Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
tel.: (07) 373-05-70, fax: (07) 373-05-90
E-pošta: tajništvo@kgzs-zavodnm.si
Splet:
www.kmetijskizavod-nm.si

Datum: 17. 8. 2021
ZADEVA:

VABILO

Spoštovani !
Obveščamo vas, da sta bila dne, 30. 7. 2021 objavljena dva javna razpisa iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v
kmetijska gospodarstva za leto 2021, OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti
kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe in sicer:
18. JAVNI RAZPIS NAMENJEN KMETIJSKI PRIDELAVI V ZAVAROVANIH PROSTORIH (vrtnine, okrasne
rastline):
Javni razpis omogoča pridobitev finančnih sredstev za investicije: nakup in postavitev rastlinjakov (z dvojno folijo,
enojno folijo, tuneli) in pripadajoče opreme, postavitev objektov in naprav za pridobivanje energije iz obnovljivih virov
za namen kmetijske pridelave (ne za prodajo !!!) (peči na lesno biomaso, sončni kolektorji, veterne elektrarne, vodne
elektrarne, geotermalna energija), ureditev zasebne vodovodne infrastrukture (črpališča, cevovodi, kablovodi, vodna
zajetja), ureditev zasebne energetske infrastrukture, nakup kmetijskih zemljišč…Kmetijska mehanizacija ni upravičen
strošek! Delež podpore je od 50 do 90% upravičenih stroškov.
19. JAVNI RAZPIS NAMENJEN NALOŽBAM V POVEZAVI S TRAJNIMI NASADI:
Javni razpis omogoča pridobitev finančnih sredstev za investicije: ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mreže
proti toči, ureditev zasebnega namakalnega sistema ter nakup namakalne opreme in opreme za protislansko zaščito,
objekti in naprave za pridobivanje energije iz obnovljivih virov (veterna, vodna elektrarna) - za namen kmetijske
pridelave (ne za prodajo !!!). Kmetijska mehanizacija ni upravičen strošek! Delež podpore je od 50 do 90% upravičenih
stroškov.
Razpisa sta objavljena na spletni strani MKGP https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvogozdarstvo-in-prehrano/javne-objave-ministrstva-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/
Razpisa sta odprta do 20.10.2021.

Vabimo vas na predstavitev navedenih razpisov:
-

v torek, 24.8.2021, ob 20. uri preko spleta, potrebna predhodna registracija preko povezave:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_HxAz5c10TcSV8HFNNMch5A

-

v ponedeljek, 30. 8. 2021, ob 11.uri v sejni sobi Občinske uprave Krško, (z namenom
omejevanja okužb z virusom Covid, vas prosimo, da se za udeležbo na predstavitvi prijavite na tel. Izpostave
Krško 07 490 22 10).

Za več informacij lahko pokličete na tel. štev. 373-05-74 ali se oglasite na najbližji izpostavi KGZS-ZAVOD NM
(izpostave Kmetijske svetovalne službe).

Vljudno vabljeni !
Pripravila:
Mira Kambič Štukelj, spec. za razvoj podeželja

Vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje:
mag. Zdenka Kramar

