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javni razpis

• Uredba o ukrepih 1., 3. in 4.osi Programa razvoja 

podeželja RS 2007-2013 (Uradni list RS, št. 40/2010).

• 7. javni razpis ukrepa 123 iz PRP 2007-2013 – za kmetije 

z dopolnilno dejavnostjo, agrarne in pašne skupnosti 

na podlagi pogodbe in kmetije, ki se ukvarjajo s 

trženjem lastnih kmetijskih proizvodov in pridelavo 

grozdja ter vina oziroma pridelavo oljk v letu 2010;

- višina razpisanih sredstev do 8.000.000 EUR;

- javni razpis zaprtega tipa, odprt od 19. 6. 2010 do 31. 8. 
2010.



javni razpis

• Podpore bodo dodeljene naložbam v :

a) predelavo in trženje kmetijskih proizvodov iz Priloge I 
Pogodbe EGS,

b) predelavo živil, ki niso zajeta v Prilogi I Pogodbe EGS,

c) skupne naložbe predelave kmetijskih proizvodov in živil,

d) prvo stopnjo predelave in trženja lesa.

• Upravičeni stroški so:

a) gradnja in obnova nepremičnin, 

b) stroški nakupa novih strojev, opreme in naprav, 

c) naložbe, ki se nanašajo na trženje lastnih kmetijskih 
proizvodov in 

d) splošni stroški.



obdobje upravičenosti sredstev

•Upravičeni so stroški naložbe, ki so nastali:

a) v primeru predelave in trženja lastnih kmetijskih 
proizvodov od datuma zaprtja javnega razpisa do vložitve 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Projekt ne sme biti zaključen pred izdajo odločbe o pravici do 
sredstev, ter mora biti končan pred vložitvijo zadnjega 
zahtevka za izplačilo.

b) v primeru: 
•predelave živil,
•skupnih naložb,
•prve stopnje predelave lesa,
od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. 



splošni stroški

� Upravičeni so splošni stroški, kot so priprava vloge in 
poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene, projektne 
ali tehnične dokumentacije ter stroški nadzora izvedbe 
gradbenih in obrtniških del, ki so nastali od 01. 01. 2007 do 
vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.



vlagatelji

Vlagatelji so:

• kmetija z dopolnilno dejavnostjo;

• agrarna in pašna skupnost na podlagi pogodbe – (lahko 

pridobijo sredstva le za namene predelave mleka);

• kmetije, ki se ukvarjajo s trženjem lastnih kmetijskih 

proizvodov (lahko pridobijo sredstva le za namene gradnje, 

obnove in opreme prodajnih in degustacijskih prostorov ter  

namenske aparate za prodajo proizvodov in

• kmetije, ki se ukvarjajo pridelavo grozdja in vina oziroma 

pridelavo oljk.



zneski pomoči

�Najnižji znesek javne pomoči znaša 3.500 EUR, najvišji 
znesek za posamezne vrste naložb za predelavo kmetijskih 
proizvodov je do 2.500.000 EUR.

�Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007 -
2013 pridobi največ 6.000.000 EUR pomoči.



delež podpore

� Za namene predelave in trženja kmetijskih proizvodov, 
predelave živil in skupnih naložb - do vključno 45 %
priznane vrednosti naložbe. 

� Naložbe, katerih proizvodnja ima certifikat ekološke 
pridelave ali predelave, pridobijo 5% višji delež 
podpore. 

� Za namene prve stopnje predelave lesa - do vključno 
50 % priznane vrednosti naložbe.



višji delež podpore za nove izzive

• do vključno 60 % priznane vrednosti naložbe so 
sofinancirane naložbe, povezanimi s prednostnimi nalogami, 
ki prispevajo k:

• a) izboljšanju predelave in trženja mlečnih proizvodov,*
• b) izboljšanju energetske učinkovitosti,**
• c) predelavi kmetijske/gozdne biomase za obnovljive vire 
energije,***
• d) uvedbi proizvodnih tehnik za varčevanje z vodo,**** 
• e) uvedbi naprav za obdelavo odpadnih voda pri 
predelavi.*****

* naložbe v predelavo mleka in izdelavo mlečnih proizvodov.

• ** naložbe v obnovljive vire energije.

• *** naložbe v menjavo obstoječega sistema za uporabo fosilnih goriv.

• **** naložbe v sisteme za shranjevanje vode, kot so vodni zbiralniki in podobno.

• ***** naložbe v gradnjo čistilnih naprav in podobno.



merila za ocenjevanje vlog

 

merila najvišje možno 
število točk 

A. Ekonomski vidik naložbe 50 

B. Družbeno - socialni vidik naložbe 15 

C. Regionalni vidik naložbe  5 

D. Tehnološki vidik naložbe 15 

E. Naravovarstveni vidik naložbe 15 

Skupaj A. – E. 100 

F. Projekti, ki se izvajajo v Pomurski regiji  
v skladu z 99. členom Uredbe PRP 

10 

Skupaj A. – F. 110 
 



merila za ocenjevanje vlog

• Vloge bodo ocenjene na podlagi meril za pridobitev 
spodnje, vstopne meje točk, ki za ta javni razpis znaša:

• (a) iz ekonomskega vidika naložbe nad 15 točk in

• (b) skupni seštevek presega 25 točk.

• Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk se izberejo 
tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih 
sredstev.



novosti razpisa

Bistvene novosti razpisa so:

• javni razpis je po novem zaprtega tipa;
• sredstva se lahko v okviru ukrepa pridobi tudi za namen 
trženja lastnih kmetijskih proizvodov;

• sredstva lahko v okviru ukrepa pridobijo tudi kmetije za 
namen trženja lastnih kmetijskih proizvodov;

• v okviru prve stopnje predelave lesa so upravičeni do 
sofinanciranja stroji, oprema in prostori za izdelavo 
furnirja, briketov in pelet;

• do dodatnih deset točk pri ocenjevanju vlog, v okviru meril 
ukrepa, so upravičene naložbe na območju občin 
Pomurske regije, ob izpolnjevanju določenih pogojev, 
navedenih v javnem razpisu;

• znižanje zbranega vstopnega števila točk v okviru meril za 
ocenjevanje;



novosti razpisa

Bistvene novosti razpisa so:

• zvišan je znesek pomoči, ki ga vlagatelj lahko pridobi v 
okviru javnega razpisa in znesek, ki ga upravičenec lahko 
pridobi v celotnem programskem obdobju; 

• zvišana je vrednost sredstev, ki opredeljuje enostavno 
naložbo,

• zvišan % podpore – do vključno 60% priznane vrednosti 
naložbe za naložbe v nove izzive;

• obdobje upravičenosti stroškov - v primeru predelave in 
trženja lastnih kmetijskih proizvodov od datuma zaprtja 
javnega razpisa do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo 
sredstev.



zahtevki

•V primeru enostavnih naložb se sredstva izplačajo v enem

zahtevku. Sredstva se v primeru zahtevnih naložb 
izplačajo na podlagi največ treh zahtevkov.

Zahtevki se vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. 
decembra do 31. decembra. 



zaključek

HVALA ZA POZORNOST!


