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ZAKAJ IN KDO ?

• Ukrepi LEADER – ukrepi II. stebra SKP – 4. os PRP

• Prej pobuda z ohlapnejšimi pravili

• Sredstva Evropskega proračuna / davkoplačevalcev (tudi naša 
d t )sredstva)

• Nadzor nad učinkovito / upravičeno porabo 

• Potrebno dokazati učinke, rezultate, dosežene cilje

• Evropsko računsko sodišče



KDAJ IN KJE?

• Prve kontrole v starih DČ (Grčija, Avstrija, Nemčija, 
Portugalska ) že v maju 2009Portugalska,…) že v maju 2009

• Slovenija sporočila podatke o prvih LAS v oktobru 2008.

P k t l l hk ič k j ih i l čilih• Prve kontrole lahko pričakujemo po prvih izplačilih

• Direktno na LAS

• Naključni izbor – MKGP samo v vednost + posredovanje 
zaprošenih podatkovzaprošenih podatkov



KAJ?

• Odvisno od tega, ali je LAS nova (LEADER (M)) ali je 
b t j l ž j (LEADER I LEADER II LEADER )obstajala že prej (LEADER I, LEADER II, LEADER +)

• Osnovni podatki zbrani na podlagi obveznega 
vprašalnika

“ t LAS” t di i h d i lik d LEADER• “stare LAS”  tudi opis prehoda in razlik med LEADER 
+ in sedanjim LEADER, dosežke prejšnjega obdobja, 
uresničevanje LRSuresničevanje LRS,…



GLAVNI SKLOPI VPRAŠANJ

a) članstvo LAS

• število članov

• sestava članstva• sestava članstva

• način pristopa  / pridobivanja članov

• kdo odloča o članstvu

• kako je zagotovljeno članstvo lokalnih skupnosti j g j p
(oblasti)



GLAVNI SKLOPI VPRAŠANJ

b) Izdelava lokalne razvojne strategije

• priprava / ocena SWOT analize

• specifična ciljna naravnanost LRS (okolje mladi• specifična ciljna naravnanost LRS (okolje, mladi, 
ženske, delovna mesta)

v kakšnem smislu je območje povezano• v kakšnem smislu je območje povezano

• vključenost lokalne skupnosti

• aktivna vključenost različnih skupin v pripravo LRS

• odobritev LRS pred oddajoodobritev LRS pred oddajo 

• objava LRS



GLAVNI SKLOPI VPRAŠANJ

c) cilji lokalne razvojne strategije

• ali so vsi cilji jasno opisani, merljivi in časovno 
opredeljeni

• povezanost LRS s PRP

Cilji v PRP ali so jasni merljivi in koliko so bili v• Cilji v PRP – ali so jasni, merljivi in koliko so bili v 
pomoč pri pripravi LRS



GLAVNI SKLOPI VPRAŠANJ

d) sodelovanje in povezovanje

• ali je LAS izvedla projekt sodelovanja

• uporaba povezav preteklih izkušenj sodelovanja• uporaba povezav, preteklih izkušenj, sodelovanja,… 
pri pripravi LRS in projektnih predlogov (LIN)

uporaba različnih orodij Leader+ Contact pointa pri• uporaba različnih orodij Leader+ Contact pointa pri 
projektih sodelovanja



GLAVNI SKLOPI VPRAŠANJ

e) postopki LAS

• katere postopke, vezane na izvedbo LRS izvaja LAS, okatere postopke, vezane na izvedbo LRS izvaja LAS, o 
čem odloča, na podlagi kakšnih dokumentov

• preprečevanje konflikta interesovp p j

• finančni tokovi, zagotavljanje sredstev 

nadzor nad porabo sredstev preprečevanje dvojnega• nadzor nad porabo sredstev, preprečevanje dvojnega 
financiranja,…

postopki odobritve projektnih predlogov (administrativni)• postopki odobritve projektnih predlogov (administrativni), 
na podlagi kakšnih dokumentov

nadzor nad projekti (kdo kdaj na kakšen način)• nadzor nad projekti (kdo, kdaj, na kakšen način)

• Kontrole

• usklajenost projektov z LRS



GLAVNI SKLOPI VPRAŠANJ

e) spremljanje dosežkov LRS, projektov in aktivnosti

• ali LAS spremlja izvajanje / uresničevanje LRS in na• ali LAS spremlja izvajanje / uresničevanje LRS in na 
kakšen način 

ali so s strani MKGP predpisani indikatorji ustrezni• ali so s strani MKGP predpisani indikatorji ustrezni, 
uporabni

lj j i č j LAS il j kt• spremljanje in poročanje LAS - nosilec projekta

• vloga upravljalca pri spremljanju in poročanju

• nadzor in kontrola s strani LAS na kraju samem v 
povezavi s spremljanjem projekta (indikatorji)p p j j p j ( j )



GLAVNI SKLOPI VPRAŠANJ

f) drugo

• predvidena sredstva (budget)• predvidena sredstva (budget) 

• ali kakšne postopke (plačila, upravljanje, kontrola,…) 
izvaja zunanji izvajalec (ne LAS) in na kakšen načinizvaja zunanji izvajalec (ne LAS) in na kakšen način

• kako so takšni zunanji izvajalci plačani (pravne 
dl )podlage)


