
PRILOGA 2: Tematike pilotnih projektov in projektov EIP  

 
A) Tematike projektov EIP za podukrep Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij: 
1. Podaljšanje obstojnosti živil in svežine proizvodov; 
2. Revitalizacija in vzdrževanje kmetijskih zemljišč po požarih oziroma protipožarna varnost 

kmetijskih zemljišč; 
3. Inovativne tehnologije reje za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in amonijaka pri rejnih 

živalih; 
4. Novi načini uporabe stranskih proizvodov na kmetiji; 
5. Gojenje netradicionalnih kultur na kmetijskih gospodarstvih za krmo živali oziroma prehrano 

ljudi (npr. alge, žuželke, mikrozelenje, kalčki); 
6. Visokostorilnostna trajnostna kmetijska pridelava, s poudarkom na uvajanju pametnega 

oziroma preciznega kmetovanja (npr. uporaba IoT rešitev, dronov, senzorjev, robotov); 
7. Optimizacija porabe energije na kmetijskem gospodarstvu; 
8. Uporaba biorazgradljivih materialov v procesu kmetijske pridelave; 
9. Prehrana čebel v primerih nezadostne paše; 
10. Nove tehnologije za zaščito pridelka pred pozebo oziroma za blaženje negativnih vplivov 

pozebe na pridelek; 
11. Pridelava dealkoholiziranih vin in delno dealkoholiziranih vin z geografsko označbo; 
12. Ekološka pridelava hmelja. 
 
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; 
12. Obvladovanje tveganj vnosa, razširjanja in razvoj novih pristopov odstranjevanja invazivnih 

tujerodnih rastlinskih vrst. 

 


