STRATEŠKI NAČRT
SKUPNE KMETIJSKE
POLITIKE ZA
OBDOBJE 2023–2027
SPRINT delavnica
21. april 2022

VAROVANJE OKOLJA IN TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE Z
NARAVNIMI VIRI
P31 Zmanjšanje rabe FFS in razvoj ter raba nekemičnih metod varstva rastlin

KOPOP - KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA

Upravičenci

Nosilec kmetijskega gospodarstva, skupina nosilcev kmetijskih gospodarstev

Opis intervencije

–Podpora kmetijstvu v njegovi okoljski funkciji, spodbujanje nadstandardnih
sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v:
blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam;

SC 4

ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter zmanjševanje
negativnih vplivov kmetovanja na zrak;
SC 5

plačila

ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine.
SC 6
Podpora za intervencijo KOPOP je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi
prevzete obveznosti. Za naravovarstvene in vodovarstvene podintervencije podpora znaša
100 % višine podpore, izračunane po modelni kalkulaciji, za ostale podintervencije pa 40 %
višine podpore, izračunane po modelni kalkulaciji. Dodeli se za njivske površine, trajne
nasade, trajno travinje, mejice in živali. Plačilo se dodeli na hektar, v primeru lokalnih
pasem na GVŽ in za mejice na tekoči meter.
V izračunu so lahko upoštevani tudi poslovni stroški (stroški transakcije) v višini do 25 % za
posameznega upravičenca in do 35 % za skupino upravičencev.

Podintervencije KOPOP
A. Upravljavska shema
A.1 Posebni traviščni habitati
A.2 Traviščni habitati metuljev
A.3 Steljniki
A.4 Mokrotni traviščni habitati
A.5 Ohranjanje mokrišč in barij
A.6 Suhi kraški travniki in pašniki
A.7 Visokodebelni travniški sadovnjaki
A.8 Strmi travniki
A.9 Grbinasti travniki
A.10 Ohranjanje mejic
A.11 Obvladovanje invazivnih tujerodnih
rastlinskih vrst
A.12 Sobivanje z velikimi zvermi
A.13 Planinska paša
A.14 Lokalne pasme
A.15 Lokalne sorte
A.16 Vodni viri
A.17 Ohranjanje kolobarja
A.18 Integrirana pridelava poljščin
A.19 Integrirana pridelava zelenjave

A.20 Integrirana pridelava hmelja
A.21 Integrirana pridelava sadja in oljk
A.22 Integrirana pridelava grozdja
A.23 Uporaba biotehniških metod za obvladovanje škodljivih
organizmov v trajnih nasadih
A.24 Opustitev uporabe herbicidov v vinogradih
A.25 Opustitev uporabe insekticidov v vinogradih
A.26 Precizno gnojenje in škropljenje
A.27 Senena prireja
A.28 Izboljšanje kakovosti krme in načrtno krmljenje goved
A.29 Krmljenje z zmanjšano količino dušika pri prašičih pitancih
A.30 Izboljšanje kakovosti krme in načrtno krmljenje ovc in koz

B. Upravljavsko-rezultatska shema
B.1 Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov
C. Rezultatska shema
C.1 Ohranjanje suhih travišč

NALOŽBE V NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE IN OPREME
ZA UPRAVLJANJE TRAVIŠČNIH HABITATOV TER ZA
OPTIMALNO UPORABO HRANIL IN TRAJNOSTNO RABO FFS
Upravičenci

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih
proizvodov ter so vključeni v izvajanje naravovarstvenih podintervencij SN 2023-2027 oziroma se bodo
vključili v njihovo izvajanje najkasneje do zaključka naložbe Predmet podpore so naložbe v nakup
kmetijske mehanizacije in opreme, ki je namenjena spravilu krme s travinja ter optimalni uporabi hranil in
trajnostni rabi FFS.

Opis
intervencije

Intervencija Naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme za upravljanje traviščnih habitatov in
nakup kmetijske mehanizacije za optimalno rabo hranil in trajnostno rabo FFS podpira okoljsko
funkcijo kmetijstva in spodbuja sonaravne kmetijske prakse, ki so usmerjene v ohranjanje biotske
raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter
zmanjšanje negativnih vplivov kmetovanja na zrak.
Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb ali pavšalna podpora – uporaba poenostavljenih
oblik stroškov. Najnižji znesek podpore znaša 2.000 eurov na vlogo. V programskem obdobju 2023-2027
lahko nosilec majhne kmetije pridobi največ 20.000 evrov pavšalne podpore, ostali upravičenci pa lahko
prejmejo največ 200.000 evrov javne podpore.
Stopnja podpore za vse upravičence, razen za nosilce majhnih kmetij znaša 30 odstotkov upravičenih
stroškov naložbe, ki se lahko poveča za 10 odstotnih točk za naložbe na gorskih območjih ter za 10
odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.

Oblika in
stopnja
podpore

BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN

Upravičenci

Opis intervencije

Nosilec kmetijskega gospodarstva, skupina nosilcev kmetijskih gospodarstev, drugi
upravljavci zemljišč.
Intervencija Biotično varstvo rastlin je namenjena zmanjšani uporabi kemičnih
fitofarmacevtskih sredstev in s spodbujanjem nadstandardnih praks varstva rastlin
pred škodljivimi organizmi prispeva k varovanju vodnih virov in tal.

Intervencija vključuje uporabo fitofarmacevtskih sredstev na osnovi
mikroorganizmov (glive, bakterije, virusi) in komercialnih proizvodov za biotično
zatiranje bolezni in škodljivih organizmov z naravnimi sovražniki (žuželke, pršice,
ogorčice) v poljedelstvu, zelenjadarstvu, hmeljarstvu, sadjarstvu, oljkarstvu in
vinogradništvu, ki deloma nadomesti tretiranje s kemičnimi fitofarmacevtskimi
sredstvi v skladu z izdelanim načrtom zatiranja bolezni in škodljivih organizmov.

