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Javni razpis ukrepa 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in 
gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne 

podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

Datum objave: 26.4.2013 

Rok za oddajo: 12.6.2013 

Predvidena višina sredstev: 14.000.000 EUR 

Višina sofinanciranja: od 25 % do 60 % 

Predmet razpisa 

Predmet razpisa so naložbe v: 

 predelavo kmetijskih proizvodov, 

 predelavo živil, 

 kombinirano predelavo proizvodov 

 trženje kmetijskih proizvodov, kamor uvrščamo naložbe namenjene skladiščenju primarnih kmetijskih 

proizvodov, pripravi kmetijskih proizvodov za trg, ureditvi razstavnih in degustacijskih prostorov, 

ureditvi prodajnih prostorov in nakup namenskih aparatov za prodajo; 

 prvo stopnjo predelave lesa. 

Upravičenci 

Vlagatelji na ta javni razpis so lahko: 

 gospodarske družbe, 

 samostojni podjetniki posamezniki, 

 zadruge ali 

 zavodi. 

 

Upravičeni stroški 

Št. Upravičeni strošek Dodatna pojasnila 

Stroški naložbe 

4.1.1.1 nakup nepremičnin Samo v primeru, če se naložba nanaša na predmet podpore 
iz točk 2.1.1 in 2.1.4  javnega razpisa. 

4.1.1.2 novogradnja, rekonstrukcija in 
investicijsko vzdrževanje 
nepremičnin 

Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo 
tudi stroški dobave gotovih elementov, prevoza, njihove 
montaže in stroški izvedbe del na kraju samem (stroški 
materiala, prevoza in opravljenih del). 

4.1.1.3 stroški nakupa novih strojev, 
opreme in naprav 

Med stroške nakupa novih strojev, opreme in naprav, spada 
tudi nakup laboratorijske in IKT opreme, vključene v proces 
trženja ali predelave, ter naprav za pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov energije. 
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Splošni stroški 

4.1.1.4 stroški, ki so neposredno 

povezani s pripravo in izvedbo 

naložbe in izpolnjevanjem 

obveznosti iz naslova tega 

javnega razpisa 

  

Med te stroške sodijo stroški za pripravo vloge na javni razpis 

in poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene ali 

tehnične dokumentacije, stroški nadzora ter priprava 

zahtevkov za izplačilo sredstev, v višini do vključno deset 

odstotkov upravičenih stroškov naložbe iz točk 4.1.1.1, 

4.1.1.2 in 4.1.1.3. 

Višina sofinanciranja 

Št. Namen Intenzivnost pomoči (v %) 

1      Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov 

  mikro, mala in srednja podjetja 45 

velika podjetja 25 

2      Naložbe v predelavo živil, katerih surovina so kmetijski proizvodi 

  mikro in mala podjetja 45 

srednja podjetja 35 

velika podjetja 25 

3     Skupne naložbe v predelavo kmetijskih in živilskih proizvodov 

  mikro in mala podjetja 45 

srednja podjetja 35 

velika podjetja 25 

4      Naložbe v prvo stopnjo predelave lesa 

  mikro podjetja 50 

Višina sredstev: Na voljo je 14.000.000,00 EUR. 

 

Pokličite nas! V neprofitnem zavodu KAM DATA vam bomo z veseljem odgovorili na vsa 
vprašanja ter za vas pripravili vso potrebno prijavno dokumentacijo. 
 

Andrej Poljanec, direktor 
031-702-500 
andrej@dap-ing.eu  
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