8.6 iz PRP 2014-2020, Ur.l.RS št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17-popr.
in 19/18 ):
 Nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba ne more biti predmet podpore po tej uredbi
 Popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, popis o vrednosti že izvedenih
del in stroškov ter popis še ne izvedenih del in stroškov, s katerim se prijavlja na javni
razpis
 Če gre za gradnjo večnamenskega objekta, se priznajo le stroški v sorazmernem
deležu glede na neto tlorisno površino ali prostornino objekta, ki se nanaša na podprto
dejavnost
 Gradbeno oz. uporabno dovoljenje se mora glasiti na vlagatelja. Če gre za nakup
opreme mora vlagatelj predložiti gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt
 Na nepremičnini, na kateri se izvaja naložba v gradnjo novega objekta, mora imeti
upravičenec lastninsko, solastninsko ali stavbno pravico
 Pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni
potreben (za posege v okolje). Dopusten je tri mesečni odlog po datumu zaprtja javnega
razpisa za njihovo pridobitev
 Pravnomočno uporabno dovoljenje in projekt izvedenih del (gradnja zahtevnih in manj
zahtevnih objektov) ter knjiga obračunskih izmeri (za gradnje vseh vrst objektov)

Pogoji za pridobitev podpore za investicijske projekte-2
Specifični pogoji iz naslova podukrepa 4.1 (10. in 17. člen Uredbe):

Poslovni načrt z izračunom ekonomskih kazalnikov (neto sedanja vrednost (NSV),
interna stopnja donosnosti (ISD), ipd.)-ne velja za naložbe majhnih kmetij

Naložba mora biti ekonomsko upravičena, kar se izkazuje s pozitivno ISD. V primeru
majhnih kmetij se ekonomska upravičenost naložbe izkazuje z vlogo, na podlagi pokritij

Nakup kmetijskega zemljišča ne more biti samostojna naložba, zato ima značaj
splošnega stroška (po 1.1.2014)

Hlevska površina za živali mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo dobrobit živali
(gradnja hlevov)

Podpora za ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil, ki presegajo minimalne
zahteve glede varstvo voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih virov, razen za
novogradnjo hlevov

Pri naložbah v ureditev pašnikov in obor vsaj 0,5 GVŽ/ha kmetijskih površin v uporabi

Priznajo se do 30 odstotkov višji stroški za naložbe v ureditev pašnikov in obor, če
ležijo na območjih pojavljanja velikih zveri

Naložbe v ureditev hlevov na hlevski gnoj, na globoki nastilj oziroma na tlačen gnoj
(najmanj 30 % KZU na VVO1)

Naložbo v ureditev hlevov na tekoče frakcije, če KMG ne presega 170 kg letnega
vnosa dušika iz živinskih gnojil na ha KZU izven VVO1

Merila za izbor vlog pri podukrepu 4.1
Prag: najmanj 30 % max. števila točk
Ekonomski vidik naložbe (24 do 30 točk):
 načrtovani obseg primarne kmetijske pridelave (prihodek; GVŽ, č. panji), ISD, število zaposlenih
oseb (kmetije), ekonomski učinek javnih sredstev
Družbeno socialni vidik upravičenca (10 točk):
 Izobrazba upravičenca, socialna podjetja, inovativnost in razvoj podjetij

Geografski vidik upravičenca (10 do 26 točk):
 točke OMD, VVO, problemska območja
Proizvodna usmeritev KMG (15 do 20 točk):
 sheme kakovosti, KOPOP, EK, DŽ
Horizontalno in vertikalno povezovanje (5 točk)
Horizontalni cilji PRP (30 točk):
 Okolje (10 točk): objekti kulturne dediščine, večja uporaba lesa, ponovna uporaba vode, nižja
obtežba GVŽ/ha, čistilne naprave, ipd.
 Inovacije (10 točk): reja avtohtonih vrst živali, novi proizvodi
 Podnebne spremembe (10 točk): skladišča za živinska gnojila, oprema za zračenje in osvetlitev
hlevov ter blažitev vročinskega stresa živali v hlevu,

Realizacija pri podukrepu 4.1. (stanje na 2. 3. 2018)
Struktura zaprošenih in odobrenih vlog po javnih razpisih:



obdelava vlog: cca. 8-10 mesecev od zaprtja, skupinska obravnava po sklopih
datum upravičenosti stroškov : od zaprtja JR (naložbe) ter od 1.1.2014 (splošni stroški)
Javni razpis

Predmet podpore

1. JR (feb.16)

Podnebne spremembe, tudi
spec. meh.

2. JR (junij
16)

Status

Št. prej.
vlog

Razpisana
višina
(v mio)

Zaprošena
višina
(v mio)

Odobrena
višina
(v mio)

Št. odobrenih.
vlog

Zaključen

337

8,00

8,10

7,36

303

Gospodarska poslopja, gnojne Zaključen
jame, kmet.meh.
(kol. naložbe)

365

40,00

37,83

31,34

311

4. JR (junij
16)
5. JR (okt.
16)

Podnebne spremembe

Zaključen

37

10,00

2,95

1,73

29

VVO

Zaključen

65

10,00

6,87

6,18

59

6. JR (nov.
16)

Gorski

Zaključen

533

11,00

16,32

10,98

301

7. JR (nov.
16)
8. JR
(avg.17)

EKO

Zaključen

166

4,00

4,53

3,46

137

9. JR

Splošni, brez kmet. meh

Zaprt:
29.11.2017

237

10,00

24,40

/

/

Podnebne spremembe, brez
spec. meh.

Objava:
30.3.2018

/

15,00

/

/

/

Realizacija pri podukrepu 4.1. (stanje na 31.12.2017)
Struktura zaprošenih in odobrenih vlog glede na vrsto prevladujoče naložbe:
VRSTA PREVLADUJOČE NALOŽBE

Št. prejetih
vlog

Zaprošena sredstva, €

Št. odobrenih
vlog

Znesek odobrenih sredstev, €

Nakup nove kmetijske mehanizacije ter
strojne in transportne opreme za prevoz živali
in surovin

969

34.542.966,31

550

20.202.816

Stroški ureditve ali vzdrževanje
nepremičnin za kmet. dejavnost, nakup
pripadajoče opreme za kmet. proizvodnjo,
ureditev greznic in čistilnih naprav, nakup
informacijsko-komunikacijske tehnologije
(IKT) in strojne opreme

553

55.153.579,59

272

25.055.511

Obnove trajnih nasadov sadovnjakov,
oljčnikov, trajnih rastlin in hmeljišč ter
naprava novih vinogradov

122

4.168.903

82

2.975.233

Nakup in postavitev mreže proti toči,
rastlinjakov, ter NMS in namakalne opreme

44

3.506.135

26

1.392.233

Stroški naložb, namenjenih učinkoviti rabi
energije

22

3.314.563

8

1.057.051

Ostalo

22

371.263

8

60.461

1.735

101.057.409,60

946

51.091.596,55

Skupna vsota

Realizacija pri podukrepu 4.1. (stanje na 31.12.2017)
Struktura odobrenih stroškov za gradnje objektov in pripadajoče opreme v živinoreji:
VRSTA ODOBRENIH STROŠKOV
Objekti za skladiščenje živinskih gnojil

Št.
odobrenih
stroškov
141

Delež, %

Znesek odobrenih
stroškov, €

Delež, %

21,86

5.110.640

27,40

Gradnje hlevov in nakup pripadajoče
opreme

332

51,47

10.584.521

56,76

Gradnje skladišč za krmo in nakup
pripadajoče opreme

172

26,67

2.953.801

15,84

Skupna vsota

645

100,00

18.648.961

100,00

Kontaktni podatki
•

Forum: https://forum2.arsktrp.gov.si/

•

E – naslov: gp.mkgp@gov.si

•

Novice: http://www.program-podezelja.si/sl/

Hvala za pozornost.

