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PRILOGA VIII 

Razvoj podeželja 

(iz člena 34 Akta o pristopu) 

 

 

ODDELEK I: ZAČASNI DODATNI UKREPI ZA RAZVOJ PODEŽELJA ZA 

BOLGARIJO IN ROMUNIJO 

 

A. Podpora za delno samooskrbne kmetije v prestrukturiranju 

 

(1) Podpora za delno samooskrbne kmetije, ki so v postopku prestrukturiranja, 

prispeva k naslednjim ciljem: 

 

(a) pomagati blažiti težave, povezane s preobrazbo podeželja v razmerah, ko sta 

kmetijski sektor in kmetijsko gospodarstvo Bolgarije in Romunije 

izpostavljena konkurenčnim pritiskom enotnega trga; 

 

(b) olajšuje in spodbuja prestrukturiranje kmetij, ki še niso ekonomsko 

sposobne preživetja. 
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V tej prilogi "delno samooskrbne kmetije" pomeni kmetije, ki prvenstveno 

proizvajajo za lastno porabo, vendar del svoje proizvodnje tudi tržijo. 

 

(2) Da lahko koristi podporo, mora kmet predložiti poslovni načrt, ki: 

 

(a) izkazuje bodočo ekonomsko sposobnost preživetja kmetije; 

 

(b) vsebuje podrobnosti o potrebnih naložbah; 

 

(c) opredeljuje faze in cilje. 

 

(3) Upoštevanje poslovnega načrta iz točke (2) se ponovno pregleda po treh letih. Če 

prehodni cilji iz načrta v času triletnega ponovnega pregleda niso bili doseženi, se 

nadaljnja podpora ne podeli, vendar se povračilo že prejetih zneskov zaradi tega 

ne bo zahtevalo. 

 

(4) Podpora se izplačuje letno v obliki pavšalne pomoči do višine maksimalnega 

zneska, ki je določen v Oddelku I G, in v obdobju, ki ne presega pet let. 
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B. Skupine proizvajalcev 

 

(1) Podeli se pavšalna podpora, da bi se olajšalo ustanavljanje in upravljanje skupin 

proizvajalcev, katerih cilj je: 

 

(a) prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje proizvajalcev, ki so člani teh 

skupin, zahtevam trga; 

 

(b) skupno trženje blaga, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje 

in dobavo kupcem grosistom in  

 

(c) oblikovanje skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede 

spravila pridelka in razpoložljivosti. 

 

(2) Podpora se podeli le skupinam proizvajalcev, ki jih pristojni organi Bolgarije in 

Romunije uradno priznajo med dnem pristopa in 31. decembrom 2009 na podlagi 

nacionalnega prava ali prava Skupnosti. 
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(3) Podpora se podeli v letnih obrokih v prvih petih letih, ki sledijo datumu, na 

katerega je bila skupina proizvajalcev priznana. Izračuna se na podlagi letne 

tržene proizvodnje skupine in ne presega: 

 

(a) 5 %, 5 %, 4 %, 3 % in 2 % vrednosti proizvodnje do 1 000 000 EUR, ki je 

tržena v prvem, drugem, tretjem, četrtem oz. petem letu in 

 

(b) 2,5 %, 2,5 %, 2,0 %, 1,5 % in 1,5 % vrednosti proizvodnje nad  

1 000 000 EUR, ki je tržena v prvem, drugem, tretjem, četrtem oz. petem letu. 

 

V nobenem primeru podpora ne presega najvišjih zneskov iz Oddelka I G. 
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C. Ukrepi vrste Leader+ 

 

(1) Podporo je mogoče podeliti za ukrepe, ki so povezani s pridobitvijo sposobnosti 

podeželskih skupnosti za pripravo in izvajanje lokalnih strategij za razvoj 

podeželja.  

 

Ti ukrepi lahko vključujejo predvsem: 

 

(a) tehnično pomoč študijam območja in diagnostiko ozemlja, ki upošteva 

izražene želje prebivalstva; 

 

(b) informacije in usposabljanje prebivalstva za spodbujanje aktivnega 

sodelovanja v procesu razvoja; 

 

(c) oblikovanje predstavniških partnerstev za lokalni razvoj; 

 

(d) oblikovanje integriranih razvojnih strategij;  

 

(e) financiranje raziskav in priprava prošnje za pomoč. 
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(2) Pomoč se lahko podeli za sprejem integriranih ozemeljskih strategij razvoja 

podeželja pilotske narave, ki jih pripravijo lokalne akcijske skupine v skladu z 

načeli iz točk 12, 14 in 36 Sporočila Komisije državam članicam z 

dne 14. aprila 2000 o smernicah za pobudo Skupnosti za razvoj podeželja 

(Leader+)1. Ta pomoč je omejena na regije z že zadostno upravno 

usposobljenostjo in izkušnjami glede razvoja podeželja na lokalni ravni. 

 

(3) Lokalne akcijske skupine iz točke (2) imajo pravico sodelovati v medozemeljskih 

in čeznacionalnih ukrepih sodelovanja v skladu z načeli iz točk od 15 do 18 

Sporočila Komisije iz točke (2). 

 

(4) Bolgariji in Romuniji in lokalnim akcijskim skupinam se omogoči dostop do 

Observatorija podeželskih površin, ki ga predvideva točka 23 Sporočila komisije 

iz odstavka (2). 

 

D. Storitve svetovanja na kmetijah in kmetijske promocije 

 

Podpora se podeli za opravljanje storitev svetovanja na kmetijah in kmetijske 

promocije. 

                                                 
1 UL C 139, 18.5.2000, str. 5. 
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E. Dopolnila k neposrednim plačilom 

 

(1) Podpora se lahko podeljuje kmetom, ki so upravičeni do dopolnilnih nacionalnih 

neposrednih plačil ali pomoči na podlagi člena 143c Uredbe (ES) št. 1782/20031. 

 

(2) Podpora, podeljena kmetu za leta 2007, 2008 in 2009, ne presega razlike med: 

 

(a) ravnijo neposrednih plačil, ki se uporabljajo v Bolgariji in Romuniji za 

zadevno leto v skladu s členom 143a Uredbe (ES) 1782/2003 ter 

 

(b) 40 % ravni neposrednih plačil, ki se uporabljajo v Skupnosti v njeni sestavi 

na dan 30. aprila 2004 za zadevno leto. 

 

(3) Prispevek Skupnosti k podpori, podeljeni na podlagi tega pododdelka E v 

Bolgariji ali Romuniji za vsako izmed let 2007, 2008 in 2009, ne presega 20 % 

njene ustrezne letne dodelitve. Vendar lahko Bolgarija ali Romunija sklene to 20 

% letno stopnjo nadomestiti z naslednjimi stopnjami: 25 % za leto 2007, 20 % za 

leto 2008 in 15 % za leto 2009. 

 

                                                 
1 Uredba Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme 

neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za 
kmete ter o spremembi Uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, 
(ES) št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) 
št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1), 
Uredba, prilagojena s Sklepom Sveta 2004/281/ES (UL L 93, 30.3.2004, str. 1) in Uredba, 
kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 864/2004 (UL L 161, 30.4.2004, 
str. 48). 
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(4) Podpora, ki se podeljuje kmetom na podlagi tega pododdelka E, se odvisno od 

primera šteje kot dopolnilna nacionalna neposredna plačila ali pomoči za namene 

uporabe maksimalnih ravni iz člena 143c(2a) Uredbe (ES) št. 1782/2003. 

 

F. Tehnična pomoč 

 

(1) Podporo je mogoče podeliti za ukrepe priprave, spremljanja, ocenjevanja in 

nadzora, ki so potrebni za izvajanje programskih dokumentov za razvoj podeželja. 

 

(2) Ukrepi iz točke (1) vključujejo predvsem: 

 

(a) študije; 

 

(b) ukrepe tehnične pomoči, izmenjavo izkušenj in informacije za partnerje, 

upravičence in javnost; 
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(c) namestitev, delovanje in medsebojno povezovanje računalniških sistemov 

za upravljanje, spremljanje in ocenjevanje; 

 

(d) izboljšave in ocenjevanje metod in izmenjava informacij o najboljši praksi 

na tem področju. 

 

G. Tabela zneskov za začasne dodatne ukrepe za razvoj podeželja za Bolgarijo in 
Romunijo 

 

Ukrep EUR  

Delno samooskrbne kmetije 1 000 na kmetijo / na leto 

Skupine proizvajalcev 100 000 

100 000 

80 000 

60 000 

50 000 

za prvo leto 

za drugo leto 

za tretje leto 

za četrto leto 

za peto leto 
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ODDELEK II: POSEBNE DOLOČBE V ZVEZI S PODPORO NALOŽBAM ZA 

BOLGARIJO IN ROMUNIJO 

 

(1) Podpora naložbam kmetijskih gospodarstev na podlagi uredb o razvoju podeželja, 

veljavnih na dan pristopa, se podeli kmetijskim gospodarstvom, pri katerih je mogoče 

izkazati ekonomsko sposobnost preživetja po izvedbi naložb. 

 

(2) Skupni znesek podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva, izražen kot odstotek 

obsega naložb, ki izpolnjujejo pogoje za odobritev podpore, se omeji bodisi na največ 

50 % in na območjih z omejenimi možnostmi na največ 60 % bodisi na odstotke, 

določene v ustrezni uredbi o razvoju podeželja, veljavni na dan pristopa, kar je višje. Ko 

gre za naložbe mladih kmetov, kakor so opredeljeni z ustrezno uredbo o razvoju 

podeželja, veljavno na dan pristopa, smejo ti odstotki doseči bodisi največ 55 % in na 

območjih z omejenimi možnostmi največ 65 % bodisi odstotke, določene v ustrezni 

uredbi o razvoju podeželja, veljavni na dan pristopa, kar je višje.  

 

(3) Podpora za naložbe v izboljšave pri predelavi in trženju kmetijskih proizvodov na 

podlagi ustrezne uredbe o razvoju podeželja, veljavne na dan pristopa, se podeli 

podjetjem, ki jim je bilo z namenom, da bi dosegla minimalne standarde glede okolja, 

higiene in dobrega počutja živali, priznano prehodno obdobje po pristopu. V tem 

primeru podjetja dosežejo skladnost z ustreznimi standardi do konca predvidenega 

prehodnega obdobja ali do konca investicijskega obdobja, kar nastopi prej. 
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ODDELEK III: POSEBNE DOLOČBE O PODPORI PRI PREDČASNEM 

UPOKOJEVANJU ZA BOLGARIJO 

 

(1) Kmetje v Bolgariji, ki jim je bila dodeljena kvota za mleko, so upravičeni do udeležbe v 

programu predčasnega upokojevanja pod pogojem, da imajo v času prenosa manj kot 

70 let. 

 

(2) Za znesek podpore veljajo maksimalni zneski iz ustrezne uredbe o razvoju podeželja, 

veljavne na dan pristopa, izračunava pa se glede na velikost kvote za mleko in skupni 

obseg kmetijske dejavnosti gospodarstva. 

 

(3) Kvote za mleko, dodeljene prenosniku, se vrnejo v nacionalno rezervo kvot za mleko 

brez dodatnega kompenzacijskega plačila. 
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ODDELEK IV: POSEBNE FINANČNE DOLOČBE ZA BOLGARIJO IN ROMUNIJO ZA 

OBDOBJE 2007-2013 

 

(1) Podpora Skupnosti, podeljena Bolgariji in Romuniji za vse ukrepe za razvoj podeželja 

za programsko obdobje 2007-2013, se izvaja skladno z načeli iz členov 31 in 32 

Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o 

Strukturnih skladih1. 

 

(2) Na območjih, ki jih zajema Cilj 1, lahko finančni prispevek Skupnosti doseže bodisi 

85 % za kmetijsko-okoljske ukrepe in ukrepe za dobro počutje živali ter 80 % za druge 

ukrepe bodisi odstotke, določene v uredbah o razvoju podeželja, veljavnih na dan 

pristopa, kar je višje. 

 

_________________ 

 

 

                                                 
1  UL L 161, 26.6.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu 

iz leta 2003 (UL L 236, 23.9.2003, str 33). 


