LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI
SKUPNOST

LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST
CILJ IN NAMEN
Namen je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu
»od spodaj navzgor«, ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti,
predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno
načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in
participativne demokracije.
Cilj je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli
diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij.
Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine,
kulturne krajine in njenih elementov.
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pogoje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin,
vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja,
merila za izbor strategij lokalnega razvoja ter način izbora le-teh,
naloge lokalnih akcijskih skupin,
upravičence,
upravičene aktivnosti,
pogoje upravičenosti,
upravičene in neupravičene stroške,
pogoje za izvajanje posameznih podukrepov,
nadzor nad izvajanjem podukrepov,
sankcije za neizpolnjevanje obveznosti,
finančne določbe ter posebna pravila glede podpore posameznega sklada
vključenega v izvajanje CLLD.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA
Lokalno partnerstvo se mora oblikovati kot pogodbeno partnerstvo in določiti
vodilnega partnerja, ki LAS zastopa v upravnih in finančnih zadevah.
Na območju LAS mora živeti med 10.000 in 150.000
prebivalcev.
Identifikacija potreb in izzivov.
Fizične

osebe

Skupne meje LAS.

Javni
subjekti

Določiti cilje, pri tem pa zasledovati cilje EU in
posameznega operativnega programa.
Pripraviti mora STRATEGIJO LOKALNEGA RAZVOJA.

Pravne osebe
zaebnega prava

Financirana iz naslova
Financirana iz naslova
„več“ skladov

enega sklada

Pravne
osebe
zasebnega
prava

Fizične
osebe

Javni subjekti
(npr. občine)

• Mestna
naselja
mestnih občin
(Priloga 1) – 43
naselij
• Vključevati
mora najmanj
eno naselje iz
fiksnega dela
in eno naselje
iz variabilnega
dela (Priloga 4)

ESPR

• Naselja z več
kot 10.000
prebivalci
(Priloga 2) – 16
naselij

ESRR

EKSRP

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA

• Najmanj 5
gospodarskih
subjektov
• hladnovodna
akvakultura:
najmanj 50 ton
letno skupaj
• toplovodna
akvakultura:
najmanj 30 ton
letno

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA
Rok za izdelavo SLR: 12 mesecev od objave Uredbe CLLD

Rok za odločitev: 4 mesece po predložitvi SLR v potrditev.
Vse SLR morajo biti izbrane v roku dveh let od sprejema Partnerskega
sporazuma.

Tematska področja ukrepanja:
 ustvarjanje delovnih mest,
 razvoj osnovnih storitev,
 varstvo okolja in ohranjanje narave ter
 večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

FINANČNI OKVIR
V programskem obdobju 2014–2020 je izvedbi CLLD skupno namenjenih
95.782.281,19 eurov.

36.750.000,44 EUR
52.365.613,75 EUR

ESRR
ESPR
EKSRP

6.666.667,00 EUR

FINANČNI OKVIR EKSRP
Finančni okvir za EKSRP določen na podlagi:
 števila prebivalcev LAS
 površine LAS
 razvitost območja LAS
Posebnosti:
– 40 mio EUR
– 3 mio – problemska območja + TNP
– 4 mio – podukrep „Sodelovanje LAS“
– 10 % od skupnega zneska EKSRP je rezerva za uspešnost
FINANČNI OKVIR = (Število prebivalcev LAS * vrednost točke) + (površina LAS
* vrednost točke) + (razvitost občin * vrednost točke)

Samo EKSRP …

LEADER

52,4 mio EUR
PRIMER!!!

in 33 LAS
4 podukrepi

LEADER

Pripravljalna
podpora

Podpora za
izvajanje operacij
SLR

PRIPRAVLJALNA
660.000 EUR (?) PODPORA
37,2 mio EUR (?)

Samo
EKSRP

Priprava in izvajanje
dejavnosti
sodelovanja LAS

Podpora za tekoče
stroške in stroške
animacije

4 mio EUR

20 % (?)

Izbor KO CLLD

Javni pozivi LAS

Javni pozivi MKGP

Tekoče izvajanje

Potrditev vsi OU

Izbor operacij LAS

Izbor ARSKTRP

Izplačilo ARSKTRP

PODPORA
PODPORA INIzplačilo ARSKTRPPODPORA ZA
Enkratno
izplačilo ZA
Potrditev ARSKTRP
ARSKTRP OPERACIJ Izplačilo
IZVAJANJE
IZVAJANJE
TEKOČE STROŠKE IN
ARSKTRP OPERACIJ
SLR

SODELOVANJA las

ANIMACIJO

FINANČNI OKVIR ESRR
Finančni okvir za ESRR določen na podlagi:
• Fiksni del zajema: središča regionalnega pomena, medobčinska središča in
somestja (Priloga 4);
• Variabilni del zajema: funkcionalna urbana območja in ostala urbana
območja, ki jih Strategija prostorskega razvoja Slovenije ne opredeljuje
neposredno;
Fiksni del: 242.000 + (242.000*število somestij*0,40 + 242.000*število
medobčinskih središč *0,30 + 242.000*število regionalnih središč*0,20)
Variabilni del: 138.000 + (138.000*število funkcionalnih urbanih
območij*0,03 + 138.000*število ostalih urbanih območij*0,07)
FINANČNI OKVIR = fiksni del + variabilni del

FINANČNI OKVIR ESPR
Finančni okvir za ESPR določen na podlagi:
 števila prebivalcev LAS
 površine LAS
 razvitost območja LAS

Posebnosti:
• LAS, ki ni na ribiškem območju, se lahko, če finančni okvir, izračunan skladno
s prejšnjim odstavkom, presega 960.000 eurov, dodeli največ 960.000 eurov.
• 433.333 eurov = rezerva za uspešnost.

FINANČNI OKVIR = (Število prebivalcev LAS * vrednost točke) + (površina LAS
* vrednost točke) + (razvitost občin * vrednost točke)

FINANČNI OKVIR

PRIMER!!!

PRIMER IZRAČUNA FINANČNEGA OKVIRA:
 6 občin
EKSRP: 2.028.675,00 EUR + 15 % = 2.332.976,3 EUR
 986.315 ha
ESPR: 960.000,00 EUR
 62.911 prebivalcev
ESRR: 664.780,00 EUR
 problemsko območje
 1 naselje z več kot 10.000 prebivalci
 pet gospodarskih subjektov, ki se ukvarjajo z
16,8 %
vzrejo sladkovodnih organizmov, namenjenih
55,5 %
26,3 %
za prehrano ljudi
ESRR
24,3 %
58,9 %
 4 naselja iz fiksnega dela (2 središči regionalnega
ESPR
pomena in 2 središči medobčinskega pomena)
EKSRP
 5 naselij iz variabilnega dela (1 funkcionalno
urbano območje, 4 ostala urbana območja)
 5 naselij v CTN
Upravičen do sredstev EKSRP, ESRR in ESPR!

PODUKREPI
 Pripravljalna podpora;
 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost;
 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine in
 Podpora za tekoče stroške in stroške animacije.

PRIPRAVLJALNA PODPORA
NAMEN je okrepiti oblikovanje lokalnih partnerstev, krepitev institucionalne usposobljenosti,
usposabljanje in mreženje za pripravo SLR.

UPRAVIČENCI
Lokalna partnerstva, ki pripravijo SLR.

VRSTA JAVNE PODPORE
Nepovratna finančna podpora se izplača po izdelani SLR.
Potrjena SLR:
Javna podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska podpore, v višini 20.000 EUR.
Nepotrjena SLR:
Javna podpora za nepotrjeno SLR se izplača na podlagi dejansko nastalih stroškov. Znesek
javne podpore lahko predstavlja največ 10.000 EUR.
Sofinanciraje iz naslova vseh treh vključenih skladov.

PODPORA ZA IZVAJANJE OPERACIJ SLR
NAMEN
Sofinanciranje stroškov nastalih pri izvedbi operacij LAS in lokalnih akterjev.

UPRAVIČENCI
LAS, ki so prejeli pozitivno odločbo ter fizične in pravne osebe.

UPRAVIČENI STROŠKI
Stroški se priznajo v obliki stroškov dela, materiala, naložb, storitev in prispevka v naravi v
skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Do podpore je upravičen tudi nakup zemljišč v skladu s 3.b točko 69. člena 1303/2013/EU.

POGOJI ZA UPRAVIČENOST
 Operacija izbrana na transparenten način (javni razpis, merila za izbor, preprečen
konflikt interesov).
 V skladu s PS, posameznim programom in prispevek k ciljem SLR .
 Izvedena na območju LAS.
 V skladu s predpisi.

PODPORA ZA IZVAJANJE OPERACIJ SLR
VRSTA JAVNE PODPORE

• do 100 %

POSEBNOST ESPR
Specifične cilje določa Uredba 508/2014/EU.

ESPR

• do 85 %
• do
300.000
EUR

ESRR

EKSRP

Nepovratna javna podpora.
Stopnjo podpore posamezne operacij določi LAS. Upoštevati pravila državnih pomoči!
Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000 EUR.

• do 70 %
• do 600.000
EUR

PRIPRAVA IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI SODELOVANJA LAS
NAMEN je sofinanciranje stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij
sodelovanja med LAS.

UPRAVIČENCI
LAS

UPRAVIČENI STROŠKI
Stroški se priznajo v obliki stroškov dela, materiala,
naložb, storitev in prispevka v naravi v skladu z
69. členom Uredbe 1303/2013/EU.

POGOJI ZA UPRAVIČENOST
 V skladu s PS, operativnim programom in prispevati k ciljem SLR.
 Operacija se izvaja na območju sodelujočih partnerjev, v skladu s 70. členom
Uredbe 1303/2013/EU.
 Podpisana pogodba med partnerji ...

PRIPRAVA IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI SODELOVANJA LAS
VRSTA JAVNE PODPORE

• do 100 %

ESPR

• do 85 %
• do
100.000
EUR

ESRR

EKSRP

Stopnjo podpore posamezne operacij določi LAS. Upoštevati pravila državnih pomoči!
Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 5.000 EUR.

• do 70 %
• do 100.000
EUR

PRIPRAVA IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI SODELOVANJA LAS
POSEBNOST EKSRP
Izvaja se z javnim razpisom, ki ga pripravi in objavi MKGP ter omogoča tekoče
prijave.
Za izvedbo tega podukrepa je rezerviranih 4 mio. EUR.
UPRAVIČENE OPERACIJE
 izmenjava izkušenj in znanj in implementacija le-teh na območju LAS;
 razvoj in trženje storitev in proizvodov;
 promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij;
 vključevanje ranljivih skupin;
 organizacija skupnih delovnih procesov, z izmenjavo virov in opreme;
 oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov in
 kolektivne okoljske operacije.

PODPORA ZA TEKOČE STROŠKE IN STROŠKE ANIMACIJE
NAMEN je sofinanciranje tekočih stroškov, nastalih pri upravljanju in delovanju LAS,
vključno s spremljanjem in vrednotenjem LAS ter sofinanciranje stroškov animacije
območja LAS.

UPRAVIČENI STROŠKI
Tekoči stroški, povezani z upravljanjem izvajanja SLR:
 operativni stroški,
 stroški osebja,
 stroški usposabljanja osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS,
 stroški, vezani na odnose z javnostmi in promocijo LAS, vključno s stroški mreženja,
 finančni stroški ter
 stroški, povezani s spremljanjem in vrednotenjem SLR kot je zahtevano v 3.g točki 34.
člena Uredbe 1303/2013/EU.
Stroški animacije lokalnega razvoja:
 stroški povezni z izmenjavo med zainteresiranimi stranmi z namenom zagotavljanja
informacij in spodbujanja SLR ter
 stroški za podporo potencialnim upravičencem z namenom
oblikovanja in priprave operacij ter vlog.

PODPORA ZA TEKOČE STROŠKE IN STROŠKE ANIMACIJE
UPRAVIČENCI
LAS
POGOJI ZA UPRAVIČENOST
Tekoči stroški in stroški animacije morajo biti jasno razmejeni.
Stroški animacije in krepitve zmogljivosti predstavljajo najmanj 50 % nastalih stroškov.
GLAVNI SKLAD
Določi se glavni sklad za financiranje tekočih stroškov in stroškov animacije.

VRSTA JAVNE PODPORE
 Posamezni LAS lahko za izvajanje tega podukrepa v skladu s sprejetim Partnerskim
sporazumom nameni največ 20 % skupnih javnih izdatkov nastalih pri SLR.
 Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov.
 LAS lahko zaprosi za nižjo stopnjo podpore.
 LAS lahko zaprosi za izplačilo predplačila v višini 30 % vrednosti javne podpore
namenjene izvedbi tega podukrepa.
 Najnižji znesek javne podpore posameznega zahtevka za izplačilo iz
naslova tega podukrepa je 5.000 EUR.

HVALA ZA POZORNOST!
Predlog Uredbe CLLD je dostopen na: http://www.program-podezelja.si/sl

