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6. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje 

oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020 

 

ROK ODDAJE: 26. 10. 2020 do 23:59 (elektronsko) 

 

Podprte bodo naložbe povezane z opravljanjem naslednjih dejavnosti: 

- ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov; 

- ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja; 

- ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo 

vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za 

obdelavo odpadnih voda; 

- ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe 

predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz 

sončnega vira in proizvodnjo bioplina; 

- nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, nakup energetsko varčnejše 

opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo 

toplotno izolativnostjo, 

- nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu; 

- predelava kmetijskih proizvodov za nakup mobilnega predelovalnega obrata in naložbe v obrat za uporabo 

stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin; 

- za trženje kmetijskih proizvodov za ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov, nadgradnjo lastnih 

mobilnih prodajaln oziroma nakup pripadajoče opreme, namenske aparate za prodajo ter opremo za 

namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov. 

Prijavitelj: 

Prijavi se lahko pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, in je:  

1. nosilec kmetije;  

2. nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije; 

3. samostojni podjetnik posameznik;  

4. zadruga; 

5. zavod; 

6. gospodarska družba. 

 

Upravičeni stroški: 

- nastali od 12. 3. 2020 dalje; 

- upravičeni stroški so: 

o stroški ureditve ali obnove objektov; 
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o stroški nakupa opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko 

tehnologijo in informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT); 

o prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa vlagatelja; 

o splošni stroški – do 10 % upravičenih stroškov naložbe. 

Finance: 

- Skupna višina razpisanih sredstev je 20 mio EUR. Od tega 7 mio EUR za nosilce kmetij in nosilce dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji (sklop A) in 13 mio EUR za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode in 

gospodarske družbe (sklop B). 

- Stopnja so financiranja za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode in trženje 

kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma predelave znaša od 30 % do 50 %. 

- Stopnja sofinanciranja naložb v predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, znaša od 10% do 

45%. 

- Znesek podpore lahko znaša najmanj 5.000 EUR in ne več kot 1,5 mio EUR (kmetije in mikro podjetja) oz. 3 

mio EUR (mala podjetja) oz. 5 mio EUR (srednja in velika podjetja). 

- Nosilec majhne kmetije je upravičen le do naložbe v vrednosti do vključno 50.000 EUR skupne priznane 

vrednosti. 

 

MERILA OCENJEVANJA– malenkost drugačno številčenje za enostavne in zahtevne naložbe 

Ekonomski vidik naložbe: 

- Interna stopnja donosnosti 

- Ekonomski učinek javnih sredstev 

Družbeno socialni vidik upravičenca 

- Izobrazba upravičenca 

- Socialni vidik podjetja 

Geografski vidik naložbe 

- Koeficient razvitosti občin 

- Lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih iz PRP 

Zaposlitveni vidik 

- Novoustanovljena delovna mesta 

- Lokacija naložbe glede na stopnjo registrirane brezposelnosti 

Prispevek k horizontalnim ciljem 

- Varovanje okolja  

- Podnebne spremembe in prilagoditve nanje  


