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9. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018, 

namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne 
spremembe 

 

 

 

 
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS 

Rok prijave: 18.7.2018 (vnos vloge od 23.4.2018) 

Razpoložljiva sredstva:  15.000.000 EUR 

Namenjen za: nosilce kmetijskega gospodarstva; mlade kmete, s.p., skupina ali organizacija  

                       proizvajalcev v kmetijstvu, zadruga, skupina kmetov 

Predmet sofinanciranja: naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne  

                                       spremembe. 

Višina pridobljenih sredstev: 500.000 EUR javne podpore oz. 1.750.000 EUR za MSP 

Višina sofinanciranja: 50% upravičenih stroškov (poveča se lahko na 75% za naložbe mladih kmetov  

                                    oz. na 70% za ostale upravičence) 

 

 

 

Predmet javnega razpisa 

 

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno 

pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije in sicer: 

 nakup in postavitev mrež proti toči, 

 nakup in postavitev rastlinjakov za pridelavo v tleh in pripadajoče opreme, 

 ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije 

pridelave,  

 ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: 

ZNS), ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba. 

 

SKLOP A: za naložbe nosilcev majhnih kmetij 

SKLOP B: za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih 

kmetij, ali za skupino kmetov 

SKLOP C: za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb 
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Upravičenci 

 

Upravičenec do podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki 

je vpisan v RKG in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji. 

 

Mladi kmet je fizična oseba, ki je prvič vpisana kot nosilec kmetijskega gospodarstva v RTG v obdobju 

pet let pred oddajo vloge na javni razpis in je ob vložitvi te vloge: 

-        stara od 18 let do vključno 40 let in 

-        ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost kot sta opredeljena v predpisu, ki ureja izvajanje 

podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014–2020. 

 

Če je fizična oseba iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posameznik, se pogoji iz prejšnjega 

odstavka nanašajo na samostojnega podjetnika posameznika. 

 

Za mladega kmeta se šteje tudi pravna oseba, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva in izključni 

lastnik vseh nepremičnin, ki sestavljajo kmetijsko gospodarstvo, pri čemer nadzor nad to pravno osebo 

izvaja fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za mladega kmeta. 

 

Če je upravičenec skupina ali organizacija proizvajalcev v kmetijstvu, ki uresničuje kolektivno naložbo, 

mora biti: 

-        pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za MSP, in 

-        je priznana v skladu s predpisi, ki urejajo priznanje skupin ali organizacij proizvajalcev. 

 

Pri kolektivni naložbi je upravičenec do podpore: 

 skupina ali organizacija proizvajalcev, priznana po predpisih, ki urejajo priznanje skupin ali 

organizacij proizvajalcev, 

 zadruga, če je najmanj polovica njenih članov vpisanih v RKG, ali 

 skupina kmetov iz drugega odstavka 17. člena Uredbe 1305/2013/EU. 

 

Skupina kmetov je partnerstvo dveh ali več nosilcev kmetijskih gospodarstev, vzpostavljeno s 

pogodbo o sodelovanju pri naložbi. 

 

 

Upravičeni stroški 

 

Upravičeni stroški po tem razpisu so: 

1. nakup zemljišč, ki so v prostorskem aktu lokalne skupnosti opredeljena kot kmetijska; 
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2. stroški postavitve oziroma obnove sadovnjakov in oljčnikov, vključno s postavitvijo nasadov jagod, 

razen stroški obnove nasada jagod: priprava zemljišča (zemeljska dela), priprava poti, nakup in 

posaditev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo, opore ter nakup in postavitev 

mrež proti toči.  

3. stroški postavitve oziroma obnove hmeljišč, k čemur spadajo priprava zemljišča (zemeljska dela), 

ureditev hmeljske žičnice, nakup sadik in njihova saditev.  

4. stroški postavitve novih vinogradov: priprava zemljišča (zemeljska dela), priprava poti, nakup in 

posaditev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo, opore ter nakup in postavitev 

mrež proti toči; 

5. nakup in postavitev rastlinjakov ter pripadajoče opreme. Za rastlinjake se štejejo steklenjaki, 

plastenjaki in tuneli; 

6. nakup in postavitev mreže proti toči. Za mrežo proti toči se štejejo zaščitne mreže proti toči, 

zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne mreže proti ptičem in insektom; 

7. stroški ureditve nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, priprave zemljišča (zemeljska dela) in 

priprave poti, nakup in posaditev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo ter opor, 

pa tudi nakup in postavitev mreže proti toči; 

8. stroški ureditve ZNS in njihovih tehnoloških posodobitev, stroški izgradnje pripadajočih vodnih 

virov, ter nakupa in postavitve namakalne opreme; 

9. prispevek v naravi kot lastno delo in material upravičenca  

10. splošni stroški  

 

 

Višina sofinanciranja 

 

Stopnja javne podpore za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam je 

50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in se poveča za: 

- 10 odstotnih točk, če se naložba izvaja na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami 

iz 32. člena Uredbe 1305/2013/EU in je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno v OMD v 

skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih gospodarstev v OMD; 

- 15 odstotnih točk za dejavnosti, ki prejemajo podporo znotraj EIP na področju kmetijske 

produktivnosti in trajnosti; 

- 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe; 

- 20 odstotnih točk, če je naložba povezana z ukrepom iz 28. oziroma 29. člena Uredbe 

1305/2013/EU in ima upravičenec najmanj 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega 

izmed ukrepov iz te alineje; 

- 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov. 
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Stopnje podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 75 odstotkov upravičenih stroškov 

naložbe za naložbe mladih kmetov ter 70 odstotkov upravičenih stroškov naložbe za naložbe drugih 

upravičencev. 

 

Najnižji znesek javne podpore je 1.000 eurov na vlogo v primeru naložb namenjenih zaščiti čebeljih 

panjev pred medvedi, in 2.000 eurov na vlogo pri drugih vrstah naložb. 

 

Upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz tega 

podukrepa pridobijo do vključno 500.000 eurov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in 

velika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do 

vključno 1.750.000 eurov javne podpore. 

 

 


