
PRILOGA 2: Tematike pilotnih projektov in projektov EIP  

 
A) Tematike projektov EIP za podukrep Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij: 

1. Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk; 

2. Visokostorilna trajnostna pridelava vrtnin; 

3. Trajnostna pridelava grozdja za vino in svežo uporabo; 

4. Učinkovita prireja mleka z izboljšanjem prehrane krav molznic; 

5. Uvedba genomske selekcije z domačim obračunom genomskih plemenskih vrednosti; 

6. Nov proizvodno-ekonomski model slovenske prašičereje; 

7. Razvoj tehnologij pridelave in predelave z beljakovinami bogatih rastlin; 

8. Reja govedi in drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti; 

9. Podaljšanje obstojnosti živil in svežine proizvodov;  

10. Razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem gospodarstvu in organizaciji pridelave; 

11. Tehnološke rešitve za preprečevanja karantenske bolezni hude viroidne zakrnelosti hmelja; 

12. Modeli lokalne oskrbe;  

13. Analitični sistemi v podporo svetovanju na kmetijah; 

14. Dodana vrednost lesu. 

 
 
B) Tematike pilotnih projektov za podukrep Okolje in podnebne spremembe: 
1. Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami; 
2. Ponovna vzpostavitev kmetijske rabe na opuščenih kmetijskih zemljiščih; 
3. Ohranjanje specifičnih struktur kmetijske kulturne krajine; 
4. Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode; 
5. Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu. 
 
 
C) Tematike projektov EIP za podukrep Okolje in podnebne spremembe: 
1. Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zagotavljanjem rodovitnosti in preprečevanje erozije 

ter degradacije tal;  
2. Trajnostno varstvo rastlin; 
3. Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe na kmetijskem gospodarstvu; 
4. Kmetijstvo kot podpora naravovarstva oziroma ohranjanje biotske raznovrstnosti preko 

ustreznega načina kmetovanja; 
5. Gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči;  
6. Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava na vodovarstvenih območjih;  
7. Učinkovita raba energije in OVE v kmetijski pridelavi in predelavi; 
8. Krožno gospodarstvo – sklenjen snovni krogotok na kmetijskem gospodarstvu; 
9. Ohranjanje biotske raznovrstnosti v gozdnih habitatih; 
10. Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode; 
11. Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu. 
 

 


