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Datum: 31. 1. 2022

Zadeva:

VABILO

Objavljen je 8. javni razpis za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022 iz Programa
razvoja podeželja 2014–2020. Oddaja vlog se začne 14. 2. 2022 in zaključi 31. 3. 2022.
Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva
in kmetijske dejavnosti. Upravičenci za podporo so mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki
imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Podpora bo dodeljena kot pavšalna pomoč v
obliki nepovratne finančne pomoči, izplačala pa se bo v dveh obrokih. Pogoj za izplačilo vseh
sredstev je izpolnjevanje predpisanih obveznosti in izpolnitev vseh razvojnih ciljev iz poslovnega
načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi na javni razpis.
Pred vložitvijo vloge je potrebno v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG) spremeniti nosilca
kmetijskega gospodarstva (KMG) na mladega prevzemnika in preveriti GERK-e. Ker je potrebno
ves čas triletne obveznosti ohranjati kmetijska zemljišča v uporabi, je dobro preveriti možnost
nadaljnje uporabe najetih kmetijskih zemljišč. Čimprej je potrebno poskrbeti tudi za prenos
plačilnih pravic na mladega prevzemnika – rok za prenos plačilnih pravic je do 28. 2. 2022. Za
leto 2022 mora biti za kmetijsko gospodarstvo, s katerim mladi kmet vstopa v podukrep, vložena
zbirna vloga v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo kmetijske politike, najbolje je, da jo vloži pred
oddajo vloge na javni razpis. Novost - na tem javnem razpisu lahko kandidirajo mladi kmetje,
katerih starši so v obdobju izvajanja PRP 2007–2013 prejeli podporo v okviru podukrepa 112
Pomoč mladim prevzemnikom kmetij. (vir in dodatne povezave do JR : https://skp.si/javnirazpisi/aktualni-javni-razpisi/nov-javni-razpis-za-zagon-dejavnosti-za-mlade-kmete-za-leto-2022)

Za namen podrobnejše predstavitve omenjenega javnega razpisa vse zainteresirane vabimo
k podrobnejši predstavitve, kjer vam bomo skušali tudi odgovoriti na vsa vaša vprašanja.

Predstavitev bo v peter, 4. 2. 2022, ob 12.00 uri na spletni povezavi
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/81869757641?pwd=VnlYcXdsWW43VHEyNGNQMjFtVDNQUT09
Meeting ID: 818 6975 7641
Passcode: 004328

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

Vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje
mag. Zdenka Kramar

