
III. B POMOČI DE MINIMIS  
 

27. člen  
Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah  

Cilj ukrepa je povečati ponudbo dopolnilnih dejavnosti in kvalitete proizvodov, ustvariti 

pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega 
položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.  
Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški nakupa 

opreme vključno z računalniško opremo, stroški promocije, stroški udeležbe na 
izobraževanjih in usposabljanjih, ki so povezani z dejavnostjo.  
 
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, dopolnilna dejavnost v skladu 
z veljavnimi predpisi, že registrirana ali registrirana pred izplačilom pomoči, dokazilo o 
zavarovanju kmetov za nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarovani, 
predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, 
dokazilo o plačilu.  
 
Višina sofinanciranja: do največ 50 % vrednosti investicije brez DDV.  

 
28. člen  

Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih  
Cilj ukrepa je povečati pestrost ponudbe na kmetijah, ustvariti pogoje in možnosti za 
ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest in izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih 
gospodarstev.  
 
Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški nakupa 
opreme vključno z računalniško opremo, stroški promocije, stroški udeležbe na 
izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih z dejavnostjo.  
 
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, dokazilo o zavarovanju 

kmetov za nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarovani, predračuni ali 
računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazilo o 
plačilu.  
 
Višina sofinanciranja: do največ 50 % vrednosti investicije brez DDV.  

 
29. člen  

Trženje kmetijskih proizvodov in storitev  
Cilj ukrepa je izboljšati kakovost ponudbe, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in 
ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja 
kmetijskih gospodarstev.  
 
Upravičeni stroški: nakup opreme za konfekcioniranje in skladiščenje. Nakup opreme za 
prostore za prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov z drugih kmetij, promocija kmetijskih in 
drugih proizvodov s kmetij.  
 
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, dokazilo o zavarovanju 

kmetov za nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarovani, predračuni ali 
računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazilo o 
plačilu.  
 
Višina sofinanciranja: do največ 50 % vrednosti investicije brez DDV.  

 
 
 



30. člen  
Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev  

Namen ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih, kjer 
prevozi niso ekonomsko upravičeni.  
 
Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega prevoza na kilometer v odročnih krajih.  
 
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, dokazilo o opravljenih 

tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj, seznam lokalnih odročnih prog 
z navedbo razdalj in številom prevozov letno.  
 
Višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih operativnih stroškov (brez DDV) tovornega 

transporta iz odročnih krajev, ki bodo določeni z razpisom. Skupna pomoč »de miminis«, 
dodeljena kateremu koli transportnemu podjetju, ne sme presegati 100.000 eurov bruto v 
katerem koli obdobju treh proračunskih let.  

 


