Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (UKREP 10)
Cilj
Zmanjšati negativne vplive kmetovanja na okolje.
Rezultat
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s
tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.
Upravičenci
Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v ukrep vključijo prostovoljno in v obdobju
najmanj pet let na svojem kmetijskem gospodarstvu izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.
Opis
Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski
funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene
v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s
tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo
izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To
niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi
izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika
okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje
krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.
Glavne aktivnosti:
Operacija poljedelstvo in zelenjadarstvo
Operacija »Poljedelstvo in zelenjadarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. K
izboljšanju stanja tal in voda prispeva z izboljšanjem rodovitnosti in strukture tal, povečevanjem
mikrobiološke aktivnosti tal, varovanjem tal pred škodljivimi vplivi vremena (zaskorjenost, izguba
vlage, erozija), fitosanitarnimi učinki (manjša zapleveljenost, manjša prisotnost škodljivcev in
povzročiteljev bolezni) ter preprečevanjem izpiranja hranil v podtalje.
Operacija ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija
Operacija »Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija« pomeni spremembo
obstoječih kmetijskih praks in je namenjena varovanju in ohranjanju izvirnih lastnosti ter genske
variabilnosti avtohtonih in tradicionalnih sort žit, koruze, krompirja, oljnic, krmnih rastlin,
zelenjadnic, hmelja, sadnih vrst in vinske trte.
Podpora
Podpora se izplačuje v obliki plačila na hektar ali glavo velike živine (GVŽ). Plačila pri operacijah,
ki so namenjene ohranjanju biotske raznovrstnosti, voda in krajine, krijejo vse dodatne stroške in
izgubljeni prihodek zaradi prevzete obveznosti, pri drugih operacijah pa se s plačili krije del
dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.
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