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ZADEVA:

VABILO

Spoštovani !
Obveščamo vas, da so objavljeni naslednji javni razpisa iz podukrepa 4.1:
•
22. javni razpis; Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev
namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi.
Predmet podpore so naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojenje divjadi z
visokimi varovalnimi elektromrežami in nepremičnimi elektroograjami na območjih pojavljanja medveda in volka:
• nakup in postavitev lesene, žičnate oziroma elektroograje in pripadajoče opreme (pašni aparat),
• nakup in postavitev farmskega pletiva z ojačitvijo ter pripadajoče opreme (pašni aparat),
• postavitev krmišča in zavetišča na pašniku oziroma obori ter nakup pripadajoče opreme in opreme za
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije za napajanje električnih pastirjev,
• ureditev zajetja in zbiralnika za kapnico na pašniku oziroma obori,
• nakup dodatne opreme na pašniku oziroma obori: oprema za oskrbo z vodo (cisterna), premična
elektromreža (visoka varovalna premična elektromreža in druga premična elektromreža), in prikolice za
prevoz živali z največjo mogočo zmogljivostjo 2,6 t,
• nakup kmetijskega zemljišča, na katerem stoji pašnik oziroma obora.
Stopnja podpore od 50% do max 90% upravičenih stroškov naložbe.
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 10. januarja 2022 do vključno 13. aprila 2022, do 14. ure.
•
23. javni razpis; Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva
Javni razpis omogoča pridobitev finančnih pomoči v višini 30% vrednosti upravičenih stroškov, do največ 50 %
upravičenih stroškov naložbe. Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih
sredstev za naložbe v ureditev hlevov s pripadajočo opremo, ureditev skladiščenja živinskih gnojil ter nakupu
kmetijske mehanizacije, ki omogočajo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva..
Predmet podpore so individualne naložbe kmetijskih gospodarstev v:
a) izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka, in sicer:
• ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
• nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
• zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil,
• nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov;
b) ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, če z isto vlogo na javni razpis uveljavlja podporo za
naložbo v povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil, ki presegajo minimalne zahteve oziroma
povečanje obnovljivih virov energije oziroma učinkovite rabe energije.
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. januarja 2022 do vključno 26. aprila 2022, do 14.00 ure.

•
24 javni razpis; Naložbe namenjene izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali
Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe namenjene
ureditvi hlevov s pripadajočo opremo, ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil ter ureditvi pašnikov in
obor, ki omogočajo prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite
rejnih živali – ki izpolnjujejo zahteve glede nevezane reje in reje izven kletk kot veljajo za ekološko rejo živali.
Predmet podpore so naslednje individualne in kolektivne naložbe, v:
• ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme,
• ureditev izpustov,
• ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
• nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
• zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in
• ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi.
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. januarja 2022 do vključno 26. aprila 2022, do 14. ure.
ter
•
7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih
proizvodov za leto 2021
Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za:
• ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,
• ureditev skladiščnih kapacitet,
• ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode,
shranjevanje vode, ponovno uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav,
• ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina
(do 50 kW) za lastno porabo,
• nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše
opreme ter rekonstrukcija objektov in nakup opreme, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub in
• nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov.
Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe pa do max 50%.
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. januarja 2022 do vključno 1. junija 2022, do 14.00 ure.
Vabimo vas na predstavitev omenjenih razpisov, kjer jih bomo širše predstavili:

- V TOREK, 1. 2. 2022, ob 18.00. uri preko spleta :
POTREBNA PREDHODNA REGISTRACIJA NA:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_xHikuQfqTrCTyygmq_DJIQ
Po uspešni povezavi prejmete povezavo do spletne predstavitve na svoj e-naslov.
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

Vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje:
mag. Zdenka Kramar l.r.

