Informacije o programu razvoja podeželja za Slovenijo za obdobje
2014–2020
Program razvoja podeželja (PRP) za Slovenijo je Evropska komisija uradno sprejela
13. februarja 2015, v njem pa so določene prednostne naloge Slovenije pri uporabi
1,1 milijarde EUR javnih sredstev, ki so na voljo za 7-letno obdobje 2014–2020 (od tega
838 milijonov EUR iz proračuna EU).
PRP za Slovenijo se osredotoča predvsem na tri prednostne naloge. V okviru prve
(obnavljanje, ohranjanje in krepitev ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in
gozdarstvom) bodo za 29 % kmetijskih površin sklenjene financirane pogodbe za
izboljšanje biotske raznovrstnosti, prav tako pa bodo za kmetijske površine sklenjene
pogodbe za izboljšanje upravljanja voda in tal. V okviru druge (konkurenčnost
kmetijskega sektorja in trajnostno gozdarstvo) bo 3,4 % kmetij prejelo podporo za
gospodarske in okoljske naložbe (vključno z učinkovitejšo rabo virov). V okviru tretje
(socialna vključenost in lokalni razvoj podeželskih območij) bo 66 % prebivalstva
vključenega v strategije lokalnega razvoja, poleg tega bo ustvarjenih skoraj 600 delovnih
mest.
Razvoj podeželja je drugi steber skupne kmetijske politike, ki državam članicam
zagotavlja sredstva EU, s katerimi lahko upravljajo na nacionalni ali regionalni ravni v
okviru večletnih sofinanciranih programov. Skupaj je v vseh 28 državah članicah
predvidenih 118 programov. Nova uredba za razvoj podeželja za obdobje 2014–2020
obravnava šest gospodarskih, okoljskih in družbenih prednostnih nalog, programi pa
vsebujejo jasne cilje, ki jih je treba doseči. Poleg tega je bil za boljše usklajevanje
ukrepov in povečanje sinergij z drugimi evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi
(skladi ESI) z vsako državo članico sklenjen sporazum o partnerstvu, v katerem je
določena širša strategija za strukturne naložbe, ki jih financira EU.
Ta dokument vsebuje kratek pregled, kako so v PRP obravnavani izzivi in priložnosti, s
katerimi se sooča Slovenija. V razpredelnici v prilogi so navedeni prednostne naloge in
prednostna področja s posebnimi cilji in dodeljenimi proračunskimi sredstvi.
1.

STANJE IN KLJUČNI IZZIVI

Slovenija obsega območje 20 273 km², od katerega je 39,9 % kmetijskih površin in
56,1 % gozdov. Kmetijska zemljišča obsegajo 602 000 ha (podatki za leto 2013), od
tega je 57,9 % trajnega travinja, 36,5 % pa obdelovalnih površin. 8,1 % kmetijskih
zemljišč v uporabi je namenjenega ekološkemu kmetijstvu, 37,9 % ozemlja je
vključenega v območja Natura 2000, 75,3 % ozemlja pa ima naravne omejitve. Slovenija
ima več kot 72 000 kmetijskih gospodarstev s povprečno velikostjo 6,6 ha in povprečnimi
standardnimi prihodki 16 200 EUR. Od tega ima približno 61 000 kmetijskih gospodarstev
površino, manjšo od 10 ha, 62 100 pa jih ustvari manj kot 15 000 EUR standardnih
prihodkov. Samo 7,7 % upraviteljev kmetijskih gospodarstev je mladih kmetov. Te
številke kažejo na tri glavne vrste izzivov.

Najpomembnejši so izzivi, povezani z opuščanjem zemljišč ter s statusom ekosistemov z
onesnaženimi površinskimi in podzemnimi vodami in pritiskom na biotsko raznovrstnost.
Znatni so tudi izzivi v zvezi s sposobnostjo preživetja in konkurenčnostjo kmetijstva,
zlasti v okviru sedanje gospodarske krize. Zlasti je treba obravnavati nizko produktivnost
kmetijstva, izboljšati neustrezno kmetijsko infrastrukturo in mladim kmetom omogočiti
lažji začetek delovanja.
Slovenija ima 2 milijona prebivalcev, od tega jih 58,6 % živi na pretežno podeželskih
območjih, 41,4 % pa na vmesnih območjih. Stopnja brezposelnosti je visoka (leta 2013
10 % med splošno populacijo in 21,6 % med mlajšimi od 24 let). V tem okviru je za
ustvarjanje delovnih mest in spodbujanje lokalnega razvoja na podeželskih območjih
ključno tudi ustanavljanje podjetij, ki niso povezana s kmetijstvom.
2.

KAKO BODO V PRP ZA SLOVENIJO OBRAVNAVANI TI IZZIVI

Za spoprijemanje z navedenimi izzivi bo v okviru PRP za Slovenijo financiranih pet od
šestih prednostnih nalog razvoja podeželja s posebnim poudarkom na obnavljanju,
ohranjanju in krepitvi ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom,
konkurenčnosti kmetijskega sektorja in trajnostnemu gozdarstvu ter socialni
vključenosti in lokalnemu razvoju podeželskih območij. V nadaljevanju so na
kratko opisani poudarki vsake prednostne naloge.
Prenos znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih
Ta horizontalna prednostna naloga se bo izvajala z ukrepi za podporo služb za
usposabljanje in svetovanje za prebivalce in podjetja na podeželju: zagotovljenih bo
skoraj 100 000 mest za usposabljanje. Poleg tega se bodo spodbujale skupne
inovativne gospodarske, okoljske ali družbene dejavnosti, tudi v okviru evropskega
partnerstva za inovacije „Kmetijska produktivnost in trajnost“.
Konkurenčnost kmetijskega sektorja in trajnostno gozdarstvo
Dolgoročno bodo kmetijska gospodarstva izboljšala svojo konkurenčnost z boljšo
gospodarsko in okoljsko učinkovitostjo in povečanjem deleža mladih kmetov med
upravitelji kmetij. 3,4 % gospodarstev bo prejelo podporo za naložbe v ekološko
pridelavo, prilagajanje podnebnim spremembam, dobrobit živali, vodno in energijsko
učinkovitost ter splošne tehnološke izboljšave. Poleg tega naj bi 3,5 % gospodarstev
prejelo podporo za začetek delovanja mladih kmetov in strukturno prilagoditev
po začetku delovanja.
Organizacija prehranske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov
in dobrobitjo živali
Dodana vrednost se bo ustvarila z izboljšanjem kakovosti in trženja proizvodov ter s
podporo za sodelovanje v shemah kakovosti in ustanavljanje skupin proizvajalcev.
Poleg tega bo s financiranjem sodelovanja med kmetijskimi gospodarstvi, predelovalnimi
podjetji in raziskovalnimi ustanovami zagotovljena podpora pri razvoju novih
proizvodov in oblikovanju kratke dobavne verige. Ta sredstva bo dopolnjevala
podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Prav tako bo
zagotovljeno financiranje tistih praks na področju dobrobiti živali, ki presegajo obvezne
standarde.
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Za 29 % kmetijskih površin bodo sklenjene financirane pogodbe za izboljšanje
biotske raznovrstnosti, za 24 % pogodbe za izboljšanje upravljanja voda in za
27 % pogodbe za izboljšanje upravljanja tal1 – vključno s pomočjo ekološkega
kmetovanja, ukrepov proti eroziji tal, okolju prijaznejše uporabe pesticidov in gnojil ter
vzdrževanja habitata. Prav tako bo posebna podpora namenjena obnavljanju gozdnih
habitatov, ki jih je februarja 2014 prizadel žledolom.

Lokalni razvoj in ustvarjanje delovnih mest na podeželskih območjih
Program bo financiral strategije za lokalni razvoj, ki jih pripravljajo in izvajajo lokalne
akcijske skupine v okviru pristopa LEADER. Te strategije bodo zajele 66 % prebivalstva
na podeželju. Podpora bo prispevala tudi k ustanavljanju in razvoju malih podjetij
in diverzifikaciji kmetij v nekmetijske dejavnosti. Skupaj bodo vse te dejavnosti
pomagale ustvariti skoraj 600 delovnih mest.
V proračunskem smislu (skupna javna sredstva) štirje glavni ukrepi v okviru PRP
obsegajo:

1

o

266 milijonov EUR, dodeljenih za ukrep št. 13: Območja z naravnimi omejitvami;

o

204 milijone EUR, dodeljene za ukrep št. 10: Kmetijsko-okoljski in podnebni
ukrepi;

o

152 milijonov EUR, dodeljenih za ukrep št. 4: Naložbe;

o

po 60 milijonov EUR, dodeljenih za ukrepa št. 6 in št. 11: Razvoj kmetij in podjetij
ter ekološko kmetovanje.

Ta področja se lahko prekrivajo.

Priloga 1: Okvirna javna podpora za program razvoja podeželja za Slovenijo

Prednostno področje in cilji

Ukrep

Skupni javni izdatki (v EUR)

%

P1: Prenos znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na
podeželskih območjih (1)
1A: Spodbujanje inovacij, sodelovanje, baze znanja
3,91 % izdatka iz PRP

1B: Okrepitev povezav (z raziskavami itd.)
60 dejavnosti sodelovanja
1C: Usposabljanje
99 600 udeležencev

01 znanje
02 svetovalne službe
16 sodelovanje
16 sodelovanje
01 znanje

P2: Krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst
kmetijstva v vseh regijah ter spodbujanje inovativnih kmetijskih
tehnologij in trajnostnega upravljanja gozdov
2A: Učinkovitost kmetij
3,44 % gospodarstev s podporo iz PRP

223 621 867

20,20

1 875 000

0,17

151 704 554

13,70

8 767 313

0,79

625 000

0,06

60 650 000

5,48

101 898 083

9,20

1 078 385

0,10

290 736

0,03

1 738 667

0,16

04 naložbe
09 skupine
proizvajalcev

76 422 595

6,90

2 227 950

0,20

14 dobrobit živali

16 368 000

1,48

3 771 750

0,34

575 211 499

51,95

8 921 615

0,81

02 svetovalne službe

10 477 264

0,95

08 naložbe v gozd
10 kmetijstvo, okolje,
podnebje
11 ekološko
kmetovanje
13 območje z
naravnimi omejitvami

20 454 400

1,85

203 607 387

18,39

60 200 000

5,44

265 933 333

24,02

5 617 500

0,51

167 991 552

15,17

06 razvoj

64 693 333

5,84

08 naložbe v gozd

39 026 667

3,52

1 905 938

0,17

01 znanje
04 naložbe
16 sodelovanje

2B: Začetek kmetijske dejavnosti usposobljenih
kmetov, generacijska pomladitev
3,45 % gospodarstev s podporo iz PRP za mlade kmete

01 znanje
06 razvoj

P3: Spodbujanje organizacije prehranske verige, vključno s predelavo
in trženjem kmetijskih proizvodov, dobrobitjo živali in obvladovanjem
tveganja v kmetijstvu
3A: Izboljšanje konkurenčnosti
1,70 % kmetij s podporo

01 znanje
02 svetovalne službe
03 sheme kakovosti

16 sodelovanje

P4: Obnavljanje, ohranjanje in krepitev ekosistemov, povezanih s
kmetijstvom in gozdarstvom (2)
4A: Biotska raznovrstnost
28,73 % KZU s sklenjeno pogodbo
4B: Upravljanje z vodo
24,74 % KZU s sklenjeno pogodbo

4C: Erozija tal in gospodarjenje s tlemi
27,23 % KZU s sklenjeno pogodbo

01 znanje

16 sodelovanje

P6: Spodbujanje socialnega vključevanja, zmanjševanja revščine in
gospodarskega razvoja na podeželskih območjih
6A: Mala podjetja
500 ustvarjenih delovnih mest

16 sodelovanje

6B: Ukrepi Leader

19 LEADER

52 365 614

4,73

07 osnovne storitve

10 000 000

0,90

5 295 000

0,48

33 261 333

3,00

1 107 279 334

100

66 ustvarjenih delovnih mest
65,57 % podeželskega prebivalstva vključenega v
strategije za lokalni razvoj
6C: IKT
1,7 % podeželskega prebivalstva z izboljšanimi
storitvami

Predčasna upokojitev – prekinitev ukrepa
Tehnična pomoč
SKUPNA JAVNA DODELJENA SREDSTVA

(1) Brez dodeljenih finančnih sredstev za prednostno nalogo št. 1, ker se izdatki porazdelijo med drugimi prednostnimi
področji.
(2) Izdatki v okviru prednostne naloge št. 4 se načrtujejo za prednostno nalogo kot celoto in ne za posamezna prednostna
področja.

