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»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 

Evropa investira v podeželje«

UKREP Namen Skupno izplačanih sredstev 
v Sloveniji

122 Povečanje gospodarske vrednosti 
gozdov

23,12 mio EUR

123 Dodajanje vrednosti gozdarskim 
proizvodom

12,15 mio EUR

311 Diverzifikacija v nekmetijske 
dejavnosti - kmetije

Proizvodnja pohištva

462.685 EUR

Obdelava in predelava lesa

1,55 mio EUR

312 Podpora ustanavljanju in razvoju 
mikro podjetij na podeželju

Proizvodnja pohištva

7,46 mio EUR

Obdelava in predelava lesa

4,24 mio EUR

SKUPAJ 49 mio EUR

PRP 2007 - 2013

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 

Evropa investira v podeželje«

Ukrepi na področju kmetijstva, gozdarstva in primarne predelave lesa v novem 

Programu razvoja podeželja 2014-2020

• Naložbe v osnovna sredstva (ukrep 4)

• Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva – podukrep 4.1

• Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih 
proizvodov – podukrep 4.2

• Naložbe, ki zadevajo infrastrukturo povezano z razvojem in 
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva – podukrep 4.3

• Ureditev gozdne infrastrukture

• Razvoj kmetij in podjetij (ukrep 6)

• Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti –
podukrep 6.4
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»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 

Evropa investira v podeželje«

Ukrepi na področju kmetijstva, gozdarstva in primarne predelave lesa v novem 

Programu razvoja podeželja 2014-2020

• Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za 
preživetje (ukrep 8)

• Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in 
trženje gozdnih proizvodov – podukrep 8.6 

• Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in 
spravilo lesa. 

• Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

• Skupine proizvajalcev (ukrep 9)

• Sodelovanje (ukrep 16)

• Pilotni projekti in razvoj novih proizvodov, praks, procesov in 
tehnologij – podukrep 16.2

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 

Evropa investira v podeželje«

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva – podukrep 4.1

• Cilj podukrepa: 
• spodbujanje ponudbe in uporabe OVE za lastne potrebe kmetijskega 

gospodarstva (npr. naložbe v energetsko učinkovite ogrevalne sisteme, 
naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnjah objektov z uporabo 
materialov z večjo toplotno izolativnostjo, nakup energetsko varčnejše 
opreme, naložbe v proizvodnjo električne in toplotne energije, naložbe v 
proizvodnjo bioplina z uporabo organskih odpadkov). – ni namenjena 
prodaji !

• lesna biomasa je predmet podpore !

• Vrsta podpore: nepovratna finančna pomoč (subvencija)

• Upravičenci: kmetijska gospodarstva, MSP, velika podjetja 

• Delež podpore: od 30 % do 50 % upravičenih stroškov 

• Najnižji znesek podpore: 2.000 € 

• V celotnem programskem obdobju 2014-2020: do 500.000 € (kmetije, 

mikropodjetja), do 1.750.000 € (mala, srednja, velika podjetja)

• Izvajanje: objavili 6 javnih razpisov v letu 2016 (83 mio €), 1 javni razpis že 
zaključen, nov predviden junija 2017

NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA – Ukrep 4 

98,6 mio
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»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 
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Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih 

proizvodov – podukrep 4.2

• Cilj podukrepa:  ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče opreme za 
proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave kmetijskih 
proizvodov

• Vrsta podpore: nepovratna finančna pomoč (subvencija), povratna sredstva

• Upravičenci: kmetijska gospodarstva, MSP, velika podjetja 

• Delež podpore: od 30 % do 50 % upravičenih stroškov 

• Najnižji znesek podpore: 5.000 € 

• V celotnem programskem obdobju 2014-2020: do 500.000 € (kmetije, 

mikropodjetja), do 3.000.000 € (mala), do 5.000.000 € (srednja, velika podjetja)

• Izvajanje: 2 javna razpisa objavljena v letu 2016 (35 mio €), 1 javni razpis že 
zaključen, nov predviden junija 2017, izvedba finančnih inštrumentov v letu 2018

NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA – Ukrep 4 

74,7 mio = 57,7 mio subvencija + 17 mio FI

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 

Evropa investira v podeželje«

Naložbe, ki zadevajo infrastrukturo povezano z razvojem in 

prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva – podukrep 4.3

Ureditev gozdne infrastrukture

• Cilj operacije: boljša odprtost gozdov s gozdnimi prometnicami

• Vrsta podpore: nepovratna finančna pomoč (subvencija)

• Upravičenci: lastniki, solastniki zasebnih gozdov in njihova združenja, agrarne 

in pašne skupnosti ter druge fizične in pravne osebe, ki so s strani lastnikov 

gozdnih zemljišč pooblaščeni za izvedbo naložb.

• Delež podpore: 50 % upravičenih stroškov 

• Najnižji znesek podpore: 500 € 

• V celotnem programskem obdobju 2014-2020: do 500.000 € 

• Izvajanje: javni razpis objavljen v letu 2016 (3.5 mio €), že zaključen, nov 
predviden september 2017

NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA – Ukrep 4 

9,6 mio
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»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 
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Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti – podukrep 

6.4 

• Cilj podukrepa: omogočanje vzpostavitve zelenih delovnih mest oziroma dodatni 

vir dohodka na podeželju v povezavi z:

• dodajanjem vrednosti lesu,
• lokalno samooskrbo,
• zelenim turizmom,
• socialnim podjetništvom,
• ravnanjem z organskimi odpadki,
• pridobivanjem električne in toplotne energije iz obnovljivih virov energije

kot so lesna masa, biomasa, gnoj in gnojevka, voda, veter, sonce.

• Vrsta podpore: povratna podpora v obliki instrumentov finančnega inženiringa, 

kot so garancije za kredite s subvencionirano obrestno mero ter mikrokrediti

• Upravičenci: kmetije z registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, mikro in 

mala podjetja na podeželju 

• Izvajanje: prva sredstva v obliki finančnih inštrumentov bodo na voljo v letu 

2018

RAZVOJ KMETIJ IN PODJETIJ – ukrep 6

64,7 mio

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 

Evropa investira v podeželje«

Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in 

trženje gozdnih proizvodov – podukrep 8.6 

Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

• Cilj operacije: intenziviranje gospodarjenja, povečanje sečnje, zmanjšanje 
nesreč v gozdu, povečanje dohodka iz gozdarstva na kmetijah, ohranjanje in 
ustvarjanje novih delovnih mest

• Vrsta podpore: nepovratna finančna pomoč (subvencija)

• Upravičenci: pravne in fizične osebe, njihova združenja, agrarne in pašne 
skupnosti, ki so zasebni lastniki, solastniki ali zakupniki gozdov, ter podjetja
(MSP)

• Delež sofinanciranja:  40 % upravičenih stroškov

• Najnižji znesek podpore: 1.000 €

• V celotnem programskem obdobju 2014-2020: do 500.000 € 

• Izvajanje: javni razpis objavljen v letu 2016 (8 mio €), že zaključen, nov 
objavljen marec 2017 (5 mio €) 

NALOŽBE V RAZVOJ GOZDNIH OBMOČIJ IN IZBOLJŠANJE 

SPOSOBNOSTI GOZDOV ZA PREŽIVETJE – ukrep 8

11 mio
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Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in 

trženje gozdnih proizvodov – podukrep 8.6 

Naložbe v  pred industrijsko predelavo lesa

• Cilj operacije: vzpostavitev obratov pred industrijske predelave lesa, 
modernizirati opremo obstoječih žagarskih objektov, ustvarjanje novih delovnih 
mest

• Vrsta podpore: nepovratna (subvencije) in povratna podpora

• Upravičenci: gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki (mikro in 
mala podjetja) ter kmetije z dopolnilno dejavnostjo

• Delež podpore: 40 % upravičenih stroškov 

• Najnižji znesek podpore: 3.500 € 

• Izvajanje: javni razpis objavljen v letu 2016 (8 mio €), že zaključen, nov 
predviden december 2017 (6 mio €), izvedba finančnih inštrumentov v letu 
2018

NALOŽBE V RAZVOJ GOZDNIH OBMOČIJ IN IZBOLJŠANJE 

SPOSOBNOSTI GOZDOV ZA PREŽIVETJE – ukrep 8

28 mio = 14 mio subvencija + 14 mio FI

• Cilj ukrepa: Ustanovitev skupin proizvajalcev v gozdarstvu

• Vrsta podpore: Nepovratna finančna pomoč se dodeli skupinam proizvajalcev v obliki 

pavšalnega zneska, ki se izplača v letnih obrokih za prvih pet let po datumu priznanja 

skupine proizvajalcev (MKGP) na podlagi njenega poslovnega načrta. 

• Znesek podpore se izračuna za vsako leto in se določi na podlagi podatkov iz uradnih 

evidenc o letnem prihodku od prodaje skupine proizvajalcev.

• Najvišja stopnja podpore znaša 10 % letne tržne proizvodnje in se postopno znižuje in 

sicer:

• 10 % deleža tržne proizvodnje za prvo leto podpore,

• 9 % deleža tržne proizvodnje za drugo leto podpore,

• 8 % deleža tržne proizvodnje za tretje leto podpore,

• 7 % deleža tržne proizvodnje za četrto leto podpore in

• 6 % deleža tržne proizvodnje za peto leto podpore.

• Najvišji znesek javne podpore je do 50.000 evrov letno. Zadnji obrok se izplača po 

preveritvi poslovnega načrta.

• Upravičenci: Na novo ustanovljene skupine, ki so pravne osebe  (tudi zadruge) in 

izpolnjujejo pogoje za mikro, mala in srednja podjetja. Ustanovijo se lahko tudi znotraj 

pravne osebe, z združitvijo posameznih članov. Prizna jih MKGP.

• Izvajanje : izvedba predvidena v letu 2017

Ukrep 9: USTANOVITEV SKUPIN PROIZVAJALCEV 

2,2 mio
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SODELOVANJE – ukrep 9

8,7 mio

Pilotni projekti in razvoj novih proizvodov, praks, procesov in 

tehnologij – podukrep 16.2

• Upravičenec: operativna skupina EIP (evropska inovacijska partnerstva): to 
je tista skupina, ki deluje na EIP tematikah in jo sestavlja obvezen trikotnik 
znanja: raziskave, svetovanje in uporabnik: KMG (podjetje, fizična oseba)

• Tehnološki razvoj:  pospešiti prenos znanja in inovacij preko pilotnih projektov 
na področju razvoja novih proizvodov in tehnologij. 

• Tehnološke rešitve: vpliv na večjo uporabo obnovljivih virov energije, 
izboljšano uporabo stranskih proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih 
neživilskih surovin za namene biogospodarstva. 

• Izvajanje: prvi javni razpisi predvideni v juniju 2017

EIP = ustanovijo zainteresirani subjekti, kot so kmetje, 

raziskovalci, svetovalci, podjetja, nevladne organizacije in drugi 

akterji, ki delujejo v kmetijskem, godarskem in živilskem sektorju, z 

namenom zapolnjevanja vrzeli med raziskavami in prakso, preko 

spodbujanja hitrejše in širše uporabe inovativnih rešitev v praksi. 

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 

Evropa investira v podeželje«

INFORMACIJE

• Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (forum)

• Zavod za gozdove Slovenije

• Kmetijsko gozdarska zbornica

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

• Spletna stran: www.program-podezelja.si
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Hvala za pozornost !

Kontaktna oseba: 

Zoran Planko
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

+386 (0)1 478 90 93

zoran.planko@gov.si


