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• Evropska uredba 1698/05/ESEvropska uredba 1698/05/ES
• Evropska uredba 1974/06/ES
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INFORMACIJE INFORMACIJE 
• Spletna stran PRP 2007 2013• Spletna stran PRP 2007 – 2013
http://www.mkgp.gov.si/si/program_razvoja_podezelja_2007_2013/

• Os 4 – LEADER
http://www.mkgp.gov.si/si/splosno/vstopna_stran/program_razvoja_podezelja_prp_

2007_2013/vsebina_programa_razvoja_podezelja/leader_slovenija/
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• LEADER NA KRATKO• LEADER NA KRATKO

• IZVAJANJE PRISTOPA LEADER V • IZVAJANJE PRISTOPA LEADER V 
SLOVENIJI

• LEADER V PRP 2007 – 2013

• SLOVAR 



I. LEADER NA KRATKO I. LEADER NA KRATKO 



KAJ JE LEADERKAJ JE LEADER

• Povezava med ukrepi za razvoj podeželja – nadgradnja 
“kl ič ih” k  litik  j  d ž lj“klasičnih” ukrepov politike razvoja podeželja

• Namenjen je izboljšanju razvojnih možnosti podeželja 
ob izkoriščanju lokalnih virov in endogenega potencialaj g g p

• Pristop LEADER temelji na sedmih načelihsedmih načelih:

− lokalne razvojne strategije izhajajo iz območja,

− pristop ’’od spodaj navzgor’’ pri izdelavi in izvajanju strategij,

− Lokalne akcijske skupine (LAS) kot javno-zasebna partnerstva− Lokalne akcijske skupine (LAS) kot javno-zasebna partnerstva,

− inovativnost,

− povezani in večsektorski ukrepi oz. aktivnosti,

− povezovanje v mrežo,

− sodelovanje.



II. IZVAJANJE PRISTOPA II. IZVAJANJE PRISTOPA 
LEADER V SLOVENIJI LEADER V SLOVENIJI 



IZVAJANJE LEADERIZVAJANJE LEADER

• Izvajanje preko lokalnih akcijskih skupin LAS• Izvajanje preko lokalnih akcijskih skupin – LAS

• MKGP javni razpis za izbor in potrditev LAS 
č č(delujoče, pripoznane) + odločbe o dodelitvi sredstev 

+ kontrola in potrjevanje zahtevkov + nadzor nad 
izvajanjemj j

• LAS izbor in izvedba projektov + nadzor I. stopnje + 
spremljanje in poročanjespremljanje in poročanje

• AKTRP izplačila na podlagi zahtevkov



VLOGA IN POSTOPEK VLOGA IN POSTOPEK 
PRIDOBIVANJA SREDSTEVPRIDOBIVANJA SREDSTEVPRIDOBIVANJA SREDSTEVPRIDOBIVANJA SREDSTEV

• Vloga se vlaga na predpisanem obrazcu v skladu z zahtevami javnega g g p p j g
razpisa

• MKGP odpira in obravnava vloge po vrstnem redu prispetja vlog.
Odpiranje vlog ni javno. Po odprtju se pregleda popolnost vloge 
Če vloga ni popolna  se vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev od • Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev od 
prejetja vloge pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 
8 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Po prejemu dopolnjene 
vloge se vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge se zavržejog g p p g p p g j

• Za datum prispetja vloge se šteje datum in čas oddaje po pošti, ko je 
bila oddana popolna vloga

• Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa ali so vsebinsko 
neustrezne  se zavrnejo  Vloge  ki so popolne  vsebinsko ustrezne in neustrezne, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in 
izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril. Odobri se le tista 
vloga, ki preseže določen prag minimalnega števila vstopnih točk

• Na podlagi odločbe o določitvi statusa LAS, MKGP sklene z p g ,
upravičenci pogodbe, s katerimi se podrobneje uredijo način in pogoji 
izvajanja pristopa LEADER in koriščenja dodeljenih sredstev

• V primeru odstopa od pogodbe, mora upravičenec vrniti vsa že 
prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmiprejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi



MERILA ZA POTRDITEV LASMERILA ZA POTRDITEV LAS
• Javni razpis za izbor in potrditev lokalnih akcijskih 

skupin se bo izvajal na MKGPp j

• Potekal bo po principu »prvi pride prvi se obravnava«

• Glavno merilo za izbor je ustanovljena LAS,
popolnost in vsebinska ustreznost vloge in 
dosežen minimalni prag točk iz naslova ocenjevanja dosežen minimalni prag točk iz naslova ocenjevanja 
strategije in ocenjevanja partnerstva

• Vloga je popolna  če:• Vloga je popolna, če:
– je priložen izpolnjen originalni »Prijavni 

obrazec«
j  il ž  L k l  j  ij– je priložena Lokalna razvojna strategija

– je priložena “osebna izkaznica” LAS
– so priložene vse druge zahtevane priloge in 

dokazila



MERILA ZA POTRDITEV LASMERILA ZA POTRDITEV LAS
1. ocena kakovosti lokalne razvojne strategije

• inovativnost
• uresničljivost izvedbe 
• trajnostna naravnanost 

kl d t j  i ij   čil t i k lj  t  t b i • skladnost razvojne vizije z značilnostmi okolja ter potrebami 
in priložnostmi območja

• skladnost strategije z ostalimi razvojnimi programi na 
obravnavanem območjuobravnavanem območju,

• sodelovanje med sektorji, izvajalci in projekti za učinkovito 
izvajanje strategije,

• izkušnje in uspešnost izvajanja predhodnih razvojnih • izkušnje in uspešnost izvajanja predhodnih razvojnih 
programov 

• prenosljivost znanja in metod na druga območja,
• odpiranje novih delovnih mest• odpiranje novih delovnih mest,
• upoštevanje marginalnih skupin prebivalstva pri odločanju 

in izvajanju strategije,
• zagotavljanje enakost spolov pri pripravi in izvedbi zagotavljanje enakost spolov pri pripravi in izvedbi 

strategije



LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJALOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA

• Značilnosti območja LAS (geografske  ekonomske  • Značilnosti območja LAS (geografske, ekonomske, 
demografske, sociološke, opis dosedanjih razvojnih 
aktivnosti)

• SWOT razvojnih možnosti

• Razvojna vizija

• Strategija za izvedbo• Strategija za izvedbo

• Usklajenost z ostalimi programi in politikami



MERILA ZA POTRDITEV LASMERILA ZA POTRDITEV LAS

2. ocena kakovosti partnerstva2. ocena kakovosti partnerstva

• jasno izraženo partnerstvo in razdelitev nalog

• zagotavljanje sodelovanja vseh članov LAS pri pripravi, 
upravljanju in izvajanju strategije,

• učinkoviti in pregledni postopki delovanja,

• partnerstvo predstavlja zaokroženo podeželsko območje,

• izkušnje in uspešnost pristopa »od spodaj navzgor

t t  t lj  k t l  i  l dih• partnerstvo zagotavlja enakost spolov in mladih,

• zagotovitev lastnih sredstev za delovanje partnerstva.



OSEBNA IZKAZNICA LASOSEBNA IZKAZNICA LAS

• Osnovni podatki

• Opis nastanka

• Naloge in sestava organov• Naloge in sestava organov

• Metodologija za izbiro izvedbenih projektov



OCENJEVANJE LAS OCENJEVANJE LAS -- MKGPMKGP

Pri oceni LAS se upošteva:
• kakovost lokalne razvojne strategije na podlagi točkovanja kakovost lokalne razvojne strategije na podlagi točkovanja 

11 elementov (inovativnost, uresničljivost, trajnostna 
naravnanost, skladnost z značilnostmi okolja ter potrebami in 
priložnostmi, ki izhajajo iz analiz, skladnost z drugimi razvojnimi 
programi, sodelovanje med sektorji, izkušnje in uspešnost 
izvajanja predhodnih razvojnih programov, prenosljivost znanja, 
odpiranje novih delovnih mest, upoštevanje marginalnih skupin 
pri odločanju in izvajanju  zagotavljanje enakosti spolov)pri odločanju in izvajanju, zagotavljanje enakosti spolov)

• kakovost partnerstva na podlagi točkovanja 7 elementov 
(jasno izraženo partnerstvo in razdelitev nalog, zagotavljanje 
sodelo anja seh člano  LAS p i p ip a i  p a ljanj  in i ajanj  sodelovanja vseh članov LAS pri pripravi, upravljanju in izvajanju 
strategije, učinkoviti in pregledni postopki delovanja, partnerstvo 
predstavlja zaokroženo podeželsko območje, izkušnje in 
uspešnost pristopa “od spodaj navzgor”  zagotavljanje enakosti uspešnost pristopa od spodaj navzgor , zagotavljanje enakosti 
spolov in vključenost mladih, zagotavljanje lastnih finančnih 
sredstev za delovanje)

• razvojna ogroženost območja LAS (v SLO 4 razredi IRO; • razvojna ogroženost območja LAS (v SLO 4 razredi IRO; 
indeks razvojne ogroženosti na nivoju regij)



FINANČNI TOKFINANČNI TOK

MKGP AKTRP

Zaključek projekta

LAS

Povračilo LAS na 
podlagi zahtevka LAS

P1 Nosilec projekta

LAS

Pogodba o sofinanciranju
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P3
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P4
P3

P2
P1
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Sredstva 
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sektorja
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sektorja

Sredstva 
zasebnega 
sektorja



POSTOPEK IZBIRE IZVEDBENIH POSTOPEK IZBIRE IZVEDBENIH 
PROJEKTOV PROJEKTOV -- LASLAS

Projekti morajo biti skladni z lokalno razvojno • Projekti morajo biti skladni z lokalno razvojno 
strategijo in uresničljivi

• Predlagani projekti morajo biti ocenjeni na • Predlagani projekti morajo biti ocenjeni na 
pregleden in objektiven način (metodologija)

• Izbor projektov opravi LAS, potrdi LEADER pisarna

• LAS lahko za izbor projektov določi tudi specifične 
kriterijekriterije

• Potrebno upoštevati dejstvo, da so cilji projekta, 
kazalci uspešnosti in terminska izvedljivost p j
projekta jasno določeni

• Upoštevati je potrebno tudi vpliv izvedbe projekta 
na izvajanje celotne lokalne razvojne strategije



POSTOPEK IZBIRE IZVEDBENIH POSTOPEK IZBIRE IZVEDBENIH 
PROJEKTOV PROJEKTOV -- LASLAS

LAS

VSEBINSKI KRITERIJI FINANČNI KRITERIJI IZVEDBA

PREBIVALCI

VSEBINSKI KRITERIJI FINANČNI KRITERIJI

Projekt 2

IZVEDBA

Projekt 5

Projekt 5

Projekt 2

Projekt 1

Projekt 2 Projekt 5Projekt 2

Projekt 3

Projekt 5

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4

Projekt 5

- ali +
LEADER 

PISARNA
LETNI IZVEDBENI 

PLAN LAS



IZBIRA IZVEDBENIH PROJEKTOVIZBIRA IZVEDBENIH PROJEKTOV

LAS je odgovorna za oceno in izbiro projektov  ki jihLAS je odgovorna za oceno in izbiro projektov, ki jih
pošlje v potrditev nacionalni LEADER pisarni. 

Pri tem je potrebno izdelati in upoštevati:

• letni izvedbeni načrt,
fi č i č t• finančni načrt,

• metodologijo načina izbiranja projektov, 
• splošne in specifične kriterije za izbor projektov.sp oš e spec č e te je a bo p oje to



IZBIRA IZVEDBENIH PROJEKTOVIZBIRA IZVEDBENIH PROJEKTOV

Primeri splošnih kriterijev za izborPrimeri splošnih kriterijev za izbor

• Strateško vključevanje 
K l t t • Komplementarnost 

• Inovativnost
• Financiranje 

č• Enakomeren razvoj celotnega območja 
• Vključenost lokalne skupnosti 
• Trajnostj
• Prenosljivost
• Ekonomska upravičenost 
• Upravljanje projektovUpravljanje projektov
• Enake možnosti 
• Vpliv na okolje



III. LEADER V PRP 2007III. LEADER V PRP 2007--2013 2013 



UKREPI LEADERUKREPI LEADER

• Izvajanje lokalnih razvojnih strategij (41) • Izvajanje lokalnih razvojnih strategij (41) 

• Spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja (421)

• Vodenje lokalnih akcijskih skupin, pridobivanje strokovnih 
znanj in animacija območja (431)

Podpore namenjene aktivnostim in projektom v okviru

1.) vodenja lokalnih akcijskih skupin;
2.) izvajanja lokalnih razvojnih strategij;
3 ) spodbujanja medregijskega in čezmejnega sodelovanja;3.) spodbujanja medregijskega in čezmejnega sodelovanja;
4.) pridobivanja strokovnih znanj;
5.) animacije območij za izvajanje pristopa LEADER.



NAČIN DODELJEVANJA SREDSTEVNAČIN DODELJEVANJA SREDSTEV
• Pravice porabe finančnih sredstev se posamezni delujoči ali 

pripoznani LAS dodeli z odločbo ministra, na podlagi 
naslednjih kriterijev:naslednjih kriterijev:

a) število prebivalcev na območju LAS, ob upoštevanju 
indeksa razvojne ogroženosti regije v kateri je več kot 
50% površine LAS50% površine LAS.

b) velikost območja LAS, ob upoštevanju indeksa razvojne 
ogroženosti območja

c) ocene za lokalno razvojno strategijo  prejete na javnem c) ocene za lokalno razvojno strategijo, prejete na javnem 
razpisu za potrditev LAS.

• Pri izračunu pravice porabe sredstev se za kriterije 
upošteva dejansko stanje navedeno v vlogi na javni razpisupošteva dejansko stanje navedeno v vlogi na javni razpis

• Vrednost posameznega kriterija se letno korigira s 
sklepom ministra, ki se objavi v Uradnem listu RS

• Sredstva se upravičencu izplačajo na podlagi enega ali več • Sredstva se upravičencu izplačajo na podlagi enega ali več 
zahtevkov. Zahtevku morajo biti priloženi originalni računi 
z originalnimi dokazili o njihovem plačilu ter poročilo o 
opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca.opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca.

• Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev



IZVAJANJE IZVAJANJE 
LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJLOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJLOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJLOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJ

• Cilj ukrepa je izvajanje projektov po načelih LEADER• Cilj ukrepa je izvajanje projektov po načelih LEADER.
• Podpora je namenjena izvajanju inovativnih projektov, ki so 

v skladu z lokalno razvojno strategijo in se izvajajo na 
območjih  kjer deluje LASobmočjih, kjer deluje LAS.

• Projekte za izvedbo izbere LAS, na podlagi lastnih meril in 
opredeljenih kriterijev.

• Do podpore so upravičene LAS, ki imajo s strani MKGP Do podpore so upravičene LAS, ki imajo s strani MKGP 
potrjene lokalne razvojne strategije in letno potrjen letni
izvedbeni načrt.

• Podpora se dodeli do višine 50% opravičljivih stroškov p p j
posameznega projekta oz. do 100% za neprofitne projekte, 
na podlagi zahtevka za povračilo. 

• Prispevek v naravi lahko znaša največ 20% skupne 
vrednosti projekta.

• Najnižji znesek podpore za posamezen projekt je 2.000€, 
najvišji pa 70.000€



IZVAJANJE IZVAJANJE 
LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJLOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJLOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJLOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJ

• prvi letni izvedbeni načrt za naslednje koledarsko leto mora 
LAS na MKGP predložiti najkasneje dva meseca po izdaji p j j p j
odločbe o potrditvi statusa LAS (odločba izdana do prvega 
julija tekočega leta letni izvedbeni načrt tudi za tekoče 
koledarsko leto)

• nadaljnje letne izvedbene načrte za naslednje koledarsko leto 
mora LAS predložiti na MKGP najkasneje do konca septembra 
tekočega letatekočega leta

• letni izvedbeni načrti morajo biti potrjeni s strani organa 
odločanja, nadzornega organa ter odgovorne osebe delujoče 
LASLAS

• projekt se mora izvesti na območju delujoče LAS v RS, razen v 
primeru projektov mednarodnega sodelovanja

• v primeru, da delujoča LAS ni nosilec posameznega projekta, 
mora imeti s posrednim upravičencem do sredstev sklenjeno 
zavezujočo pogodbo o vračilu sredstev v primeru ugotovljenih zavezujočo pogodbo o vračilu sredstev v primeru ugotovljenih 
nepravilnosti



SPODBUJANJE MEDREGIJSKEGA SPODBUJANJE MEDREGIJSKEGA 
IN ČEZMEJNEGA SODELOVANJAIN ČEZMEJNEGA SODELOVANJA

• Cilj ukrepa je spodbujanje povezovanja med seboj podobnih si 
podeželskih območij, za skupno izvajanje razvojnih projektov ter 
izmenjavo znanj in izkušenj
P d  j  j  db j j  d l j  d i i • Podpora je namenjena spodbujanju sodelovanja med posameznimi 
območji LAS znotraj Slovenije in z območji LAS držav EU, kot tudi 
tretjih držav

• Projekt sodelovanja izvajata vsaj dve LAS ali LAS in primerljiva Projekt sodelovanja izvajata vsaj dve LAS ali LAS in primerljiva 
skupina. Izbereta in potrdita ga obe skupini, prijavi ga vodilna 
LAS

• za prijavo projekta sodelovanja predložiti sporazum o sodelovanju 
h d l j čih LASvseh sodelujočih LAS

• Do podpore so upravičene LAS, ki imajo s strani MKGP potrjene 
lokalne razvojne strategije in letno potrjen letni izvedbeni načrt

• Projekt sodelovanja mora biti del letnega izvedbenega načrtaProjekt sodelovanja mora biti del letnega izvedbenega načrta
• Podpora se dodeli do višine 80% opravičljivih stroškov in sicer samo 

za izdatke, nastale na območju EU.
• Najnižji znesek podpore za posamezen projekt je 2.000 €, najvišji pa 

30 000 €30.000 €



VODENJE LOKALNIH AKCIJSKIH VODENJE LOKALNIH AKCIJSKIH 
SKUPIN  PRIDOBITEV SKUPIN  PRIDOBITEV SKUPIN, PRIDOBITEV SKUPIN, PRIDOBITEV 

STROKOVNIH ZNANJ IN STROKOVNIH ZNANJ IN 
ANIMACIJA OBMOČJAANIMACIJA OBMOČJAANIMACIJA OBMOČJAANIMACIJA OBMOČJA

• Cilj ukrepa je spodbuditi podeželske prebivalce, da 
pristopajo v LAS ter usposobitev za upravljanje LAS in pristopajo v LAS ter usposobitev za upravljanje LAS in 
uspešno izvajanje lokalne razvojne strategije po 
načelih LEADER
P d  j  j  d j ti  i ij  • Podpora je namenjena dejavnostim animacije, 
delovanju LAS in pridobivanju strokovnih znanj. 
Podpora za delovanje je namenjena kritju dela 

šstroškov, nastalih z upravljanjem in delovanjem LAS
• Do podpore za delovanje so upravičene LAS, ki imajo 

s strani MKGP potrjene lokalne razvojne strategijep j j g j
• Podpora za delovanje se dodeli do višine 50%

opravičljivih stroškov in ne sme presegati 20%
vrednosti javnih izdatkov lokalne razvojne strategijevrednosti javnih izdatkov lokalne razvojne strategije



UPRAVIČENI STROŠKIUPRAVIČENI STROŠKI

• stroški materiala in storitev, nastali z izvedbo projekta
šk k• stroški promocije projekta

• prispevek v naravi, 
• stroški upravne in administrativne ustanovitve LAS,

t i l i t ški  t ški t it  i i  b t l i • materialni stroški, stroški storitev, upravni in obratovalni 
stroški, nastali z delovanjem LAS, 

• stroški izvedbe programov usposabljanja in animacije 
podeželskega prebivalstva in stroški udeležbe usposabljanj podeželskega prebivalstva in stroški udeležbe usposabljanj 
vodij LAS za izvajanje pristopa LEADER. 

• priprava ustreznega študijskega in promocijskega gradiva za 
izvajanje pristopa LEADERizvajanje pristopa LEADER,

• ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo 
projekta, kot so kot so izdatki arhitektom, inženirjem in 
svetovalcem, stroški pridobivanja dokumentacije in svetovalcem, stroški pridobivanja dokumentacije in 
dovoljenj, študije izvedljivosti, patenti in licence do višine 
20% upravičenih stroškov.



UPRAVIČENI STROŠKIUPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni stroški za aktivnosti in izvedbene projekte, so
samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o potrditvi
t t  LAS d  30  6  2015  P i j   t di dh dstatusa LAS do 30. 6. 2015. Priznajo se tudi predhodno

nastali splošni stroški, povezani z ustanovitvijo LAS V
kolikor je izvedbeni projekt že začet  v predhodnem
obdobju se priznajo tudi splošni stroški, ki so nastali  po
1.1. 2005.

Podpore se ne dodelijo za

• stroške materiala in storitev za zasebno rabo,• stroške materiala in storitev za zasebno rabo,
• plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
• bančne stroške in stroške garancij,
• nakup rabljene opreme• nakup rabljene opreme,
• naložbe v prostore za zasebno rabo,
• naložbe v sektorjih ribištva in ribogojstva,

 i  t t  d t   b  b• prevozna in transportna sredstva za zasebno rabo



FINANČNA SREDSTVAFINANČNA SREDSTVA

UKREPUKREP SREDSTVA SREDSTVA 
EKSRP (PRP) 07 EKSRP (PRP) 07 --

PREDVIDENA PREDVIDENA 
SREDSTVA SREDSTVA ( )( )

1313 POVPREČNO LETNOPOVPREČNO LETNO

41 (411, 412, 413)
I j j  l k l ih 23 632 002 € 3 376 000 €Izvajanje lokalnih 
razvojnih strategij

23.632.002 € 3.376.000 €

421
S db j jSpodbujanje
medregijskega in
čezmejnega sodelovanja

3.376.002 € 482.286 €

431431
Vodenje lokalnih akcijskih
skupin,  pridobitev
strokovnih znanj in

6.752.001 € 964.571 €
strokovnih znanj in
animacija območja

SKUPAJ 33 760 006 € 4 822 858 €SKUPAJ 33.760.006 € 4.822.858 €



IV. SLOVAR IV. SLOVAR 



LOKALNA AKCIJSKA SKUPINALOKALNA AKCIJSKA SKUPINA

• organizirana kot lokalno partnerstvo na • organizirana kot lokalno partnerstvo na 
opredeljenem podeželskem območju

• zagotavlja finančno in administrativno sposobnost 
d l či  i  i db  l k l  j  ij   določitve in izvedbe lokalne razvojne strategije ter 
sposobnost upravljanja z javnimi sredstvi

• naloge, odgovornosti in postopki jasno in pregledno g , g p p j p g
opredeljeni v ustanovitvenih aktih ali pogojih 
delovanja

• bančni račun ali podračun• bančni račun ali podračun

• sestavljena po načelu tripartitnosti 

• predstavniki ekonomskega in zasebnega sektorja • predstavniki ekonomskega in zasebnega sektorja 
morajo na ravni odločanja predstavljati vsaj 50% 
glasov



PARTNERSTVOPARTNERSTVO

• V partnerstvo so vključene vse 
zainteresirane skupine in 

Javni sektor (občine, 
druge javne institucije)

zainteresirane skupine in 
posamezniki na območju LAS in vse 
javne in razvojne institucije, tudi 
ti t ki i  i j  d ž   

d ug ja s u j )

Ekonomski sektor 
(posamezniki, podjetja, 
j i k ki kt )

tiste, ki sicer nimajo sedeža na 
območju lokalne akcijske skupine so 
pa pomembne pri pripravi lokalne 

javni ekonomski sektor)

Civilna družba (NVO, 
d št  iki  )

razvojne strategije.

• Delujoča partnerstva izvajajo 
društva, posamezniki, …)

j p j j
lokalno razvojno strategijo 
samoiniciativno in z lokalnimi viri, 
sredstva 4. osi so jim zgolj v pomočsredstva 4. osi so jim zgolj v pomoč
pri hitrejšem doseganju cilja, 
nikakor pa ne edini vir (načelo 
dodatnosti sredstev)dodatnosti sredstev).



NALOGE LASNALOGE LAS
• Odloča o smeri in vsebini lokalne razvojne strategije
• Izvede lokalno razvojno strategijo

S j  dl čit   d d lit i fi č ih d t  j kt  ki • Sprejme odločitve o dodelitvi finančnih sredstev projektom, ki 
se bodo financirali

• Upravlja z dodeljenimi finančnimi sredstvi
• Ima velik del vodstvenih odgovornosti (npr  izbira projekta  • Ima velik del vodstvenih odgovornosti (npr. izbira projekta, 

plačilo, spremljanje, nadzor, vrednotenje, …)
• Skrbi za iskanje finančnih virov za izvedbo projektov, ki ne bodo 

financirani iz 4. osi
• Povezuje in usklajuje tudi druge aktivnosti na območju

Od lokalne akcijske skupine se pričakuje, da:j p p j ,

• poveže ustrezne interesne skupine z območja skupnega projekta;
• ima avtonomijo odločanja in zmožnost, da na novo preuči lokalne 

vire;vire;
• poveže različne ukrepe;
• zna ujeti priložnosti, ki jih ponujajo lokalni mešani viri;
• je sprejemljiva za nove ideje;
• zna povezati in vključiti ločene sektorske pristope.



ODLOČANJE V LASODLOČANJE V LAS

ORGAN ODLOČANJALAS

• Sprejemanje odločitev in opravljanje 
vseh nalog v zvezi z upravljanjem in 

ORGAN ODLOČANJA

21 543
xx xxx 1

LAS

vseh nalog v zvezi z upravljanjem in 
delovanjem LAS.

• Sodelovanje pri pripravi operativnih
il d l j  LAS

x
xx xxx
xx xx
xx xxx

1

1

2

pravil delovanja LAS

• Odgovornost za učinkovito delovanje 
LAS, njeno plačilno sposobnost in, 

1

x
x

x
x x x

5
3

2
x

x 4
x

1

2
, j p p ,

usklajenost postopkov z veljavno 
zakonodajo

• Izbira upravljavca LAS (managerja)

x

1

2

1

x x • Izbira upravljavca LAS (managerja)

• Izbira izvedbenih projektov (kriteriji)

2
2 3

x
x x



UPRAVLJANJE LASUPRAVLJANJE LAS

Priprava in vodenje 
p ojekto

In še in še…

projektov

Animacija, 
izobraževanje  izobraževanje, 

usposabljanje in 
spodbujanje prebivalcev

Predstavljanje 
lokalne razvojne 

UPRAVLJAVEC 
LAS

Organizacija 
delovanja LAS

strategije

Nadzor nad izvedbo in 
Zbiranje predlogov 

Nadzor nad izvedbo in 
financiranjem projektov

Skrb za izvajanje lokalne 
razvojne strategije

za projekte

razvojne strategije



LEADER OBMOČJELEADER OBMOČJE

• Območje delovanja LAS = območje lokalne razvojne strategijej j j j g j

• Homogena prostorsko opredeljena celota

• Pripravljenost za sodelovanje različnih interesnih skupin za dosego 
skupnih razvojnih ciljev in potrebskupnih razvojnih ciljev in potreb

• 5.000-150.000 prebivalcev

• Območja LAS se ne smejo prekrivati

• Zagotovljena kritična masa človeških, socialnih in ekonomskih virov 
za učinkovito izvajanje lokalnih razvojnih strategij.

• Ni nujno omejeno na obstoječe regionalne in lokalne upravne 
č šrazdelitve (vseeno priporočljivo upoštevati - spremljanje in 

poročanje!).

• Gostota prebivalcev na kvadratni kilometer ne sme presegati 
čpovprečja v Republiki Sloveniji 

• Projekti, ki so financirani  iz ukrepov LEADER se ne smejo izvajati v 
naseljih z več kot 10.000 prebivalci



LAS

NINI

1

ORGAN ODLOČANJA
MOČ MOČ 

ODLOČANJAODLOČANJA
1

2

1

2

1

2

NINININI
UPRAVLJAVEC



HVALA HVALA HVALA HVALA 
ZA ZA ZA ZA 

VAŠO VAŠO VAŠO VAŠO 
POZORNOST!POZORNOST!


