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Cilj programa razvoja podeCilj programa razvoja podežželjaelja

Doseči trajnostni razvoj podeželja:

• Povečanje produktivnosti dela v kmetijstvu in gozdarstvu 
in s tem dvig ravni konkurenčnosti teh sektorjev (1. os).

• Ohranjenost obdelanosti podeželja, zmanjševanje 
negativnega vpliva kmetijstva na okolje in spodbujanje
sonaravnega načina kmetovanja (2. os).

• Spodbujanje zaposlovanja in ustvarjanje novih delovnih 
mest na podeželju ter izboljšanje kakovosti življenja na 
podeželju (3. os).

• Spodbujanje odločanja o razvoju posameznih območij
po pristopu “od spodaj navzgor” (4. os).



Prednostne naloge in ukrepi Prednostne naloge in ukrepi –– 1. os1. os

IZBOLJIZBOLJŠŠANJE KONKURENANJE KONKURENČČNOSTI KMETIJSKEGA IN GOZDARSKEGA NOSTI KMETIJSKEGA IN GOZDARSKEGA 
SEKTORJASEKTORJA

Dvig usposobljenosti in krepitev človeškega potenciala v kmetijstvu in 
gozdarstvu (3)

� Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu
� Pomoč mladim prevzemnikom kmetij
� Zgodnje upokojevanje kmetov

Prestrukturiranje fizičnega kapitala v kmetijstvu in gozdarstvu ter 
spodbujanje inovativnosti (4)

� Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
� Povečanje gospodarske vrednosti gozdov 
� Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom
� Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo 
kmetijstva

Izboljšanje kakovosti kmetijske proizvodnje in proizvodov (3)
� Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane
� Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja 
prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane

� Podpora ustanavljanju skupin proizvajalcev



Prednostne naloge in ukrepi Prednostne naloge in ukrepi –– 2. os2. os

IZBOLJIZBOLJŠŠANJE OKOLJA IN PODEANJE OKOLJA IN PODEŽŽELJAELJA

Ohranjanje kmetijstva na območjih z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost (2)

� Izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost na gorskih območjih

� Izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost na območjih, ki niso gorska

Spodbujanje okolju prijaznih kmetijskih praks (1)

�Kmetijsko okoljska plačila



Prednostne naloge in ukrepi Prednostne naloge in ukrepi –– 3. os3. os

KAKOVOST KAKOVOST ŽŽIVLJENJA NA PODEIVLJENJA NA PODEŽŽELJU IN ELJU IN 
DIVERZIFIKACIJA PODEDIVERZIFIKACIJA PODEŽŽELSKEGA GOSPODARSTVAELSKEGA GOSPODARSTVA

Izboljšanje zaposlitvenih možnosti na podeželju (2)

� Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti

� Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij

Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju (2)

�Obnova in razvoj vasi

�Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja



Prednostna naloga in ukrepi Prednostna naloga in ukrepi -- 4. os4. os

LEADERLEADER

� Izvajanje lokalnih razvojnih strategij
� Spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja
� Vodenje lokalnih akcijskih skupin, pridobivanje 
strokovnih znanj in animacija območja



FinanFinanččna sredstva PRP za celotno na sredstva PRP za celotno 
obdobjeobdobje

900.266.72977,68%1.158.928.915skupaj

4.501.334 75,00%6.001.778 tehnična 
pomoč

27.008.005 80,00%33.760.006 os 4

99.029.352 75,00%132.039.136  os 3

470.112.675 80,00%
587.640.844 

os 2

299.615.363 75,00%399.487.151 os 1

os

prispevek EKSRPstopnja 
sofinanciran
ja EKSRP 
(%) 

skupaj

javna sredstva (EUR)



Predvidena javna finanPredvidena javna finanččna sredstva na sredstva 
(EUR)(EUR)

2.896.057142

6.619.268133

18.570.337132

40.400.000131

43.633.948125

93.171.965123

24.939.252122

82.334.549121

38.097.939113

35.253.235112

13.570.600111

SREDSTVA €UKREP SREDSTVA €UKREP

1.158.928.9161.158.928.916SKUPAJSKUPAJ

6.001.779Tehnična pomoč

6.752.001431

3.376.002421

23.632.002411 + 412 + 413

14.709.000323

30.259.000322

55.520.136312

31.551.000311

305.252.156214

327.853.267211 + 212



Komu so sredstva namenjena?Komu so sredstva namenjena?

• Članom kmetijskega gospodarstva
• Samostojnim podjetnikom posameznikom
• Gospodarskim družbam
• Zadrugam
• Dopolnilni dejavnosti na kmetiji
• Fizičnim in pravnim osebam na podeželju
• Lokalnim skupnostim ali nevladnim organizacijam
• Občinam in neprofitnim organizacijam
• Pravnim in fizičnim osebam, ki imajo sedež in 
opravljajo dejavnost na podeželju in ne presegajo 
kriterijev za mikro podjetja



Republika Slovenija

Predstavitev Ukrepa 123: Dodajanje Predstavitev Ukrepa 123: Dodajanje 
vrednosti kmetijskim in gozdarskim vrednosti kmetijskim in gozdarskim 

proizvodomproizvodom



Dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje 
naložb v:

A. A. predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, 
opredeljenih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske 
skupnosti, podpisane v Rimu, 25. marca 1957 (Uradni list RS-
mednarodne pogodbe, št. 27/04) (v nadaljnjem besedilu: Priloga I k 
Pogodbi), razen proizvodov iz rib ter proizvodov, ki 
posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne 
proizvode;

B. predelavo in trženje živilskih proizvodov, ki niso zajeti v 
Prilogi I k Pogodbi in katerih surovina so kmetijski proizvodi

C. C. skupne naložbe (naložbe, ki zadevajo naložbe iz točke 
A in B tega odstavka);

D. D. prvo stopnjo predelave in trženja lesa.
Seznami kmetijskih in živilskih proizvodov ter proizvodov prve 
stopnje predelave lesa so objavljeni na spletnih straneh 
www.arsktrp.gov.si in www.mkgp.gov.si.

PREDMET JAVNEGA RAZPISAPREDMET JAVNEGA RAZPISA



UPRAVIUPRAVIČČENCIENCI

• gospodarske družbe,
• zadruge,
• samostojni podjetniki posamezniki,
• kmetije z dopolnilno dejavnostjo;
• agrarne in pašne skupnosti na podlagi 
pogodbe – za namene predelave mleka;

• kmetija, ki se ukvarja s pridelavo grozdja in 
vina oziroma pridelavo oljk; 



UPRAVIUPRAVIČČENI STROENI STROŠŠKIKI

Upravičeni stroški so:

1. gradnja in obnova nepremičnin. Pri posameznih
gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški
dobave gotovih elementov (nakup, prevoz) in njihove
montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški
materiala, prevoza in opravljenih del);

2. stroški nakupa novih strojev in nove tehnološke
opreme, kamor spada tudi nakup laboratorijske in 
računalniške opreme ter opreme za pridobivanje energije iz
obnovljivih virov za porabo v lastni proizvodnji;

3.   splošni stroški, kot so: honorarji arhitektom in inženirjem, ki so 
neposredno povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za 
naložbo, študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti ter stroški 
nadzornikov del, neposredno povezanih z naložbo v obsegu do 8 
odstotkov upravičenih stroškov naložbe.



POGOJI IN OBVEZNOSTI ZA POGOJI IN OBVEZNOSTI ZA 
DODELITEV   SREDSTEV DODELITEV   SREDSTEV 
SPLOŠNI POGOJI:

• Vlagatelj mora predložiti vlogo za dodelitev nepovratnih 
sredstev na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, 
z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili.

• Vlagatelji morajo imeti prebivališče ali sedež podjetja v 
Republiki Sloveniji, naložba pa izvedena na območju Republike 
Slovenije.

• Vlagatelji morajo imeti poravnane vse davke in prispevke do 
države 

• Vlagatelj mora izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih 
finančnih sredstev za naložbo. 

• Vlagatelj mora dokazati lastništvo nepremičnin, kjer bo 
potekala naložba. V primeru, da je vlagatelj solastnik, mora 
priložiti soglasje solastnikov k naložbi, v ostalih primerih, ko 
vlagatelj ni lastnik, mora predložiti overjeno pogodbo o najemu 
nepremičnin ali pogodbo o stavbni pravici (za obdobje najmanj 10 
let po zaključku naložbe) in overjeno soglasje lastnika oziroma 
solastnikov za izvedbo naložbe. 



POGOJI IN OBVEZNOSTI ZA POGOJI IN OBVEZNOSTI ZA 
DODELITEV   SREDSTEVDODELITEV   SREDSTEV

PODROBNEJŠI POGOJI:

A) V primeru, da je vlagatelj kmetija ali kmetija z dopolnilno 
dejavnostjo:

• vlagatelj mora biti nosilec kmetije ali dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji,

• nosilec je lahko v letu oddaje vloge star največ 60 let,
• mora izvesti naložbo na kmetiji, kar pomeni, da je naložba izvedena 

na zemljiščih ali stavbah, ki so v lasti oziroma najemu nosilca ali članov 
kmetije.

B) V primeru, da je vlagatelj gospodarska družba, zadruga ali 
samostojni podjetnik:

• vlagatelj mora imeti v letu pred oddajo vloge najmanj enega 
zaposlenega (gleda se koledarsko leto),

• Podpora se ne dodeli podjetjem v težavah, stečajnem postopku, 
prisilni poravnavi ali likvidaciji,



FINANFINANČČNI POGOJI DODELJEVANJA NI POGOJI DODELJEVANJA 
SREDSTEV SREDSTEV 

• Finančna pomoč bo dodeljena v obliki nepovratnih sredstev.

• Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvaja ARSKTRP.

• Najnižji znesek javne pomoči znaša 3.500 eurov na vlogo, najvišji 
znesek do vključno 1.800.000 eurov na vlogo. Upravičenec lahko v 
celotnem programskem obdobju 2007 - 2013 pridobi največ do 
vključno 4.000.000 eurov pomoči.

• Sofinanciranje naložb iz javnih virov znaša:
1) za namene predelave kmetijskih, živilskih proizvodov in 
kombiniranih naložb do 45 % priznane vrednosti naložbe.

2) za namene prve stopnje predelave in trženja lesa do 50%
priznane vrednosti naložbe.

OPOMBA: Delež sofinanciranja je odvisen od velikosti vlagatelja (mikro, 
majhno, srednje veliko ali veliko podjetje) in namena predelave.



ZAKLJUZAKLJUČČEKEK

• Objava javnega razpisa se predvideva za mesec 
marec ali april,

• Okvirna višina nepovratnih sredstev, za javni 
razpis znaša:

�15.000.000 EUR za gospodarske družbe in 
samostojne podjetnike 

� 8.000.000,00 EUR za kmetije in kmetije z 
dopolnilno dejavnostjo.



Republika Slovenija

Predstavitev Ukrepa 311:Predstavitev Ukrepa 311:
Diverzifikacija v nekmetijske Diverzifikacija v nekmetijske 

dejavnostidejavnosti



PREDMET JAVNEGA RAZPISAPREDMET JAVNEGA RAZPISA

• Dodelitev nepovratnih sredstev za diverzifikacijo v 
nekmetijske dejavnosti, ki prispevajo k razvoju 
dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah,

• spodbujanje k ustvarjanju novih delovnih mest in 
dodatnih virov dohodka na kmetijah.



UPRAVIUPRAVIČČENCIENCI

Do podpor so upravičena podjetja, ki imajo 
dejavnost registrirano kot:

• kmetija z dopolnilno dejavnostjo, 
• samostojni podjetnik posameznik,
• gospodarska družba ali
• zadruga.

Odgovorna oseba mora biti član kmetijskega 
gospodinjstva in imeti stalno bivališče na naslovu 
kmetije.



UPRAVIUPRAVIČČENCIENCI

Kot član kmetijskega gospodinjstva se šteje:

• nosilec kmetijske dejavnosti, 
• njegovi potomci ali njegovi posvojenci in njegovi zakonci    
oz. izven zakonski partnerji,
• njegovi vnuki oz. potomci njegovih posvojencev in 
njihovi zakonci oz. izven zakonski partnerji,
• njegov zakonec ali zunajzakonski partner,
• njegovi bratje in sestre ter njihovi zakonci ali 
zunajzakonski partnerji in njihovi potomci
• njegovi starši,
• njegovi stari starši
• posvojitelj.



PREDMET PODPOREPREDMET PODPORE

Naložbe v:
• Proizvodne dejavnosti povezane s tradicionalnimi 

znanji na kmetiji (lončarstvo, vrvarstvo, unikatni izdelki)
• Proizvodne dejavnosti:
- 13 Proizvodnja tekstilij
- 14 Proizvodnja oblačil
- 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov
- 16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, 

plute slame in praprotja razen oddelka 16.1- žaganje, 
skobljanje in impregniranje lesa

- 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja
- 22 Proizvodnja iz gume in plastičnih mas
- 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov
- 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav



PREDMET PODPOREPREDMET PODPORE

- 26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov
- 27 Proizvodnja električnih naprav
- 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav
- 29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
- 31 Proizvodnja pohištva
- 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti
- 33 Popravila in montaža strojev in naprav
- 30.99 Proizvodnja vprežnih in drugih vozil
• Pridobivanje energije za prodajo iz obnovljivih virov na kmetiji

(biomasa, sončni, vetrni in vodni vir)
• Prodajne dejavnosti, povezane s tradicionalnimi dejavnostmi 

na kmetiji (prodaja lastnih proizvodov in prodaja proizvodov drugih 
kmetij)

• Storitvene dejavnosti:
- Turizem(gostinske nastanitvene dejavnosti in druge negostinske 

dejavnosti)



PREDMET PODPOREPREDMET PODPORE

- Postavljanje ostrešij in krovska dela
- Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane 

dejavnosti
- Druge informacijske dejavnosti
- Računovodske, knjigovodske dejavnosti; davčno svetovanje
- Podjetniško in poslovno svetovanje
- Veterinarstvo
- Izobraževanje (predšolska vzgoja; izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje na področju kulture in umetnosti: drugje nerazvrščeno 
izobraževanje izpopolnjevanje in usposabljanje)

• Zdravstvo in socialno varstvo (splošna zunajbolnišnična zdravstvena 
dejavnost, zobozdravstvena dejavnost, socialno varstvo z 
nastanitvijo, socialno varstvo brez nastanitve)

• Popravilo računalnikov in izdelkov za široko rabo
• Čuvanje, nega in oskrba hišnih živali 



UPRAVIUPRAVIČČENI STROENI STROŠŠKIKI

Upravičeni stroški so tisti,  ki nastanejo od datuma izdaje odločbe 
o pravici do sredstev do 30.06. 2015.

Upravičeni stroški so: 

• Gradbena in obrtniška dela

• Oprema

• Usposabljanje

• Oprema v informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT)

• Splošni stroški so neposredno vezani na naložbo  in 
predstavljajo največ 10% skupne priznane vrednosti naložbe 
nastanejo lahko od 1.1.2007 (priprava vloge in poslovnih 
načrtov,…)



OMEJITVEOMEJITVE

• Podpore za naložbe po tem javnem razpisu se ne dodelijo za:

- vouchersko svetovanje;
- nakup patentiranih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega

tehničnega znanja;
- naložbe v raziskave in razvoj produktov;
- plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu; 
- prevozna in transportna sredstva;
- stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in najema);
- stroški promocije;
- bančne stroške in stroške garancij;
- nakup rabljene opreme;
- nakup kmetijske mehanizacije in opreme;
- naložbe v prostore za zasebno rabo.

• Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, 
kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel 
javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU.



POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEVPOGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Splošni pogoji:

• Vlagatelj mora imeti sedež ter izvesti naložbo izven naselij s 
statusom mesta v skladu s sklepoma Državnega zbora RS in Vlade 
RS.

• Kmetija mora biti dejavna. Za dejavno se šteje, če ustvari bruto 
prihodek iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti v višini 
6.345,00 EUR in vloži zbirno vlogo v predpisanem roku.

• Kmetija mora biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

• Podjetje z naložbo katero prijavlja za  dodelitev sredstev, ne 
presega kriterijev za mikro podjetja definirana po priporočilu 
Evropske Komisije 2003/361/EC (manj kot 10 zaposlenih in manj kot 
2.000.000 EUR prometa).

• Vlagatelj mora zagotavljati ohranitev oz. povečanje števila 
zaposlenih.



POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEVPOGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Splošni pogoji:

• Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno investicijsko tehnično
dokumentacijo.

• Vlagatelj mora imeti sedež in opravljati dejavnost na kmetiji.

• Vlagatelj mora predložiti pooblastilo lastnika oziroma 
morebitnih solastnikov.

• Odgovorna oseba mora imeti stalno bivališče na naslovu 
kmetije in biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev. 

• Odgovorna oseba je lahko v času oddaje vloge stara največ 60 
let.

• Izdelan mora biti poslovni načrt oz. program dela.

•Vlagatelj mora imeti poravnane obveznosti do države oz. ne 
sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v 
postopku likvidacije.



POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEVPOGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Posebni pogoji vezani na vrsto dejavnosti:

• V primeru, da gre za naložbo v obnovljive vire, vrednost naložbe ob 
prijavi ne sme preseči 480.000 € (vključno z DDV).

• V primeru naložbe v storitve vzgoje in varstva otrok mora ob 
zaključku naložbe izpolnjevati pogoje za vpis v razvid pri 
Ministrstvu za šolstvo in šport.

• V primeru naložbe za izvajanje socialno varstvene storitve za 
starostnike ali invalide mora:
- ob oddaji vloge pridobiti pozitivno mnenje Socialne zbornice za 
predviden program izvajanja storitve in
- najkasneje do konca naložbe izpolnjevati predpisane pogoje za 
izvajanje teh storitev v skladu s predpisi o socialnem varstvu



POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEVPOGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Obveznosti upravičenca:

• predmet naložbe se mora uporabljati izključno za dejavnost, ki je 
predmet podpore in  obravnavati kot sredstva, ki se amortizirajo,

• oprema, ki je predmet naložbe mora biti v lasti upravičenca,

• po zaključku naložbe mora z naložbo zagotavljati ohranitev 
oziroma povečanje števila delovnih mest oziroma zagotoviti vsaj 
eno delovno mesto,

• naložbo mora biti ustrezno označena,

• naložba mora biti v celoti zaključena pred vložitvijo zahtevka,

• dejavnost, za katero so bila sredstva dodeljena, se mora opravljati
še vsaj naslednjih pet let po izplačilu sredstev.



FINANFINANČČNI POGOJI DODELJEVANJA SREDSTEVNI POGOJI DODELJEVANJA SREDSTEV

• Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev
po pravilih državnih pomoči po pravilu de minimis.

• 50% sofinanciranje od tega:
• - EKSRP 75%
• - proračun RS 25%

• Najnižji znesek javne podpore na upravičenca znaša 
20.000 EUR.

• Najvišji znesek javne podpore je največ 200.000 EUR za 
obdobje zadnjih treh proračunskih let.



PREDVIDENE SPREMEMBEPREDVIDENE SPREMEMBE

Predvideva se razširitev dejavnosti za:

• 08 Pridobivanje rudnin in kamnin
• 20.14 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
• 21.20 Proizvodnja farmacevtskih preparatov



Republika Slovenija

Predstavitev Ukrepa 312:Predstavitev Ukrepa 312:
podpora ustanavljanju in podpora ustanavljanju in 
razvoju razvoju mikropodjetijmikropodjetij



PREDMET JAVNEGA RAZPISAPREDMET JAVNEGA RAZPISA

• Dodelitev nepovratnih sredstev

• Podpora naložbam v že delujoča in novo 
ustanovljena mikro podjetja v nekmetijskem 
sektorju, ki delujejo na podeželju (sedež podjetja 
in delovna mesta). 

• Namen je predvsem izboljšanje učinkovitosti 
dela in zagotovitev dodatnih zaposlitvenih 
možnosti in povečanje dohodka 



• Do podpor so upravičena podjetja, ki so ob oddaji 
vloge registrirani kot:

• samostojni podjetnik posameznik
• gospodarska družba ali
• zadruga.

• Registrirana dejavnost pomeni, da je podjetje vpisano 
pri pristojnem organu in ima pridobljeno davčno in 
matično številko.

UPRAVIUPRAVIČČENCIENCI



• Predmet podpore so naložbe v že registrirana mikro
podjetja na podeželju, po Uredbi o standardni klasifikaciji 
dejavnosti (Uradni list RS št. 69/07):

1. področje C – Predelovalne dejavnosti
- 28.21 Proizvodnja peči in gorilnikov, 
- 28.3 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev, 
- 28.93 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno 

industrijo, 
- 31 Proizvodnja pohištva, 
- 32.91 Proizvodnja metel in krtač
- umetno kovaštvo,

v kolikor uporabljajo vsaj 50% kmetijskih ali gozdarskih 
surovin tudi:

- 13 Proizvodnja tekstila,
- 14.1 Proizvodnja oblačil, razen krznenih,
- 14.3 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil,
- 15 Proizvodnja usnja , 

PREDMET PODPOREPREDMET PODPORE



- 16 Obnova in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz 
lesa, plute, slame in praprotja, razen pohištva (razen 16.1 
žaganje, skobljanje in impregniranje lesa), 

- 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja, 
- 21.2 Proizvodnja farmacevtskih preparatov.

2. področje D – Oskrba z električno energijo, plinom in 
vodo,
3. oddelek 55 – Gostinske nastanitvene dejavnosti,
4. oddelek 75 – Veterinarstvo,
5. področje P – Izobraževanje; naslednji razredi 85.10, 
85.59,
6. področje Q – Zdravstvo in socialno varstvo; naslednja 
oddelka 87 in 88),
7. podrazred 96.090 – Čuvanje, oskrba in nega hišnih 
živali.

PREDMET PODPOREPREDMET PODPORE



Upravičeni so stroški :
(nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev)

• Gradbena in obrtniška dela so upravičena samo v primeru oddelka 
55 - gostinska nastanitvena dejavnost, 
87 - socialno varstvo z nastanitvijo 
85.10 - predšolska vzgoja 
96.090 - čuvanje, oskrba in nega hišnih živali.

• Usposabljanje za potrebe opravljanja dejavnosti.

• Nakup nove opreme za namen iz tega ukrepa, vključno z 
informacijsko komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju:IKT) in
računalniško programsko opremo.

• Splošni stroški, ki so neposredno povezani z naložbo do višine 10 
odstotkov skupno priznane vrednosti naložbe nastali od 1.1.2007 
(priprava vloge in poslovnega načrta, priprava projektne 
dokumentacije).

UPRAVIUPRAVIČČENI STROENI STROŠŠKIKI



• Podpore za naložbe po tem javnem razpisu se ne dodelijo
za:

- vouchersko svetovanje;
- nakup patentiranih pravic, know-howa, licenc in 

nepatentiranega tehničnega znanja;
- naložbe v raziskave in razvoj produktov;
- plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu; 
- prevozna in transportna sredstva;
- stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in najema);
- stroški promocije;
- bančne stroške in stroške garancij;
- nakup rabljene opreme;
- nakup kmetijske mehanizacije in opreme;
- naložbe v prostore za zasebno rabo.

• Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, 
kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel 
javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU.

OMEJITVEOMEJITVE



POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEVPOGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Splošni pogoji:

• Vlagatelj mora imeti sedež ter izvesti naložbo izven 
naselij s statusom mesta v skladu s sklepoma Državnega 
zbora RS in Vlade RS.

• Vlagatelj mora imeti sedež ter izvesti naložbo izven 
dejavne kmetije (ne ustvari prihodka iz kmetijske, 
gozdarske in dopolnilne dejavnosti v višini 6.345 EUR).

• Podjetje z naložbo katero prijavlja za  dodelitev sredstev, ne 
presega kriterijev za mikro podjetja definirana po 
priporočilu Evropske Komisije 2003/361/EC (manj kot 10 
zaposlenih in manj kot 2.000.000 EUR prometa).

• Vlagatelj mora zagotavljati ohranitev oziroma povečanje 
števila zasedenih delovnih mest.

• Objekt, ki je predmet naložbe mora biti v lasti vlagatelja. 
Kot last vlagatelja se šteje tudi 10 ali večletni najem objekta.



POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEVPOGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Splošni pogoji:

• Odgovorna oseba je lahko v času oddaje vloge stara 
največ 60 let.

• Izdelan mora biti poslovni načrt oziroma program dela.

• Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno investicijsko tehnično 
dokumentacijo (lokacija naložbe, projektantski popisi del oz. 
predračuni, gradbeno dovoljenje oz. uporabno dovoljenje).

• Vlagatelj mora imeti poravnane obveznosti do države
oziroma ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne 
poravnave ali v postopku likvidacije.



POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEVPOGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Posebni pogoji vezani na vrsto dejavnosti:

• V primeru, da gre za naložbo v obnovljive vire, vrednost 
naložbe ob prijavi ne sme preseči 480.000 € (vključno z DDV).

• V primeru naložbe v storitve vzgoje in varstva otrok mora ob 
zaključku naložbe izpolnjevati pogoje za vpis v razvid pri 
Ministrstvu za šolstvo in šport.

• V primeru naložbe za izvajanje socialno varstvene storitve za 
starostnike ali invalide mora:
- ob oddaji vloge pridobiti pozitivno mnenje Socialne 
zbornice za predviden program izvajanja storitve in
- najkasneje do konca naložbe izpolnjevati predpisane 
pogoje za izvajanje teh storitev v skladu s predpisi o 
socialnem varstvu



POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEVPOGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Obveznosti upravičenca:

• predmet naložbe se mora uporabljati izključno za 
dejavnost, ki je predmet podpore in  obravnavati kot 
sredstva, ki se amortizirajo,

• oprema, ki je predmet naložbe mora biti v lasti upravičenca,

• po zaključku naložbe mora z naložbo zagotavljati ohranitev 
oziroma povečanje števila delovnih mest oziroma 
zagotoviti vsaj eno delovno mesto,

• naložbo mora biti ustrezno označena,

• naložba mora biti v celoti zaključena pred vložitvijo 
zahtevka,

• dejavnost, za katero so bila sredstva dodeljena, se mora 
opravljati še vsaj naslednjih pet let po izplačilu sredstev.



FINANFINANČČNI POGOJI DODELJEVANJA SREDSTEVNI POGOJI DODELJEVANJA SREDSTEV

• Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev
po pravilih državnih pomoči po pravilu de minimis.

• 50% sofinanciranje od tega:
• - EKSRP 75%
• - proračun RS 25%

• Najnižji znesek javne podpore na upravičenca znaša 
20.000 EUR.

• Najvišji znesek javne podpore je največ 200.000 EUR za 
obdobje zadnjih treh proračunskih let.



PREDVIDENE SPREMEMBEPREDVIDENE SPREMEMBE

• Predvideva se razširitev dejavnosti:
1. področje C – Predelovalne dejavnosti

- 08 Pridobivanje rudnin in kamnin, 
- 14 Proizvodnja oblačil, 
- 20.14 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij, 
- 22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas, 
- 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov
- 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in 

naprav,
- 26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih 

izdelkov
- 27 Proizvodnja električnih naprav
- 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav
- 29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in pol prikolic
- 30.99 Proizvodnja vprežnih in drugih vozil  
- 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti
- 33 Popravila in montaža strojev in naprav



PREDVIDENE SPREMEMBEPREDVIDENE SPREMEMBE

2. področje E – Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in 
odpadki: saniranje okolja

3. področje P – Izobraževanje
- 85.52 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na 
področju kulture in umetnosti 

• Predvideva se razširitev upravičenih stroškov na 
gradbenih in obrtniških delih na naslednjih dejavnostih: 
D – oskrba z električno energijo, plinom in paro, 
P – izobraževanje, 
oddelek 75 - veterinarstvo.



JAVNI RAZPIS IN RAZPISNA DOKUMENTACIJAJAVNI RAZPIS IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si.

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno 
dobiti na ARSKTRP, 
tel. 01/ 580 77 92.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski 
pošti na naslov
aktrp@gov.si.
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HVALA ZA POZORNOSTHVALA ZA POZORNOST


