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Zadeva: Analiza javnih razpisov  
 
 
 
 
To je dokument v katerem so navedeni javni razpisi za obdobje do leta 2025 z 
analizo možnosti za uspešno prijavo ter navedbo pogojev in zahtev, ki jih mora 
prijavitelj izpolnjevati. Dokument je namenjen za pomoč kmetijam pri 
subvencioniranju njihove dejavnosti.  
 
 
Podukrep Javni razpis  stran 
16.2. za Podporo za pilotne projekte ter 

za razvoj novih proizvodov, praks, 
procesov in tehnologij za projekte 
EIP 

3 

6.4. za podporo naložbam v vzpostavitev 
in razvoj nekmetijskih dejavnosti 

5 

16.5. za podporo za skupno ukrepanje za 
blažitev podnebnih sprememb ali 
prilagajanje nanje ter za skupne 
pristope k okoljskim projektom in 
stalnim okoljskim praksam za 
projekte EIP 

6 

6.3. pomoč za zagon dejavnosti, 
namenjene razvoju majhnih kmetij 

8 

9.1.  Javni razpis Ustanavljanje 
skupin in organizacij proizvajalcev v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju 
iz PRP za obdobje 2014–2020 

10 

4.1. Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva za leto 2021 

12 
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OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje 
splošne učinkovitosti in trajnosti 
kmetijskih gospodarstev,  
namenjene izvajanju ekološke 
pridelave hrane    

3.1. Podpora za novo sodelovanje v 
shemah kakovosti v letu 2021 

13 

 Dodeljevanje posojil projektom 
primarne kmetijske pridelave 

14 

 
 

Projekti LAS 
 

16 

 
 

Interreg Srednja Evropa 2021-
2027 

19 

 
 

EU SKLADI – evropski strukturni in 
investicijski skladi 

19 
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 Javni razpis za Podporo za pilotne projekte ter za razvoj 
novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte 
EIP 

 

Razpisovalec:  MKGP 

Podukrep: 16.2. 

Cilj podukrepa: razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov 
ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, 
prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta. 

Upravičenci:  Za namen izvedbe pilotnega projekta  se vzpostavi partnerstvo, ki ga 
sestavljata kmetijsko gospodarstvo in eden od naslednjih članov: 
1.      pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je: 

a)    registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva, 
živilstva ali gozdarstva ali 

b)    vpisan v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu 
s predpisom, ki ureja vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih 
raziskovalne in razvojne dejavnosti; 

2.      pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja v skladu z zakonom, ki 
ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja 
višje strokovno izobraževanje, oziroma zakonom, ki ureja visoko šolstvo, na 
področju: 
-  kmetijstva, če se področje projekta nanaša na kmetijstvo, 
-  kmetijstva ali živilstva, če se področje projekta nanaša na živilstvo, 
-  gozdarstva, če se področje projekta nanaša na gozdarstvo, ali 

3.      fizična oseba, ki je vpisana v register zasebnih raziskovalcev v skladu s 
predpisom, ki ureja register zasebnih raziskovalce 

 Za namen izvedbe projekta EIP se vzpostavi partnerstvo, ki ga 
sestavljajo trije člani, in sicer: 
1.      kmetijsko gospodarstvo, 
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2.      pravna oseba, ki je vpisana v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne 
dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja vsebino in način vodenja evidence o 
izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, in 

3.      pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na 
področju: 
-  kmetijstva, če se področje tematike projekta nanaša na kmetijstvo, 
-  kmetijstva ali živilstva, če se področje tematike projekta nanaša na 
živilstvo, 

-  gozdarstva, če se področje tematike projekta nanaša na gozdarstvo. 
 

Rok za prijave: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. novembra 2021 do 
vključno 12. januarja 2022, do 14:00 ure. 

Informacije o javnem razpisu: INFO točka Agencije Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel: 
01 580 77 92, e-pošta: aktrp@gov.si,  

INFO točke Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
(Priloga 32 razpisne       dokumentacije). 
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 Javni razpis za podporo naložbam v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti 

 
 

Razpisovalec:  MKGP 

Podukrep: 6.4. 

Cilj podukrepa: vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih 
nekmetijskih dejavnosti na podeželju; izboljšanje dohodkovnega 
položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju; krepitev 
podjetništva na podeželju 

Upravičenci: nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samostojni podjetniki 
posamezniki, gospodarske družbe, zavodi ali zadruge  

Zahteve/pogoji: Lokacija naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 
prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti. Za 
pridobitev sredstev mora upravičenec izpolnjevati tudi pogoj, da je v letu pred 
vložitvijo vloge na javni razpis zagotavljal ustrezen obseg dela (0,5 polne delovne 
moči – PDM v primeru enostavnih naložb oziroma 1 PDM v primeru zahtevnih 
naložb) ter  ustvariti primeren prihodek iz poslovanja, ki mu omogoča dolgoročno 
sposobnost preživetja in sicer v višini ene bruto minimalne plače na zaposlenega v 
RS na 1 PDM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Rok za prijave: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 4. oktobra 2021 do 
vključno 17. decembra 2021, do 13.59. 

Informacije o javnem razpisu: https://razpis.eu/razpisi/javni-razpis-podpora-
za-nalozbe-v-vzpostavitev-in-razvoj-nekmetijskih-dejavnosti/ 
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 Javni razpis za podporo za skupno ukrepanje za blažitev 
podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne 
pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam 
za projekte EIP 

 

Razpisovalec:  MKGP 

Podukrep: 16.5. 

Cilj podukrepa: razvoj rešitev, namenjenih zmanjšanju negativnih vplivov 
kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na 
področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske 
raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na 
vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju ali 
blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu 
ali gozdarstvu, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov 
projekta. 

Upravičenci:  Za namen izvedbe pilotnega projekta se vzpostavi 
partnerstvo, ki ga sestavljata kmetijsko gospodarstvo in eden od naslednjih 
članov: 
1.      pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je: 

a)    registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva 
ali gozdarstva ali opravlja dejavnost svetovanja na področju varstva okolja, 
ohranjanja narave ali varstva voda ali 

b)    vpisan v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu 
s predpisom, ki ureja vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih 
raziskovalne in razvojne dejavnosti; 

2.      pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja v skladu z zakonom, ki 
ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja 
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višje strokovno izobraževanje, oziroma zakonom, ki ureja visoko šolstvo, na 
področju: 
-  kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se 
področje tematike nanaša na kmetijstvo, 

-  gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se 
področje tematike nanaša na gozdarstvo, ali 

3.      fizična oseba, ki je vpisana v register zasebnih raziskovalcev v skladu s 
predpisom, ki ureja register zasebnih raziskovalcev. 

  Za namen izvedbe projekta EIP se vzpostavi partnerstvo, ki ga 
sestavljajo trije člani, in sicer: 
1.      kmetijsko gospodarstvo, 
2.      pravna oseba, ki je vpisana v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne 

dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja vsebino in način vodenja evidence o 
izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, in 

3.      pravna oseba, ki: 
-  je registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva, 
varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se področje tematike 
iz poglavja C) priloge 2 te uredbe nanaša na kmetijstvo, 

-  je registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju gozdarstva, 
varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se področje tematike 
iz poglavja C) priloge 2 te uredbe nanaša na gozdarstvo ali 

-  opravlja dejavnost svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave 
ali varstva voda. 

 
Rok za prijave: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. novembra 2021 do 

vključno 12. januarja 2022, do 14:00 ure. 

Informacije o javnem razpisu:  INFO točka Agencije Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, 
tel.: 01 580 77 92, e-pošta: aktrp@gov.si,  

INFO točke Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
(Priloga 32 razpisne dokumentacije). 
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 Javni razpis pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju 
majhnih kmetij 

 

Razpisovalec:  MKGP 

Podukrep: 6.3. 

Cilj podukrepa: Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij, katerih kmetijska 
zemljišča pretežno ležijo na OMD, izboljšanje konkurenčnosti 
majhnih kmetij, izboljšanje potenciala za pridelavo, predelavo 
oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečanje produktivnosti 
ter ekonomske in okoljske učinkovitost majhnih kmetij ter 
prispevanje k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju 
značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in 
ohranjanju biotske raznovrstnosti. 

Upravičenci:  Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 

• v letu 2021 so vložile zbirno vlogo; 
• glede na zbirno vlogo iz leta 2021 imajo v upravljanju najmanj 1,5 ha in 

manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin (PKP), kar npr. pomeni 3 – 
11,99 ha trajnih travnikov, 1,5 – 5,99 ha njivskih površin ali 0,37 – 1,5 ha 
vinogradov; 

• glede na podatke iz evidence rejnih živali iz leta 2021 redijo vsaj 1,5 glav 
velike živine (GVŽ) in manj kot 15 GVŽ; 

• zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu 0,5 GVŽ/ha trajnega 
travinja; 

• pogoja glede obsega GVŽ in obtežbe s travojedimi živalmi ni potrebno 
izpolnjevati kmetijam, katerih površine trajnih nasadov (rabe: 1211, 1212, 

http://www.seneno.info/
mailto:kgzs@kgzs.si
http://www.kgzs.si/


                                                                                                               
                                                                                                                  www.seneno.info  

             9/22 
 

 

Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana 
tel.: (01) 513 66 00 

E-pošta: kgzs@kgzs.si   
 www.kgzs.si 

1221, 1230, 1160, 1240) predstavljajo več kot 50 % kmetijskih zemljišč v 
upravljanju, 

• kmetijsko gospodarstvo mora biti razvrščeno v OMD; 
• vlogi na javni razpis je treba priložiti enostaven poslovni načrt za obdobje 

treh let, v katerem je treba izbrati vsaj en cilj, ki prispeva h 
gospodarskemu razvoju kmetije, ali vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju 
horizontalnih ciljev (okolje, inovacije, podnebne spremembe); 

• kmetiji še ni bila dodeljena podpora iz naslova tega podukrepa v prvih dveh 
javnih razpisih. 

Rok za prijave: Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 27. septembra 
2021 do vključno 16. decembra 2021 do 13:59. ure. 

Informacije o javnem razpisu: INFO točka Agencije Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj                   podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana,                                                                                                                                                                                                                                                         
tel.: 01 580 77 92, fax.: 01 478 92 06, e-mail: aktrp@gov.si in  

                                              − INFO točke    KGZS (Priloga 1 k razpisni 
dokumentaciji). 
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 Javni razpis Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP za obdobje 
2014–2020 

 
Razpisovalec:  MKGP 

Podukrep: 9.1. 

Cilj podukrepa:  prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin 
ali organizacij proizvajalcev zahtevam trga;  skupno dajanje blaga v promet na 
način, da pravna oseba, ki je priznana kot organizacija ali skupina proizvajalcev, 
kupi in proda proizvode iz sektorja, za katerega je priznana, vključno s pripravo 
za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem na debelo;  oblikovanje 
skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in 
razpoložljivosti in  razvijanje poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranje 
in pospeševanje procesov inovacij. 
Upravičenci:   
1. organizacija proizvajalcev, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo priznanje 

organizacij proizvajalcev, priznana za sektor: 
a)    sadje in zelenjava, 
b)    oljčno olje in namizne oljke, 
c)    hmelj, 
č)   mleko in mlečni izdelki ali 
d)    prašičje meso; 

2.      skupina proizvajalcev, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo priznanje skupin 
proizvajalcev, priznana za sektor: 
a)    sadje in zelenjava, 
b)    meso, mesni izdelki in žive živali goveda, 
c)    meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ter gojene divjadi, 
č)   sladkorna pesa, 
d)    gozdni lesni proizvodi, 
e)    konoplja, 
f)     čebelji proizvodi, 

http://www.seneno.info/
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g)    kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava, 
h)    krušna pšenica, 
i)      zelišča, 
j)      okrasne rastline, 
k)    bučno olje, 
l)      grozdje za vino, 
m)  krompir, 
n)    žita, 
o)    pivovarski ječmen, 
p)    oljčno olje in namizne oljke ali 
r)     vino. 

 

Rok za prijave: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 18. oktobra 2021 do 
vključno 21. decembra 2021, do 14:00 ure. 

Informacije o javnem razpisu: INFO točka Agencije Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP),  Dunajska 
160, 1000 Ljubljana, tel.: 01 580 77 92, e-pošta: aktrp@gov.si, 

INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenje in Čebelarske zveze Slovenije (priloga razpisne dokumentacije). 
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 Javni razpis Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za 
leto 2021 OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne 
učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev,  
namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane    

 
 

Razpisovalec:  MKGP 

Podukrep: 4.1. 

Cilj podukrepa:  Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev ter 
doseganje višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov 

Upravičenci:   

Zahteve/pogoji:  

Rok za prijave: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. 11. 2021 do 
vključno 30. 12. 2021, do 14. ure. 

Informacije o javnem razpisu: https://skp.si/aktualno/info-tocke 
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 Javni razpis Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti 
v letu 2021 

 

Razpisovalec:  MKGP 

Podukrep: 3.1. 

Cilj podukrepa:  označevanje proizvodov z zaščitnim znakom, trženje 
proizvodov iz upravičenih shem kakovosti in s tem boljše poznavanje proizvodov s 
posebnimi označbami s strani potrošnikov, ter bolj organizirana in aktivna 
promocija s strani proizvajalcev, kar posledično vpliva na rast dodane vrednosti v 
kmetijstvu in s tem konkurenčnosti agroživilskega sektorja. 

Upravičenci: so določeni v 6. členu Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za 
kmetijske proizvode in živila iz PRP RS za obdobje 2014-               
 2020 

Zahteve/pogoji:  

Rok za prijave: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 19. novembra 2021 do 
vključno 20. decembra 2021, do 14:00 ure.  

Informacije o javnem razpisu:  INFO točka Agencije Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v         
    nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), tel.: 01 580 77 92, 
fax.: 01 478 92 06, e-mail: aktrp@gov.si in                                                                                                               
                                                          INFO točke KGZS (Priloga št. 1  razpisne 

dokumentacije). 
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 Javni razpis za dodeljevanje posojil projektom primarne 
kmetijske pridelave 

 

Razpisovalec:  Slovenski regionalno razvojni sklad 

Cilji razpisa: spodbujanje primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu 
ukrepu: 

o Izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva, 
o Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za 

dobro počutje živali, 
o Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture, 
o Doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev. 

Upravičenci: kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu 
in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana, kot kmetija, ki ni 
pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno 
dejavnost. Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register oziroma v register 
kmetijskih gospodarstev pred 1.1.2018. 
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Slovenski 
regionalno 
razvojni 
sklad 

Kmetijstvo in 
gozdarstvo 

Javni razpis 
za nakup 
kmetijskih in 
gozdnih 
zemljišč - A1 

  

Zavod RS za 
zaposlovanje 

Zaposli.me2020 Mesečno 
subvencijo 
od 416 EUR 
do 666 EUR 
lahko 
prejemate 
eno leto za 
najmanj 12-
mesečno 
zaposlitev 
brezposelnih, 
ki so starejši 
od 50 let 
oziroma so 
dopolnili 30 
let ali več in 
ustrezajo 
ciljnim 
skupinam. 

Ponudbo na javno 
povabilo lahko 
predložite delodajalci, ki 
ste pravne ali fizične 
osebe, vsaj 12 mesecev 
vpisane v Poslovni 
register Slovenije, 
imate vsaj enega 
zaposlenega v zadnjih 
3 mesecih ali ste 
samozaposleni ter 
izpolnjujete še vse 
druge pogoje iz 6. 
poglavja javnega 
povabila. 

Odprto do 
porabe 
sredstev oz. 
najdlje do 
31.5.2022 
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 PROJEKTI LAS 

 
KAJ JE LAS – LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA? 
 
LAS predstavlja lokalno javno-zasebno partnerstvo na opredeljenem podeželskem 
območju in je sestavljena iz predstavnikov različnih socio-ekonomskih sektorjev 
(javni, gospodarski in tretji sektor). Temelji na tripartitnem partnerstvu, 
sestavljenem iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva in civilne družbe. 
 
LAS spodbuja trajnostni razvoj z združevanjem razpoložljivih človeških in 
finančnih virov ter spodbujanjem lokalnih akterjev k izvajanju skupnih projektov 
in večsektorskih ukrepov. Vključevanje različnih partnerjev omogoča prilagoditev 
kmetijskega sektorja, povečuje skrb za okolje, diverzifikacijo dejavnosti na 
podeželju in kakovost življenja. 
 
Ker gre pri LAS-ih za pomembno vlogo povezovanja in vključevanja lokalnih 
partnerjev tako v načrtovanje kot uresničevanje razvoja tega območja, je  LAS 
odprt za vse tiste, ki imajo željo aktivno sodelovati pri udejanjanju skupnega 
razvoja in sprejmejo pravila delovanja. 
(Vir: https://www.toti-las.si/kaj-je-las-in-clld/)  
 
  
Kaj je CLLD in LEADER? 
 
CLLD (Community-Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) 
predstavlja razširjen pristop, ki omogoča vključevanje več skladov v izvajanje 
lokalnega razvoja, ki ga bodo izvajale Lokalne akcijske skupine (LAS) v obdobju 
2015-2020. V okviru programa LEADER, ki se je v obdobju 2007-2013 izvajal kot 
4. os Programa razvoja podeželja, je bil vključen v izvajanje lokalnega razvoja v 
okviru LAS le Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. 
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Izvajanje ukrepa CLLD bo na območju TOTI LAS vključevala 2 različna EU sklada: 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja ter Evropski regionalno razvojni 
sklad. Za koriščenje sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 
območje ne izpolnjuje pogojev. 
 
Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem 
lokalnih partnerstev – LAS, aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih 
lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega 
območja. Pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, 
večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega 
območja. 
 
S kombinacijo različnih virov financiranja skozi instrument CLLD, se omogoča LAS 
izvedbo celovitih in kompleksnejših operacij in niso strogo omejene na podeželska 
območja, ampak vključujejo tudi ribiška in mestna naselja. Tovrsten pristop je 
veliko bolj celostni in posledično vpliva na uspešnejše uresničevanje lokalnih 
potreb. Dostop do sredstev različnih skladov lokalnim partnerstvom omogoča, da 
razširijo svoje področje uporabe in namenijo več pozornosti nekaterim področjem 
in vprašanjem, ki bi jih sicer težko obravnavala. Strategija lokalnega razvoja (v 
nadaljnjem besedilu: SLR), ki jo za posamezno območje pripravi lokalno 
partnerstvo, odgovarja posebnim bodisi geografskim ali demografskim izzivom. 
(Vir: https://www.toti-las.si/kaj-je-las-in-clld/)  
 
 
ZAKLJUČENI PROJEKTI LAS 
 
 Projekt Odprta vrata kmetij 

  
Partnerji v projektu: LAS loškega pogorja, LAS s CILjem, LAS Gorenjska košarica 
in LAS Srce Slovenije 
Vrednost celotnega projekta: 284.154,85 EUR 
Trajanje projekta: 1. januar 2018 – 30. april 2019 
Cilj projekta sodelovanja je razvoj storitev za povečanje in izboljšanje lokalne 
prehranske oskrbe ter spodbujanje k zdravemu načinu prehranjevanja z lokalno 
pridelano hrano. 
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Rezultati 
• razviti izkustveni programi za različne ciljne skupine (pridelava senenega 
mleka, jagodičevja in sadja), 
• izdelava dveh skupnih brošur partnerskih LAS s predstavitvijo 
• vzpostavljena baza potencialnih ponudnikov senene verige in sadne verige 
 
 Projekt Lokalna hrana v šole 

 
Partnerji v projektu: Kmetijski gozdarski zavod Kranj, P-ino, inovacije in razvoj 
podeželja, d.o.o. in Razvojna agencija Sora d.o.o. 
Vrednost celotnega projekta: 83.729,77 EUR 
Trajanje projekta: 1. oktober 2017 – 31. oktober 2018 
Cilj projekta je bil povečanje lokalne prehranske samooskrbe s povečanjem lokalne 
pridelane, predelave in potrošnje lokalno pridelane hrane v lokalnem okolju. 
Rezultati 

• Povečano prehranjevanje otrok z lokalno hrano v osnovnih šolah. 
• Večja osveščenost učencev, staršev, šolskega osebja, širše javnosti o 

prednostih lokalno pridelane hrane. 
• Večji lokalni trg za lokalno pridelano hrano. 
• Vzpostavitev kratkih oskrbovalnih verig. 

 
 Projekt Lokalno je zdravo 

 
Glavni cilj projekta je organizacija kratkih dobavnih verig za lokalne pridelke in 
izdelke ter vzpostavitev temeljev za nove prodajne poti in dvig dodane vrednosti 
lokalnim pridelkom in izdelkom. Projekt spodbuja lokalne kmete k večji pridelavi in 
predelavi lokalnih pridelkov in izdelkov za trg, tako za neposredno prodajo končnim 
potrošnikom kot tudi javnim inštitucijam v urbanih naseljih in v širši regiji. 
Partnerji projekta 
Vodilni partner: JARINA, Zadruga za razvoj podeželja, z.o.o. 
Ostali partnerji: Občina Medvode 
 
Vrednost celotnega projekta: 129.510,04 EUR 
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 Interreg Srednja Evropa 2021-2027 

 
 

 
Razpisovalec: Evropski sklad za regionalni razvoj 
Upravičene države: Slovenija, Hrvaška, Avstrija, Italija, Madžarska, Češka, 
Slovaška, Poljska in Nemčija 
Razpisana sredstva: 224.623.801 EUR 
Rok za prijave: 23.2.2022 
Partnerstvo: vsaj 3 partnerske institucije iz 3 držav, od tega vsaj 2 locirani v 
območju razpisa 
Prednostne naloge: sodelovanje za 'pametnejšo', sodelovanje za bolj zeleno, 
sodelovanje za bolj povezano osrednjo Evropo in izboljšanje upravljanja za 
sodelovanje v Srednji Evropi. 
 
 
 EU SKLADI – evropski strukturni in investicijski skladi 

Aktualni razpisi: https://www.eu-skladi.si/portal/sl/razpisi/aktualni    
• Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek 
showroomov« 
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Dokument Analiza javnih razpisov je nastal v okviru EIP projekta Seneno meso in 
mleko, kateri vodilni partner je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.  
 
Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Seneno meso in mleko se izvaja v 
okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, 
podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. 
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