
PRILOGA 1: Obvezne sestavine projekta 

 
 

A) Obvezne sestavine pilotnega projekta za podukrep Razvoj novih proizvodov, praks, 
procesov in tehnologij ter podukrep Okolje in podnebne spremembe 
 
Obvezne sestavine pilotnega projekta so naslednje: 
 
1.   osnovni podatki o projektu: 
a)  partnerstvo (utemeljitev sestave in struktura): 

 vodilni partner, reference, njegova vloga, prispevek in dodana vrednost k projektu, 

 člani partnerstva, njihova vloga, prispevek in dodana vrednost k projektu; 
b)  opis glavnih značilnosti projekta:  

 naslov projekta, 

 povzetek vsebine projekta, 

 področje ali tematika projekta, pri čemer se upošteva druga alineja drugega odstavka 
6. člena ali druga alineja drugega odstavka 28. člena te uredbe,  

 vodja projekta, 

 splošni cilj projekta in pričakovana sprememba, ki se želi doseči glede na trenutno 
stanje, 

 ključni načrtovani rezultati projekta in kdo bo imel korist od njih, 

 trajanje projekta, pri čemer se upošteva peta alineja drugega odstavka 6. člena ali peta 
alineja drugega odstavka 28. člena te uredbe, 

 višina načrtovanih upravičenih stroškov, pri čemer je treba upoštevati četrto alinejo 
drugega odstavka 6. člena ali četrto alinejo drugega odstavka 28. člena te uredbe; 

 
2.  vsebina pilotnega projekta: 
a)  cilji in namen projekta, pri čemer se upošteva 5. člen ali 27. člen te uredbe,  
b)  opis problema, ki ga obravnava projekt, in njegov pomen za prakso na področju kmetijstva, 

živilstva ali gozdarstva pri podukrepu Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij 
ali za kmetijstvo ali gozdarstvo pri podukrepu Okolje in podnebne spremembe, 

c)  opis pričakovanih rezultatov projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki), 
č)  opis ciljnih skupin projekta, 
d)  opis skladnosti vsebine projekta s strateškimi cilji na področju: 

 kmetijstva, živilstva ali gozdarstva pri podukrepu Razvoj novih proizvodov, praks, 
procesov in tehnologij ali  

 kmetijstva ali gozdarstva pri podukrepu Okolje in podnebne spremembe, 
e)  prispevek projekta k napredku, trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in k blaženju 

podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje,  
f)  opis razpoložljivega znanja in izkušenj, ki se nanašajo na tematiko projekta, 
g)  opis načrtovanega prenosa znanja v prakso ter omogočanja prostega dostopa do rezultatov 

projekta, 
h)  opis načrtovanih ciljev in aktivnosti projekta v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti za dosego 

točk pri merilih za ocenjevanje vlog iz 13. člena ali 35. člena te uredbe, 
i)  načrtovane aktivnosti projekta: opis aktivnosti iz prvega odstavka 10. člena ali prvega 

odstavka 32. člena te uredbe po posameznih članih partnerstva in pričakovani rezultati vsake 
aktivnosti,  

j)  uporabnost in trajnost rezultatov projekta:  

 opis ukrepov za zagotovitev uporabnosti rezultatov projekta, 

 opis ukrepov za zagotovitev trajnosti rezultatov po zaključku projekta, 
k)  opis projektnih tveganj in načrtovanih ukrepov za njihovo zmanjšanje; 
 
3.  terminski načrt in finančna konstrukcija: 
a)  finančna konstrukcija projekta: za posamezno dvanajstmesečno obdobje izvajanja pilotnega 

projekta se navedejo upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in 
njihovi načrtovani upravičeni stroški, pri čemer je treba upoštevati 10. člen ali 32. člen te 
uredbe,  

b)  lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta: višina sofinanciranja in delež lastnih 
sredstev partnerstva v strukturi načrtovanih upravičenih stroškov projekta, 

c)  stroškovni načrt projekta po virih financiranja: razdelitev po članih partnerstva; 
 



4.  razširjanje rezultatov projekta: 
a)  podrobnejši opis načinov in obsega razširjanja rezultatov projekta ter vloge vodilnega partnerja 

in drugih članov partnerstva pri tem, 
b)  vloga člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, pri razširjanju rezultatov projekta. 
 
 
B) Obvezne sestavine projekta EIP za podukrep Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in 
tehnologij ter podukrep Okolje in podnebne spremembe 
 
Obvezne sestavine projekta EIP so naslednje: 
 
1.  osnovni podatki o projektu: 

 naslov projekta (v slovenskem in angleškem jeziku), 

 avtor in urednik besedila, 

 vodilni partner, 

 člani partnerstva, 

 ključne besede, 

 obdobje trajanja projekta, pri čemer se upošteva peta alineja tretjega odstavka 6. člena 
ali peta alineja tretjega odstavka 28. člena te uredbe, 

 status projekta, 

 vir financiranja, 

 višina načrtovanih upravičenih stroškov, pri čemer je treba upoštevati četrto alinejo 
tretjega odstavka 6. člena ali četrto alinejo tretjega odstavka 28. člena te uredbe, 

 geografsko območje izvajanja projekta, 

 cilj projekta (v slovenskem in angleškem jeziku); 
 
2.  utemeljitev sestave in strukture partnerstva in opis glavnih značilnosti projekta: 
a)  partnerstvo: 

 vodilni partner: reference, njegova vloga, prispevek in dodana vrednost k projektu, 

 člani partnerstva: reference, njihova vloga, prispevek in dodana vrednost k projektu; 
b)  opis glavnih značilnosti projekta:  

 tematika projekta, pri čemer se upošteva druga alineja tretjega odstavka 6. člena ali 
druga alineja tretjega odstavka 28. člena te uredbe,  

 vodja projekta, 

 povzetek vsebine projekta, 

 splošni cilj projekta in pričakovana sprememba, ki se želi doseči glede na trenutno 
stanje, 

 pričakovani ključni rezultati za uporabo v praksi, pričakovani potencialni uporabniki in 
ključna praktična priporočila, ki bodo nastala v okviru projekta; 

 
3.  vsebina projekta: 
a)  cilji in namen projekta, pri čemer se upošteva 5. člen ali 27. člen te uredbe, 
b)  opis problema, ki ga obravnava projekt, ter njegov pomen za prakso na področju kmetijstva, 

živilstva ali gozdarstva pri podukrepu Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij 
ali na področju kmetijstva ali gozdarstva pri podukrepu Okolje in podnebne spremembe, 

c)  opis načrtovanih rezultatov projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki) po 
dvanajstmesečnih obdobjih trajanja projekta in prispevka k cilju EIP o večji produktivnosti in 
trajnostnem upravljanju virov, 

č)  opis načrtovanih neposrednih učinkov projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki), 
d)  opis ciljnih skupin projekta, 
e)  opis skladnosti vsebine projekta s strateškimi cilji na področju: 

 kmetijstva, živilstva ali gozdarstva pri podukrepu Razvoj novih proizvodov, praks, 
procesov in tehnologij ali  

 kmetijstva ali gozdarstva pri podukrepu Okolje in podnebne spremembe, 
f)  prispevek projekta k napredku in trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in k blaženju 

podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje,  
g)  opis razpoložljivega znanja in izkušenj, ki se nanašajo na tematiko projekta, ter opis dopolnitve 

ali nadgradnje rezultatov preteklih projektov oziroma projektov, ki se izvajajo, 
h)  opis načrtovanega prenosa znanj in rezultatov projekta v prakso ter omogočanja prostega 

dostopa do rezultatov projekta, 



i)  opis načrtovanih aktivnosti in rezultatov projekta v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti za 
dosego točk pri merilih za ocenjevanje vlog iz 14. člena ali 36. člena te uredbe, 

j)  načrtovane aktivnosti projekta: opis aktivnosti iz prvega odstavka 10. člena ali prvega 
odstavka 32. člena te uredbe po posameznih članih partnerstva in pričakovani dosežki vsake 
aktivnosti,  

k)  uporabnost in trajnost rezultatov projekta: 

 opis ukrepov za zagotovitev uporabnosti rezultatov projekta, 

 opis ukrepov za zagotovitev trajnosti rezultatov po zaključku projekta, 
l)  opis projektnih tveganj in načrtovanih ukrepov za njihovo zmanjšanje; 
 
4.   terminski načrt in mejniki projekta: 
a)  časovna opredelitev (mesec, leto) doseganja načrtovanih neposrednih učinkov projekta, 
b)  časovna opredelitev (mesec, leto) doseganja načrtovanih rezultatov projekta; 
 
5.   finančna konstrukcija: 
a)  finančna konstrukcija projekta: za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta se 

navedejo upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in njihovi 
načrtovani upravičeni stroški, pri čemer je treba upoštevati 10. člen ali 32. člen te uredbe,  

b)  lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta: višina sofinanciranja in delež lastnih 
sredstev partnerstva v strukturi načrtovanih upravičenih stroškov projekta, 

c)  stroškovni načrt projekta po virih financiranja: razdelitev po članih partnerstva; 
 
6.  razširjanje rezultatov projekta: 
a)  podrobnejši opis načinov in obsega razširjanja rezultatov projekta ter vloge vodilnega partnerja 

pri tem, 
b)  vloga člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, pri razširjanju rezultatov in informacij o 

projektu, 
c)  opis doseganja trajnosti rezultatov projekta. 
 
 
C) Obvezne sestavine projekta za podukrep Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in 
lokalnih trgov 
 
Obvezne sestavine projekta so naslednje: 
 
1.  partnerstvo: 
a)  vodilni partner, 
b)  člani partnerstva, ki izvajajo upravičene aktivnosti v skladu s prvim odstavkom 20. člena te 

uredbe in so upravičeni do povračila stroškov v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 20. člena 
te uredbe, 

c)  utemeljitev strukture projektnega partnerstva (prispevek in vloga vseh članov partnerstva); 
 
2.  opis glavnih značilnosti projekta: 
a)  naslov projekta, 
b)  namen projekta, pri čemer se upošteva 17. člen te uredbe, 
c)  povzetek vsebine projekta, 
č)  prispevek projekta k napredku in dvigu inovativnosti;  
 
3.  vsebina projekta: 
a)  cilji projekta,  
b)  opis načrtovanih ciljev in aktivnosti v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti za dosego točk pri 

merilih za ocenjevanje vlog iz 24. člena te uredbe, 
c)  načrtovani merljivi rezultati projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki), 
č)  načrtovane aktivnosti projekta: opis aktivnosti iz prvega odstavka 20. člena te uredbe po 

posameznih članih partnerstva,  
d)  uporabnost in trajnost rezultatov projekta; 
 
4. terminski načrt in finančna konstrukcija: 
a)  trajanje projekta, pri čemer se upošteva prvi odstavek 22. člena te uredbe, 
b)  višina načrtovanih upravičenih stroškov, pri čemer je treba upoštevati prvo alinejo tretjega 

odstavka 22. člena te uredbe, 



c)  finančna konstrukcija projekta: za posamezno dvanajstmesečno obdobje izvajanja projekta se 
navedejo upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in upravičeni 
stroški, pri čemer je treba upoštevati prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 20. člena te uredbe,  

č)  lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta; 
 
5.  promocija in razširjanje rezultatov projekta: 
a)  podrobnejši opis promocije in razširjanja rezultatov projekta ter vloge vodilnega partnerja pri 

tem, 
b)  vloga kmetijskega gospodarstva pri promociji in razširjanju rezultatov in informacij o projektu 

projekta. 
 
 
Č) Obvezne sestavine projekta za podukrep Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji 
 
Obvezne sestavine projekta so naslednje: 
 
1.  partnerstvo: 
a)  vodilni partner, 
b)  člani partnerstva, ki izvajajo upravičene aktivnosti v skladu s prvim odstavkom 42. člena te 

uredbe in so upravičeni do povračila stroškov v skladu s tretjim odstavkom 42. člena te 
uredbe, 

c)  drugi člani partnerstva, 
č)  utemeljitev strukture projektnega partnerstva (prispevek in vloga vseh članov partnerstva); 
 
2.  opis glavnih značilnosti projekta: 
a)  naslov projekta, 
b)  namen projekta, pri čemer se upošteva 39. člen te uredbe, 
c)  povzetek vsebine projekta, 
č)  prispevek projekta k napredku in dvigu inovativnosti;  
 
3.  vsebina projekta: 
a)  cilji projekta in ciljne skupine, 
b)  opis načrtovanih ciljev in aktivnosti v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti za dosego točk pri 

merilih za ocenjevanje vlog iz 46. člena te uredbe, 
c)  načrtovani merljivi rezultati projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki), 
č)  načrtovane aktivnosti projekta: opis aktivnosti iz prvega odstavka 42. člena te uredbe po 

nalogah, ki jih bodo izvedli posamezni člani partnerstva,  
d)  vloga kmetije pri poskusni izvedbi aktivnosti, ki se nanašajo na področja izobraževanja, 

zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva, 
e)  uporabnost in trajnost rezultatov projekta; 
 
4.  terminski načrt in finančna konstrukcija: 
a)  trajanje projekta, pri čemer se upošteva prvi odstavek 44. člena te uredbe, 
b)  višina načrtovanih upravičenih stroškov, pri čemer je treba upoštevati tretji odstavek 44. člena 

te uredbe, 
c)  finančna konstrukcija projekta: za posamezno dvanajstmesečno obdobje izvajanja projekta se 

navedejo upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in upravičeni 
stroški, pri čemer je treba upoštevati prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 42. člena te uredbe; 

 
5.  promocija in razširjanje rezultatov projekta: 
a)  opis promocije in razširjanja rezultatov projekta ter vloge vodilnega partnerja pri tem, 
b)  vloga kmetije pri promociji in razširjanju rezultatov in informacij o projektu; 
 
6.  evalvacija projekta: 
a)  opis načina evalvacije doseganja ciljev in rezultatov projekta, 
b)  opis načina sodelovanja članov partnerstva in drugih udeležencev pri evalvaciji projekta. 

 


