Priloga 3: Seznam mejnikov in ciljev

MEJNIKI
1. Vzpostavitev knjigovodstva V KOLIKOR ŠE NI VZPOSTAVLJENO NA
VLAGATELJEVO IME OZIROMA V KOLIKOR ŠE NI V PREDPISANI OBLIKI
2. Izpolnitev prvega mejnika ali cilja iz poslovnega načrta V KOLIKOR ŽE VODI
PREDPISANO KNJIGOVODSTVO
3. Zaposlitev V KOLIKOR JO NAČRTUJE
4. Vzpostavitev aktivnega kmeta OBVEZNO
1. CILJ: POVEČANJE OBSEGA PROIZVODNIH KAPACITET (V primeru, ko upravičenec
načrtuje povečanje proizvodnih kapacitet v živinoreji, mora zagotoviti ustrezno povečanje
obsega površin oziroma zagotoviti odkup presežnih količin živinskih gnojil, kar mu
omogoča, da ne preseže letne količine dušika iz živinskih gnojil na ravni kmetije v količini
170 kg N/ha. V primeru, ko upravičenec načrtuje povečanje proizvodnih kapacitet v
rastlinski pridelavi, je zavezan upoštevati zadevno zakonodajo glede stanja voda.)
1.1 Povečanje obsega proizvodnih kapacitet za najmanj 3 % glede na vstopne kapacitete
ha PKP
1.2 Povečanje obsega proizvodnih kapacitet za najmanj 3 % glede na vstopne kapacitete
št. GVŽ istovrstnih živali
1.3 Povečanje obsega proizvodnih kapacitet za najmanj 3 % glede na vstopne kapacitete
št. čebeljih družin
1.4 Povečanje in posodobitev proizvodnih kapacitet po vrstah objektov in skupno v
živinoreji (novogradnja, adaptacija ali investicijsko vzdrževanje)
1.5 Povečanje in posodobitev proizvodnih kapacitet po vrstah objektov in skupno v
živinoreji (nakup opreme)
1.6 Povečanje in posodobitev proizvodnih kapacitet po vrstah objektov in skupno v
rastlinski pridelavi (novogradnje, adaptacija ali investicijsko vzdrževanje)
1.7 Povečanje in posodobitev proizvodnih kapacitet po vrstah objektov in skupno v
rastlinski pridelavi (nakup opreme)
1.8 Novogradnje, adaptacija ali investicijsko vzdrževanje objektov za predelavo v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katerih končni proizvod je kmetijski proizvod iz
Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije
1.9 Nakup opreme za predelavo v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katerih končni
proizvod je kmetijski proizvod iz Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije
1.10 Izboljšanje infrastrukture (ureditev dvorišč ter cestnih priključkov kmetijskega
gospodarstva na javno infrastrukturo)
1.11 Izboljšanje infrastrukture (ureditev vodnih oziroma vodovodnih priključkov kmetijskega
gospodarstva na javno infrastrukturo)
1.12 Izboljšanje infrastrukture (ureditev energetskih priključkov kmetijskega gospodarstva
na javno infrastrukturo)
1.13 Izvedba agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih, kamor sodijo zlasti
pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, betonska dela in
zaključna dela. Povečanje upravičenosti pri rabi 1320 ali sprememba rabe iz
neupravičene v upravičeno.

2. CILJ: POVEČANJE KONKURENČNOSTI KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
2.1 Povečanje prihodka iz kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katerih končni
proizvod je kmetijski proizvod iz Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije za
najmanj 10 %.
2.2 Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme.
3. CILJ: OHRANITEV KMETIJSKE PROIZVODNJE
3.1 Ohranjanje kmetijske proizvodnje glede na vstopne ha PKP (velja samo za kmetijska
gospodarstva, ki imajo več kot 50 % kmetijskih zemljišč v upravljanju v območjih Natura
2000, Vodovarstvena območja, OMD, zavarovana območja).

4. CILJ: TRŽENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV (PRODAJNE POTI) – le če nosilec te
prodajne poti še ne uporablja
4.1 Prehod na neposredno trženje (tržnica, na domu, od vrat do vrat, spletna prodaja).
4.2 Prehod na odkup prek zadruge.
5. CILJ: PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNEGA CILJA INOVACIJE
5.1 Pogodbe o sodelovanju s fakultetami, raziskovalnimi skupinami.
5.2 Pridobljeni patenti za proizvode, tehnike.
5.3 Povečanje vrst tržnih proizvodov (poslovni izid (prihodek – spremenljivi stroški) ali
pokritje tržnega proizvoda mora biti najmanj 500 EUR/leto).
5.4 Nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za potrebe kmetijskega
gospodarstva (strojne in programske opreme).
5.5 Pogodbe o sodelovanju z javno kmetijsko svetovalno službo KGZS pri raznih poskusih
(sortnih, fitofarmacevtskih sredstev, novih tehnologij in podobno).

6. CILJ: PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNEGA CILJA OKOLJE (Rabljena
mehanizacija in oprema ne smeta biti starejši od 10 let.)
6.1
Preusmeritev kmetijskega gospodarstva iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo
(velja za kmetijska gospodarstva, ki še niso vključene v ekološko kmetijstvo ali se še
preusmerjajo).
6.2
Uvedba ali posodobitev hlevov za izboljšanje počutja živali – prosta reja, ureditev
izpustov ipd. – in prilagoditev hlevov za ukrep ekološko kmetijstvo in dobrobit živali.
6.3
Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za mehansko zatiranje
plevelov in škodljivih organizmov ter specialne kmetijske mehanizacije za
konzervirajočo obdelavo tal in specialno obdelavo tal.
6.4
Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za zmanjšanje zanosa FFS in
razkuževanje semena.
6.5
Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije in strojne opreme za
ekološko kmetijstvo (velja za kmetijska gospodarstva, ki so vključene v ekološko
kmetijstvo ali so še v preusmeritvi).
6.6
Vključitev v ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila – KOPOP (velja za kmetijska
gospodarstva, ki še niso vključene v ta ukrep).
6.7
Vključitev v ukrep dobrobit živali (na istem G-MID; velja za kmetijska gospodarstva, ki
še niso vključene v ta ukrep).
6.8
Prilagajanje kmetijskega gospodarstva na zahteve kmetovanja na okoljsko občutljivih
območjih (vodovarstvena območja, Natura 2000; velja za kmetijska gospodarstva, ki na
novo vstopajo v ta območja ali povečujejo delež površin v upravljanju v teh območjih za
najmanj 10 %).
6.9
Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za kmetovanje na strmih
terenih (velja za kmetijska gospodarstva, ki imajo najmanj 1 ha KZU v območju GO).

6.10 Ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi (v obsegu
najmanj 1 ha).
6.11 Zaščita kmetijskih zemljišč pred divjadjo in domačih živali pred divjimi zvermi (v
obsegu najmanj 1 ha).
6.12 Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme, namenjene manjši
porabi fitofarmacevtskih sredstev.
6.13 Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme, namenjene manjši
porabi mineralnih gnojil.
6.14 Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme za neposredno
aplikacijo gnojil v tla.
6.15 Ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmetijskega gospodarstva –
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zbiranje meteorne vode v kapaciteti najmanj 10 m .
6.16 Ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmetijskega gospodarstva –
ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav.
6.17 Učinkovita raba energije (uvedba ali posodobitev objektov, namenjenih kmetijski
proizvodnji ali dopolnilni dejavnosti, katere končni proizvod je proizvod iz Priloge I k
Pogodbi o delovanju Evropske unije – energetska sanacija objektov).
6.18 Nakup opreme, namenjene učinkoviti rabi energije za ogrevanje objektov, v katerih
poteka kmetijska proizvodnja (na primer peči na sekance, toplotne črpalke ipd.).
6.19 Odprava zaraščanja ter sprememba vrste rabe GERK iz 1411 v upravičeno rabo, ki se
upošteva za preračun PKP v skladu s pravilnikom, ki ureja RKG.
7. CILJ: PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNEGA CILJA PODNEBNE
SPREMEMBE
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7.1 Nakup in postavitev rastlinjakov v obsegu najmanj 100 m .
7.2 Nakup opreme za rastlinjake.
7.3 Ureditev malih namakalnih sistemov ter nakup namakalne opreme.
7.4 Uvedba vrst in sort rastlin na njivskih površinah, ki bolje prenašajo pozebo in sušo, v
obsegu najmanj 0,5 ha.
7.5 Uvedba ali posodobitev nasadov sadovnjakov s sajenjem sort rastlin, ki bolje prenašajo
pozebo in sušo, v primeru intenzivnih nasadov v obsegu najmanj 0,2 ha oziroma v
primeru ekstenzivnih nasadov v obsegu najmanj 0,5 ha.
7.6 Uvedba ali posodobitev mrež proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter
zaščitne mreže proti ptičem v trajnih nasadih v obsegu najmanj 0,2 ha.

8. CILJ: PRILAGODITEV NA STANDARDE UNIJE, ČE JE PRILAGODITEV IZVEDENA V 24
MESECIH OD VZPOSTAVITVE KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
8.1 Uvedba ali posodobitev objektov za skladiščenje živinskih gnojil.
8.2 Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije in opreme za izločke živine.
8.3 Nakup zaščitne varovalne opreme in opreme za varnost pri delu.

9. CILJ: SODELOVANJE IN DVIG KAKOVOSTI PROIZVODOV
9.1 Vključitev v skupino ali organizacijo proizvajalcev.
9.2 Vključitev v sheme kakovosti hrane.
9.3 Pridobitev zaščitnega znaka ekološki proizvod (odločba MKGP).
9.4 Vključitev v članstvo zadruge.
9.5 Vključitev v izvajanje kolektivnih naložb.

10. CILJ: USPOSABLJANJE, SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE

10.1 Vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja
spretnosti.
10.2 Udeležba v mednarodnih ali drugih izobraževanjih, povezanih z dejavnostjo iz
preostalih razvojnih ciljev poslovnega načrta, v obsegu najmanj 50 ur, kar se dokazuje
s certifikati, potrdili ali raznimi drugimi dokazili.
10.3 Udeležba v mednarodnih ali drugih izobraževanjih, povezanih z računalništvom, v
obsegu najmanj 50 ur, kar se dokazuje s certifikati, potrdili ali raznimi drugimi dokazili.
10.4 Udeležba v mednarodnih ali drugih izobraževanjih, povezanih s tujimi jeziki, v obsegu
najmanj 50 ur, kar se dokazuje s certifikati, potrdili ali raznimi drugimi dokazili.

11. DRUGI CILJI, POVEZANI S KMETIJSKO DEJAVNOSTJO ALI DOPOLNILNO
DEJAVNOSTJO, KATERE PROIZVOD JE PROIZVOD IZ PRILOGE I K POGODBI O
DELOVANJU EVROPSKE UNIJE
11.1
Drugi cilji, ki jih navede upravičenec.

