Izobraževanje za ukrepe kmetijske politike za leto 2018 – predstavitev pravnih podlag,
Ljubljana, 25.1.2018

SHEME NEPOSREDNIH PLAČIL 2018
Polona Kolarek, MKGP
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NEPOSREDNA PLAČILA 2018

NOVOSTI 2018


Aktiven kmet („negativen seznam“)



Osnovno plačilo (plačilne pravice): prenosi, nac. rezerva



Zelena komponenta: površine z ekološkim pomenom



Plačilo za mlade kmete



Podpora za mleko v gorskem območju



Podpora za zelenjadnice



Sprememba osnovnih uredb SKP: UREDBA (EU) 2017/2393
EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. 12. 2017,
objavljena v UL EU 29.12.2017
Sprememba delegirane uredbe Komisije (EU) št. 639/2014
(neposredna plačila): DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU)
2017/1155 z dne 15.2.2017, objavljena v UL EU 30.6.2017
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NEPOSREDNA PLAČILA 2018

SPLOŠNI POGOJI
vlagatelj in upravičenec je KMET = nosilec KMG
 izvaja kmetijsko dejavnost ( = ODGOVOREN, PRISTOJNOST
ODLOČANJA, UŽIVA UGODNOSTI IN NOSI FINANČNA TVEGANJA V
ZVEZI Z KMETIJSKO DEJAVNOSTJO):


–
–

proizvodnja, reja ali gojenje kmetijskih proizvodov, vključno z
žetvijo, molžo, vzrejo živali in kmetijsko rejo živali [tudi paša] ali
vzdrževanje kmetijskih zemljišč v stanju, primernem za pašo ali
pridelavo, ….

vsaj 1 ha upravičenih površin uveljavlja za NP
– IZJEMA, če uveljavlja podporo za mleko v GO in/ali za rejo
govedi: upravičen do vsaj 100 EUR neposrednih plačil.
 „aktiven kmet“ (člen 9 Uredbe 1307/2014/EU).
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NEPOSREDNA PLAČILA 2018

SPLOŠNI POGOJI
Definicija za:
 vzdrževanje kmetijskih površin v stanju primernem za pašo ali
pridelavo, brez pripravljalnih ukrepov, ki presegajo uporabo
običajnih kmetijskih metod in strojev
Posebej za vsako vrsto kmetijskih površin:
– njive v prahi: kakršenkoli agrotehnični ukrep, s katerim se
preprečuje semenitev plevelov,
– trajni nasad, trajno travinje („neobdelan“; kjer ni paše): košnja
vsaj enkrat do 15.10. tekočega leta, razen
– trajno travinje, ki je v tekočem letu vključeno v KOPOP in pri
katerem določen del parcele nepokošen:
košnja tega dela vsaj enkrat do 15.10. naslednje leto (vsako drugo leto).

DODATNA PRAVILA, ČE JE „NJIVA V PRAHI“ PRIJAVLJENA KOT
POVRŠINA Z EKOLOŠKIM POMENOM (PEP):
 UPORABA FFS KOT AGROTEHNIČNI UKREP NI DOVOLJENA
 NOVA VRSTA PEP „POVRŠINA V PRAHI ZA MEDONOSNE
RASTLINE“: DOVOLJENA PRIDELAVA MEDONOSNIH RASTLIN
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NEPOSREDNA PLAČILA 2017

SPLOŠNI POGOJI – „AKTIVEN KMET“
Do neposrednih plačil (NP) in do nekaterih PRP ukrepov
NI upravičen nosilec KMG, ki:
• upravlja letališča, železniške storitve, vodne objekte,
nepremičninske storitve ali stalna športna in
rekreacijska igrišča („NEGATIVNI SEZNAM“) in
•

za leto 2017 je prejel več kot 5.000 EUR NP,

razen, če dokaže, da:
• letni prihodek iz kmetijske dejavnosti predstavlja vsaj
1/3 skupnih prihodkov vseh dejavnosti.
Upoštevajo se tudi povezana podjetja!
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NEPOSREDNA PLAČILA 2018

SPLOŠNI POGOJI - „AKTIVEN KMET“


„negativen seznam“ = nekmetijske dejavnosti in podjetja:


letališča: 51.100 Potniški zračni promet, 51.210 Tovorni zračni promet,
52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu;



železniške storitve: 49.100 Železniški potniški promet, 49.200 Železniški
tovorni promet;



upravljanje vodnih objektov: 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija
vode;



nepremičninske storitve: 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami;



upravljanje športnih in rekreacijskih igrišč, razen tistih za zasebne namene:
93.110 Obratovanje športnih objektov, 93.190 Druge športne dejavnosti,
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov, 55.300 Dejavnost avtokampov,
taborov.
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NEPOSREDNA PLAČILA 2017

SPLOŠNI POGOJI
ZMANJŠANJE IZPLAČIL ZA 5%
 če je odobrenih več kot 150.000,00 EUR osnovnega plačila
 za 5% se zniža del zneska osnovnega plačila nad 150.000,00 EUR
 na željo nosilca KMG se odštejejo izdatki za izplačane plače, ki so bile
prijavljene v letu 2017, vključno z davki in socialnimi prispevki
povezanimi z zaposlitvijo v kmetijski dejavnosti; najpozneje do 31.
maja 2018 se v ZV 2018 pod "pojasnilo k zbirni vlogi" posreduje REK 1
obrazec in davčne številke ter priimki in imena zaposlenih.
 kmetijska dejavnost: kot je opredeljena v Uredbi 1307/2013/EU in v
Uredbi o shemah neposrednih plačil,
 zaposlitev: delovno razmerje
 preverjanje, ali gre za umetno ustvarjanje pogojev.
FINANČNA DISCIPLINA
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če je nosilcu KMG za leto 2018 odobrenih skupno več kot 2.000 EUR NP, se
znesek nad 2.000 EUR zniža na podlagi prilagoditvene stopnje (EU Uredba)

SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA 2018
Pridobitev plačilnih pravic
 prenos (nakup, zakup, drugo)
 iz nacionalne rezerve.
Uveljavljanje (aktiviranje) plačilnih pravic:


nosilec KMG je imetnik plačilnih pravic (lastnik ali zakupnik)



enako število upravičenih ha je nosilec KMG
 prijavil v ZV 2018,
 ima na voljo oz. ima pravico do uporabe 31.5.2018 (vpis v RKG)
 izvaja kmetijsko dejavnost.



upravičen hektar: kmetijska površina kmetijskega gospodarstva,
na kateri vlagatelj ZV oz. nosilec izvaja kmetijsko dejavnost
(odgovoren, pristojnost odločanja, uživa ugodnosti in nosi
finančna tveganja v zvezi z kmetijsko dejavnostjo).

Vrednost vseh plačilnih pravic za 2018 – 2020, brez sprememb.
9

PRENOS PLAČILNIH PRAVIC






dovoljen, če je prevzemnik nosilec KMG, „aktiven kmet“ in
z naslovom oz. sedežem v Sloveniji. Izjema: dedovanje,
pričakovano dedovanje.
lahko z ali brez kmetijskih zemljišč
prenos ni dovoljen, če je imetnik plačilnih pravic v shemi za
male kmete.
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POSEBNO PRAVILO: Če je imetnik plačilnih pravic uveljavljal shemo
za male kmete, je prenos plačilnih pravic na drugega ali novega
nosilca in nadaljnje uveljavljanje sheme za male kmete dovoljeno le,
če novi nosilec pošlje ARSKTRP dokazilo o dedovanju ali
pričakovanem dedovanju plačilnih pravic.

PRENOS PLAČILNIH PRAVIC


Prijava prenosa plačilnih pravic za leto 2018: do 28.2.2018.



Vloga za prenos plačilnih pravic (http://www.mkgp.gov.si).



Vlagatelj (fizična oseba, pravna oseba, agrarna skupnost ali
pašna skupnost), ki je lastnik in imetnik plačilnih pravic ter
prenaša plačilne pravice (prenosnik).



Prenosnik pošlje na ARSKTRP vlogo v fizični obliki (ali
računalniški izpis, če se izpolni elektronsko s pomočjo
svetovalca). Podpis obeh – prevzemnika in prenosnika!



TUDI TAKRAT, KADAR NOSILEC KMETIJE POSTANE
FIZIČNA OSEBA, KI NI BILA ČLAN KMETIJE, npr. nakup
celotne kmetije (sprememba nosilca, nespremenjena KMGMID številka)!
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SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA 2018 –

NACIONALNA REZERVA 2018


Upravičenci - nosilci KMG, ki:
 izpolnjujejo splošne pogoje za prejemanje NP
 še nikoli niso prejeli plačilnih pravic iz NR
 izpolnjujejo pogoje za:
• plačilo za mlade kmete, ali
• začenjajo opravljati kmetijsko dejavnost, ali
• so jim bile ugodene pritožbe glede plačilnih
pravic iz preteklih let.
 drugi nameni, če so na voljo sredstva:
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višja sila ali izjemne okoliščine zaradi katere nosilec
KMG ni uveljavljal dodelitve plačilnih pravic do 9.6.2015;
kritje dodatnih sredstev za plačilo za mlade kmete za
2018 in za male kmete za 2018;
linearno povečevanje vrednosti plačilnih pravic.

SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA 2018 –

NACIONALNA REZERVA 2018
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Nosilci KMG, ki začenjajo opravljati kmetijsko dejavnost:
• Nosilec KMG, ki svojo kmetijsko dejavnost začel
opravljati v letu 2016, 2017 ali 2018 (vpis v RKG); vmes
ni prekinitev!
• Fizične ali pravne osebe, ki v obdobju 5 let pred
začetkom niso opravljale nobene kmetijske dejavnosti v
svojem imenu in na lastno odgovornost ali niso imele
kontrole pravne osebe, ki opravlja kmetijsko dejavnost.
• V primeru pravne osebe tudi fizična oseba ali osebe, ki
ima (imajo) kontrolo pravne osebe, v tem obdobju 5 let
pred začetkom ne sme opravljati nobene kmetijske
dejavnosti ali imeti kontrole pravne osebe, ki opravlja
kmetijsko dejavnost.
• KMG-kmetija: noben prejšnji nosilec ni prejel
plačilne pravice iz nacionalne rezerve in zdajšnji
nosilec ni bil član te kmetije.

SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA 2018 –

NACIONALNA REZERVA 2018


Nosilci KMG, ki začenjajo s kmetijsko dejavnostjo: npr.

2013
2014
2015
2016
2017
Fizična oseba, ki v 2018 postal nosilec kmetije:
• ni nosilec kmetije, KMG-planina ali KMG – skupni pašnik,
in/ali
• nima kontrole pravne osebe, ki opravlja kmetijsko
dejavnostjo
Noben nosilec kmetije ni prejel plačilne pravice iz NR
in zdajšnji nosilec ni bil član te kmetije.

Nosilec KMG-pravna oseba ni vpisana v RKG.
Nosilec KMG-pravna oseba nima kontrole pravne osebe, ki
opravlja kmetijsko dejavnostjo.
Fizična oseba, ki ima v 2017 kontrolo KMG pravne osebe:
• ni nosilec kmetije, KMG-planina, KMG – skupni pašnik,
in/ali
• nima kontrole pravne osebe, ki opravlja kmetijsko
dejavnostjo
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2018
VPIS
NOSILCA
KMETIJE V
RKG

2019

2020

Možnost oddaje vloge za NR. Ni
prekinitve nosilstva!
VPIS
NOSILCA
KMGPRAVNA
OSEBA
V RKG

Nosilec KMG-pravna oseba lahko
odda vlogo za NR.

SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA 2018 –

NACIONALNA REZERVA 2018


Vrednost dodeljenih PP:
• nacionalna povprečna vrednost plačilnih pravic :
160,1 EUR za 2018,
159,08 EUR za 2019 in za 2020, ali
• po modelu delne konvergence (pritožbe, višja sila 2015)



Upravičene površine:
• ista pravila kot za aktiviranje plačilnih pravic
Število PP:
• enako številu ha upravičenih površin, za katere nosilec
KMG nima plačilnih pravic.
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SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA 2018 –

NACIONALNA REZERVA - POLNJENJE:


število PP, enako skupnemu številu PP, ki jih imetnik v 2
zaporednih letih ni aktiviral. V NR se vrnejo PP z najnižjo
vrednostjo. Izjema: višja sila ali izjemne okoliščine.



PP, ki ne dajejo pravice do plačila v 2 zaporednih letih, ker
imetnik ni izpolnjeval pogoja aktivnega kmeta ali
velikostnega praga (1 ha ali 100 EUR) ali zaradi umetno
ustvarjenih pogojev glede 5% znižanja osnovnega plačila



PP, ki jih imetniki prostovoljno vrnejo



neupravičeno dodeljene PP (Uredba 809/2014, 23. člen)



linearno znižanje vrednosti vseh PP, če NR ne zadostuje za
ugodene pritožbe;



če potrebno, linearno znižanje vrednosti vseh PP za kritje PP
za mlade kmete in/ali „začetnike“.
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ZELENA KOMPONENTA


obvezna za nosilce KMG, ki upravičeni do osnovnega
plačila (= aktivirajo plačilne pravice)



katere kmetijske prakse morajo izvajati, odvisno od
obsega in vrste rabe kmetijskih površin:
— Diverzifikacija kmetijskih rastlin
— Površine z ekološkim pomenom
— Ohranjanje trajnega travinja
–
–



na ravni Slovenije: spremlja se letni delež trajnega travinja,
referenčni delež je 58,65%,
na ravni nosilca KMG, če ima okoljsko občutljivo trajno travinje
(OOTT): prepoved spremembe v druge rabe ali oranja.

Orna zemljišča: tudi 1131 – začasno travinje!

ZELENA KOMPONENTA


IZJEME = ni pogoja največ 30 ha ornega zemljišča:
KMG, ki jim ni treba zagotoviti diverzifikacijo ali PEP:


več kot 75% ornega zemljišča







imajo več kot 75 % kmetijskih površin
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za proizvodnjo trav ali drugih zelenih krmnih rastlin,
za pridelavo stročnic (tudi DTM),
je v prahi (vendar ne praha za medonosne rastline!)
ali pa gre za kombinacijo teh rab, ali
pod trajnim travinjem,
za proizvodnjo trav ali drugih zelenih krmnih rastlin ali
pod kombinacijo navedenih rab.

ZELENA KOMPONENTA
Plačilo za zeleno komponento:
 30% ovojnice za neposredna plačila; 40,8 mio € za 2017;
 cca. 56% vrednosti PP, ki jih nosilec KMG aktivira.
Upravne kazni v primeru neizpolnjevanja kmetijskih praks:
 v 2018 ni več prehodnega obdobja
 upravna kazen se nanaša le na plačilo za ZK;
 upravna kazen se deli s 4 in omeji na 25% plačila za ZK, do
katerega je kmet upravičen za 2018 (28. čl. Ur. 640/2014);
 izplačilo plačila za ZK je odvisno od obsega neupravičenih“
površin glede na površino, ki se uporabi za izračun plačila za
ZK (število ha ugotovljenih upravičenih kmetijskih površin KMG
oz. število aktiviranih plačilnih pravic).

DIVERZIFIKACIJA
KMETIJSKIH RASTLIN


•

•
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Obdobje: 7.5. - 31.7.
Nosilci KMG, ki imajo 10 ha in več ornih zemljišč:
od 10 – vključno 30 ha = vsaj 2 različni kmetijski
rastlini, pri tem, da glavna kmetijska rastlina ne
zajema več kot 75% ornega zemljišča;
nad 30 ha = vsaj 3 različne kmetijske rastline, pri
tem, da glavna ne zajema več kot 75% in dve glavni
kmetijski rastlini več kot 95% ornega zemljišča.
pira (Triticum spelta) se šteje za različno kmetijsko
rastlino od kmetijskih rastlin, ki pripadajo istemu
rodu.

POVRŠINE Z EKOLOŠKIM POMENOM



KMG z več kot 15 ha ornih zemljišč
Zagotoviti vsaj 5% ornih zemljišč pod PEP, štejejo
se:
•
•
•
•
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PRAHA
PRAHA ZA MEDONOSNE RASTLINE
POVRŠINE S KMETIJSKIM RASTLINAMI, KI VEŽEJO
DUŠIK
POVRŠINE Z NAKNADNIMI POSEVKI ALI PODSEVKI
MED GLAVNO KMETIJSKO RASTLINO

prepoved uporabe FFS (tudi tretiranih semen).
vpliva na preprečevanje dvojnega financiranja pri
enakih zahtevah ukrepa KOPOP

POVRŠINE Z EKOLOŠKIM POMENOM
PREPOVED UPORABE FFS se s pregledi na kraju samem preverja
tako, da se preverja:

1. dejansko stanje ornih površin, ki jih je nosilec prijavil kot površine z
ekološkim pomenom na zbirni vlogi za tekoče leto;
2. podatke o uporabi FFS, ki jih vodi nosilec KMG v skladu s
predpisom o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi (!);

3. račune, s katerih mora biti razviden nakup semena oziroma sadik;
4. deklaracije uporabljenega semena oziroma sadik;
5. kopije deklaracij za seme oziroma sadike, ki so pridobljene od
drugega KMG.
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POVRŠINE Z EKOLOŠKIM POMENOM
•

PRAHA:
• utežni faktor 1
• ni kmetijske proizvodnje od 1.1. do 31. 7. 2018;
• ni dovoljeno spravilo ali pa uporaba za pašo;
• prepoved FFS.

•

PRAHA ZA MEDONOSNE RASTLINE:
• utežni faktor 1,5
• medonosne rastline: sončnica, lan, facelija in ajda.
• od 1.1.2018 do 31.7.2018 1.5.2018 do 31.10.2018
(6 mesecev) in prepoved FFS;
• ni dovoljena spravilo pridelka (in prodaja), tudi
po 31.10.2018 ne
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POVRŠINE Z EKOLOŠKIM POMENOM
•

POVRŠINE S KMETIJSKIM RASTLINAMI, KI
VEŽEJO DUŠIK:
•
•

•
•
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utežni faktor 1 namesto 0,7
krmni bob, bob, soja, grašica, volčji bob (lupina), grahor,
krmni grah, lucerna ali detelje ali mešanice teh
kmetijskih rastlin, ki vežejo dušik, in drugih rastlin, pod
pogojem, da prevladujejo rastline, ki vežejo dušik (jari
krmni grah in jari ječmen za zrnje ; jari krmni grah in jari
oves)
prisotne od 7. 5. do tehnološke zrelost oz. do 30. 9.
2018;
prepoved FFS: od datuma setve oz. od 1.1.2018, če je
bila setev opravljena v letu 2017 ali prej, ter do datuma
spravila v letu 2018 oz. 31.12.2018, če bo spravilo
izvedeno leta 2019!

POVRŠINE Z EKOLOŠKIM POMENOM
•

POVRŠINE Z NAKNADNIMI POSEVKI ALI PODSEVKI:
naknadni posevek:

•
•

•

mešanice vsaj 2 kmetijskih rastlin: bela gorjušica, facelija, aleksandrijska
detelja, perzijska detelja, mnogocvetna ljuljka, inkarnatka, oljna repica,
oljna ogrščica, oljna redkev in grašica.
prisotnost od 15. 8. do vsaj 16. 10. 2018 (= setev do 15. 8. 2018)




podsevek med glavno kmetijsko rastlino

•
•

•
•

•
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ni dovoljena raba teh posevkov za krmo ali pašo (= zaželen podor)
prepoved FFS

trave ali/in nekatere stročnice (inkarnatka, DTM…)
prisotnost podsevka od 15. 8. do vsaj 16. 10. 2018
prepoved FFS: 8 tednov po spravilu glavne kmetijske rastline ali do setve
naslednje glavne kmetijske rastline.

naknadnih posevkov ali podsevkov se ne sme obdržati v naslednjem letu
kot glavno kmetijsko rastlino (v nasprotnem primeru kot da v preteklem
letu ni bil zagotovljen PEP!).

OKOLJSKO OBČUTLJIVO
TRAJNO TRAVINJE 2018
1) Območja

OOTT, Priloga II Uredbe o shemah NP,

„obodi“
2) Površine

s statusom OOTT (v območjih OOTT)

3) Površine

s kršitvijo statusa OOTT

Površine s statusom OOTT (v območjih OOTT)

2)


površine, ki so pridobile status OOTT v letu 2015, 2016,
2017



vsakoletna posodobitev sloja status OOTT zaradi novih
površin trajnega travinja v območjih OOTT:


ker so prvič vpisane v RKG in prijavljene na ZV kot trajno
travinje (raba 1300, 1320 ali 1222 – visokodebelni ,
zatravljen), ali



ker so prvič prijavljene na ZV kot trajno travinje (raba 1300,
1320 ali 1222 – visokodebeln, zatravljen), ali



ker so bile začasno travinje (šestletna zaporedna pridelava
trav in drugih zelenih krmnih rastlin) in so prijavljene na
zbirni vlogi. NA ZV 2018 SE AVTOMATIČNO PRETVORI IN
AŽURIRA SKUPEN OBSEG NJIV!

2)

Površine s statusom OOTT (v območjih OOTT)
Dopuščeno je le rahljanje tal.
Iz ohranjanja OOTT so izvzeti nosilci KMG s površinami
s statusom OOTT, ki:
 ne uveljavljajo plačilnih pravic, ali
 so vključeni v shemo za male kmete, ali
 so z OOTT površinami vključeni v ekološko kmetovanje
(ali v preusmerjanju).
Vendar, ko nosilec KMG izstopi iz sheme za male kmete
ali z OOTT površino izstopi iz ekološkega kmetovanja ali
pa jo proda ali da v zakup nosilcu KMG, ki uveljavlja
plačilne pravice, velja za površine s statusom OOTT
zopet obveznost ohranjanja.

3) Površine

s kršitvijo statusa OOTT



Nosilec KMG, ki je OOTT spremenil v drugo kmetijsko
rabo (npr. 1100, 1180) ali pa spremenil v drugo
nekmetijsko rabo (npr. zaraščanje) ali pa preoral, mora
spremeniti nazaj v trajno travinje: v rabo 1300, 1320
ali 1222 – visokodebelni, zatravljen.



Razen če gre za okoliščine, na katere nosilec ne more
vplivati.



Taka površina se, ko se zaseje s travo/TDM/DTM, takoj
uvrsti v rabo 1300 (ne šele šesto leto pod travami ali
drugimi zelenimi krmnimi rastlinami!).



Rok: do oddaje zbirne vloge za naslednje leto.

SHEMA ZA MLADE KMETE 2018
Upravičenec je nosilec KMG, ki
 upravičen do sheme osnovnega plačila in
 je „mladi kmet“:
Če je KMG s.p. ali kmetija, je nosilec KMG (fizična oseba):
• v letu 2018 je postal PRVIČ nosilec KMG ali
je PRVIČ postal nosilec v 5 letih pred prvo predložitvijo vloge za
osnovno plačilo (nosilec neprekinjeno do vključno 2018);
• v letu (prve) predložitve vloge za osnovno plačilo ni starejši od
40 let.
• eden izmed prejšnjih nosilcev ni prejel plačila za mlade
kmete in zdajšnji nosilec ni bil član te kmetije. (VELJA TUDI
ZA NR!).
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SHEMA ZA MLADE KMETE 2018
Upravičenec je nosilec KMG, ki
 upravičen do sheme osnovnega plačila in
 je „mladi kmet“:
Če je nosilec KMG pravna oseba, se šteje za mladega kmeta, če:
• v letu 2018 (ali pred 5 leti) je fizična oseba, ki izpolnjuje starostni
pogoj, PRVIČ postala član poslovodstva te pravne osebe in
obenem pridobila vsaj 1/2 glasovalnih pravic v tej pravni
osebi,
• ta fizična oseba ni starejša od 40 let v letu (prve) predložitve vloge
za osnovno plačilo s strani te pravne osebe, v kateri je ta fizična
oseba imela nadzor
• pravna oseba lahko uveljavlja le eno največ petletno obdobje.
31

SHEMA ZA MLADE KMETE 2018


Višina plačila (dodatek na plačilno pravico) je 74, 66 EUR.
Zniža se, če ne zadostuje 1,5% oz. 2% nacionalne ovojnice za
neposredna plačila.



Skupni znesek za mladega kmeta:

= [št. njegovih aktiviranih plačilnih pravic v 2018] x 74, 66 EUR
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Upošteva se največ 90 plačilnih pravic nosilca KMG

Koliko let lahko mladi kmet uveljavlja plačilo? Največ 5 let,
odvisno, kdaj je postal nosilec kmetije (in drugih pogojev):


Če je postal nosilec leta 2013, le (še) leta 2018,



Če je postal nosilec leta 2014, le (še) leta 2018 in 2019.



Če je postal nosilec leta 2015, le (še) leta 2018, 2019 in 2020.

SHEMA ZA MALE KMETE - 2018
Vključitev ni več možna, le izstopi (npr. najpozneje do vključno
3.1.2019, če nosilec KMG v letu 2019 ne želi biti mali kmet).
 Vrednost letne podpore v času sodelovanja v shemi :
Izplačilo NP za leto 2015, vendar do največ 1.050 €, sorazmerno
znižana zaradi nižje nacionalne ovojnice.
 Obveznosti nosilca KMG med sodelovanjem v shemi :
 Ni zelene komponente, ni kontrol v okviru navzkrižne skladnosti;
 Mora ohraniti vsaj število upravičenih ha kmetijskih površin, ki je
enako številu PP dodeljenih za leto 2015 => če ne, izgubi celoten
znesek!
 NI PRENOSOV PLAČILNIH PRAVIC NA DRUGE NOSILCE
KMG (TUDI PRI ZAMENJAVI NOSILCA NA ISTEM KMG!),
RAZEN V PRIMERU DEDOVANJA KMG, POD POGOJEM, DA
PODEDUJE VSE PLAČILNE PRAVICE.
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PODPORA ZA ZELENJADNICE


Pridelava sladke koruze - pri pregledu na kraju samem
se preverjajo:
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račun, s katerega je razviden nakup semena sort sladke
koruze, in
uradna etiketa ali etikete oziroma potrdilo dobavitelja, s
katerimi je bilo v skladu z zakonom, ki ureja semenski material
kmetijskih rastlin, ob nakupu označeno oziroma opremljeno
seme sort sladke koruze, ki ga je nosilec KMG uporabil za
pridelavo sladke koruze.

PODPORA ZA MLEKO V GORSKIH OBM. 2018






Nosilec KMG je upravičen do podpore za leto 2018, če:
 KMG je razvrščeno v gorsko območje,
 v letu 2017 je njegova oddaja in neposredna prodaja mleka
znašala več kot 5.167 kg oz. 4.359 kg za nosilce KMG, ki so
vključeni v ekološko rejo mleka, in
 v letu 2018 redi eno žensko goved ali več ženskih govedi, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje: …
Podatki: iz evidence mleka (pravilnik o evidenci za sektor mleka
in tržno informacijski sistem za trg mleka in mlečnih izdelkov).
Nosilci KMG, ki so vključeni v ekološko rejo mleka, so nosilci, ki
imajo certificirano ekološko pridelavo mleka za leto 2017 in 2018.
Najvišje upravičeno število krav na KMG za leto 2018:
seštevek oddaje in neposredne prodaje mleka v letu 2017 se deli
s povprečno mlečnostjo 5.167 kg oz. 4.359 kg pri nosilcih KMG,
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vključenih v ekološko rejo, in se zaokroži navzdol na celo število.

PLAČILO ZA
OBMOČJA Z NARAVNIMI OMEJITVAMI






„Dodatek“ k plačilni pravici.
Dodeli se za:
 kmetijske površine na gorskem območju (GO) z nagibom od
najmanj 35 % do 50 % (okvirna višina podpore je 50 EUR/ha),
 kmetijske površine na GO z nagibom najmanj 50 % (okvirna
višina podpore je 100 EUR/ha),
Končna višina podpore je lahko višja ali nižja, odvisno od števila
vseh prijavljenih upravičenih hektarjev.

Nosilec KMG je upravičen do plačila PONO za kmetijske površine, ki:
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imajo za GERK nagib najmanj 35 % do 50 % ali nagib najmanj 50 %;
so v gorskem območju v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in
jih za tekoče leto uveljavlja za aktiviranje njegovih plačilnih pravic.

Hvala za pozornost!
kontakt:
gp.mkgp@gov.si
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