Turistična kmetija Jerman

VIRI SOFINANCIRANJA 2014-2020
Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvajamo na
kmetiji in za katere prejemamo podporo iz programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014-2020
PODUKREP 6.1. POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE
KMETE ZA LETO 2017

Primož Jerman je za vzpostavitev kmetije in za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejel sredstva iz
naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije 2014-2020 (link). Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«
je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (link)
POVZETEK:
Primož Jerman je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za
mlade kmete«, ter iz podukrepa 4.1. podpora za nakup kmetijske mehanizacije(nakup traktorskega
sprednjega nakladalnika ter obračalnika za seno). Zavezal se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljal
kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji. Na kmetiji bo povečal obseg proizvodnih kapacitet,
povečal konkurenčnost prevzete kmetije, uvedel inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na
kmetiji prispeval k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mladi prevzemnik se bo na kmetiji tudi
zaposlil ter za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavil knjigovodstvo na svoje ime.

GLAVNE DEJAVNOSTI:
Kmetija, ki jo je prevzel Primož, je usmerjena v pridelavo mleka, vedno več pozornosti pa namenjajo
tudi razvoju turizma. Na kmetiji imajo dovoljenje za opravljanje več vrst dopolnilnih dejavnost:
turistična kmetija, izdelava lesnih sekancev, posek in spravilo lesa, delo z kmetijsko mehanizacijo,
čiščenje cest. Mladi gospodar bo povečal obseg obdelave kmetijskih zemljišč. Z naložbami v osnovna
sredstva bo uvedel inovacije na kmetiji in prispeval k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje.
CILJI:
Na kmetiji imamo naslednje cilje:
- gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega
gospodarstva;
- Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati
javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
- z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev in spodbujanju sonaravnih
sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih
zemljišč

-S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bo na kmetiji dosežen cilj posodobitve kmetijskega
gospodarstva namenjene izvajanju pridelave hrane.
PRIČAKOVANI REZULTATI:
- Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji
- Višji prihodek in dohodek na kmetiji
- z nakupom novih strojev bo delo opravljeno hitreje, varneje in bolj ekonomično

