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ZADEVA:

VABILO

Spoštovani !
Obveščamo vas, da sta objavljena dva javna razpisa iz naslova Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 za
naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu . Vložitev vloge za oba javna razpisa poteka od 21. marca 2022
do vključno 25. maja 2022, do 14. ure.
• podukrep 4.1:
26. javni razpis - Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev,
namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih.
Predmet podpore so naslednje vrste naložb:
a) povečanje učinkovite rabe energije in spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije za lastne potrebe
kmetijskega gospodarstva:
• ureditev objektov oziroma nakup pripadajoče opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih
sistemov: hlevi za rejo plemenskih svinj in tekačev, hlevi za rejo perutnine, objekti za skladiščenje in
sušenje krme, objekti za sušenje hmelja ter objekti za sušenje kmetijskih proizvodov,
• naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnji objektov z uporabo materialov z večjo toplotno
izolativnostjo: skladišča in hladilnice za kmetijske pridelke,
• nakup energetsko varčnejše opreme: skladišča in hladilnice za kmetijske pridelke, steklenjaki in
plastenjaki,
• naložbe v proizvodnjo električne in toplotne energije
b) ureditev mikrobioplinarn do 50 kW nazivne moči;
c) novogradnja kompostarn za kompostiranje rastlinskih ostankov oziroma rastlinskih ostankov in živinskih
gnojil brez uporabe neorganskih materialov;
č) nakup opreme za vnovično uporabo vode in stranskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu.
Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.
Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev
(RKG) in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji. V primeru kolektivnih naložb so do podpore
upravičene skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev, skupine kmetov oziroma zadruge.
Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta delež se lahko
poveča in lahko znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov.

• podukrepa 4.2:
9. javni razpis- Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto2022
– naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu
Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe namenjene krožnemu gospodarstvu.
Naložbe namenjene krožnemu gospodarstvu so predvsem naložbe v pridobivanje energije kot na primer toplotne
energije iz biomase in v uporabo stranskih proizvodov.
Glavni namen tega podukrepa so podpore naložbam v ureditev objektov, opreme in skladiščnih prostorov za
predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov. Zato se na tem razpisu ne podpirajo samostojne naložbe v varčno

uporabo vode, ureditve čistilnih naprav, proizvodnje električne in toplotne energije, energetsko učinkovitost in
ponovno uporabo stanskih proizvodov. Te naložbe so upravičene le kot del naložbe v ureditev objektov in
opreme ter skladiščnih kapacitet za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, če predstavljajo najmanj 50
odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.
Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.
Upravičenec, ki ni veliko podjetje, mora v koledarskem letu pred oddajo vloge na javni razpis iz poslovanja
ustvariti primeren prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja – 1,5 letne bruto minimalne plače
na zaposlenega v RS na 1 PDM (prej je bilo 1,0 letne bruto minimalne plače), kar znaša 18.436,32 evrov.
Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko
poveča in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov naložbe.
Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 evrov na vlogo.

Vabimo vas na predstavitev omenjenih razpisov, kjer jih bomo širše predstavili:

- V PETEK, 22. 4. 2022, ob 11.00. uri preko spleta preko spodnje povezave :
https://us06web.zoom.us/j/84698370204?pwd=amwvRFNQMEd6MzlYWFNnUU8xUTlXQT09
Predhodna prijava ni potrebna
Za več informacij lahko pokličete ali se oglasite na najbližji izpostavi KGZS-ZAVOD NM (izpostave
Kmetijske svetovalne službe). Več informacij o kontaktih http://www.kmetijskizavod-nm.si/page/oddelek-zakmetijsko-svetovanje.

Vljudno vabljeni !

Pripravila:
Mira kambič štukelj,
Spec. za razvoj podeželja
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mag. Zdenka Kramar l.r.

