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7. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih 
proizvodov za leto 2021 

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 
21.200.000,00 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih: 

- 1.000.000,00 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A); 
- 6.000.000,00 EUR za naložbe nosilcev kmetij in nosilcev dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop B); ter 
- 14.200.000,00 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov 

in pravnih oseb (sklop C). 

Cilja podukrepa sta povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja 
kmetijskih proizvodov.  

Rok oddaje vloge: od 17. januarja 2022 do vključno 1. junija 2022, do 14.00 
ure. 
 
Obdobje upravičenosti stroškov: 

- V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni 
stroški naložb in so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim 
odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. junija 2025.  

- V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore 
upravičeni tudi splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno 
povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 
do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. 
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Upravičenec do podpore je: 

1.      nosilec kmetije; 
2.      nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije; 
3.      samostojni podjetnik posameznik; 
4.      zadruga; 
5.      zavod; ali 
6.      gospodarska družba. 

Upravičenec iz prejšnjega odstavka je lahko: 
-        MSP; ali 
-        veliko podjetje. 
 

Upravičeni stroški so določeni v 31., 95., 98,. in 99 členu Uredbe. 

1.  stroški ureditve objektov. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih 
se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, njihovega 
prevoza in montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški 
materiala, prevoza in opravljenih del); 

2. stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav 
za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in IKT; 

3.  prispevek v naravi v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU in 97. 
členom te uredbe: 

-  če gre za upravičenca iz 1. ali 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena, 
-  gre za prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa 

upravičenca iz prejšnje alineje in 
-  gre za naložbe v ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov; 

5.      stroški nakupa tovornih vozil z opremo. 
 

Upravičeni so splošni stroški, ki so: 
- neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, med katere spadajo 

plačila storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev;  
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- stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije, 
stroški izdelave poslovnega načrta; 

- plačila storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, 
vključno s stroški študij izvedljivosti, stroški geodetskih in agronomskih 
del, stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del, stroški 
arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora ter stroški priprave 
občinskih podrobnih prostorskih načrtov v skladu s predpisi, ki urejajo 
prostorsko načrtovanje; 

- stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko 
glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe 
naložbe; 

- stroški informiranja in obveščanja javnosti.  
 
Višina upravičenih splošnih stroškov znaša do vključno 10 odstotkov 
upravičenih stroškov naložbe. 

 
 

Več informacij: 

- 7. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 
- Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa 

podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, 
mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/JAVNI-RAZPISI/2021/M4-2_7-JR/7_JR_SPL_za_4_2_P.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6926
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6926
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6926
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6926

