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LEADERLEADER
LLiaison EEntre AActions de DDéveloppement de l'EEconomie RRuraleLLiaison EEntre AActions de DDéveloppement de l EEconomie RRurale

Povezava med ukrepi za razvoj podeželja

• Način združevanja in doseganja trajnostnega 
razvoja podeželskih območij, ne niz ukrepov!razvoja podeželskih območij, ne niz ukrepov!

• Usmerjen v spodbujanje podeželskih območij, da 
s celostnim pristopom raziščejo nove rešitve s s celostnim pristopom raziščejo nove rešitve s 
katerimi ostanejo ali postanejo konkurenčna, 
izrabijo svoje danosti in se spopadejo z izzivi.j j p p j

• Način vključevanja lokalnih partnerjev v 
upravljanje prihodnjega razvoja svojega območja.
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upravljanje prihodnjega razvoja svojega območja.
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LEADER V POLITIKI RAZVOJA LEADER V POLITIKI RAZVOJA 
PODEŽELJAPODEŽELJAPODEŽELJAPODEŽELJA

•• NOVOSTNOVOST

•• IZZIVIZZIV

•• SPODBUDASPODBUDA

ŽŽ•• PRILOŽNOSTPRILOŽNOST

• 4. os Evropskega Kmetijskega Sklada za Razvoj 
Podeželja

• Državam članicam omogoča nov način izvajanja in • Državam članicam omogoča nov način izvajanja in 
medsebojnega povezovanja dejavnosti na 
podeželskih območjih.
U j  t  il  i j j  l t i litiki 
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• Uvaja enotna pravila izvajanja v celotni politiki 

razvoja podeželja.
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VLOGA PRISTOPA LEADERVLOGA PRISTOPA LEADER

šStrateški cilj:
Izgradnja lokalnih zmogljivosti za zaposlovanje in 
diverzifikacijo dejavnosti na podeželju  diverzifikacijo dejavnosti na podeželju. 

Glavna vloga:g

• Spodbujanje lokalnega endogenega razvoja.

Izboljšanje upravljanja na podeželskih območjih• Izboljšanje upravljanja na podeželskih območjih.

• Širjenje inovativnosti.
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KLJUČNE ZNAČILNOSTIKLJUČNE ZNAČILNOSTI
Sedem ključnih značilnosti pristopa LEADER

• Območne lokalne razvojne strategije, namenjene dobro 
opredeljenim subregionalnim območjem;opredeljenim subregionalnim območjem;

• lokalna javno – zasebna partnerstva = lokalne akcijske 
skupine (LAS);

• pristop od spodaj navzgor, ki vključuje pristojnost 
odločanja LAS pri izdelavi in izvedbi lokalne razvojne 
strategijestrategije

• večsektorska priprava in izvedba strategije, ki temelji na 
vzajemnem delovanju med akterji in projekti različnih 
sektorjev lokalne ekonomije;

• izvajanje inovativnih pristopov;
• izvajanje projektov sodelovanja;
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izvajanje projektov sodelovanja;
• vzpostavitev mreže lokalnih partnerstev.

61. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
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KLJUČNE ZNAČILNOSTIKLJUČNE ZNAČILNOSTI

lokalne razvojne strategije, 
ki temeljijo na območju

pristop od spodaj navzgor 
in izvajanje strategijin izvajanje strategij

lokalna javno-zasebna 
partnerstva (LAS)

povezovanje v
mrežo Pristop Pristop 

LEADERLEADER partnerstva (LAS)

integrirani in večsektorski
d l j

LEADERLEADER

g
ukrepi

inovacije

sodelovanje
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PODPORE V OKVIRU OSI LEADERPODPORE V OKVIRU OSI LEADER
Podpore osi LEADER so namenjene:Podpore osi LEADER so namenjene:

• Izvajanju lokalnih razvojnih strategij, z 
namenom, da se dosežejo cilji v okviru ene ali 
več osi (1  2 in 3)več osi (1, 2 in 3).

• Izvajanju projektov sodelovanja, ki vključujejo Izvajanju projektov sodelovanja, ki vključujejo 
cilje v okviru osi 1, 2 in 3.

• Vodenju lokalnih akcijskih skupin, pridobivanju 
strokovnih znanj in animaciji območij.

9
63. Člen Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
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IIII LEADER LEADER II.II. LEADER LEADER 

4.OS PROGRAMA 4.OS PROGRAMA 
ŽŽRAZVOJA PODEŽELJA RS RAZVOJA PODEŽELJA RS 

2007 2007 201320132007 2007 -- 20132013
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PRP 2007 PRP 2007 20132013
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PRP 2007 PRP 2007 -- 20132013

UkrepiUkrepi

• Izvajanje lokalnih razvojnih strategij (41)
S db j j  d ij k  i  č j  • Spodbujanje medregijskega in čezmejnega 
sodelovanja (421)

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

Fi č  d tFinančna sredstva

Za ukrepe 4. osi je namenjenih 33.760.006 EUR za
l  bd bj  d  80% d  EU

11
celotno obdobje, od tega 80% sredstev EU.
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IZVAJANJE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJIZVAJANJE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJ

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

• Projekte za izvedbo izbere LAS, na podlagi lastnih meril in 
d lj ih k it ijopredeljenih kriterijev.

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

čizvedbeni načrt.
• Podpora se dodeli do višine 50% opravičljivih stroškov 

posameznega projekta, na podlagi zahtevka za povračilo. p g p j , p g p
Prispevek v naravi lahko znaša največ 20% vrednosti 
projekta.

• Najnižji znesek podpore za posamezen projekt je 2.000 
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Najnižji znesek podpore za posamezen projekt je 2.000 
EUR, najvišji pa 60.000 EUR.



SPODBUJANJE MEDREGIJSKEGA IN SPODBUJANJE MEDREGIJSKEGA IN 
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SPODBUJANJE MEDREGIJSKEGA IN SPODBUJANJE MEDREGIJSKEGA IN 
ČEZMEJNEGA SODELOVANJAČEZMEJNEGA SODELOVANJA

• Cilj ukrepa je spodbujanje povezovanja med seboj podobnih 
si podeželskih območij, za skupno izvajanje razvojnih 
projektov ter izmenjavo znanj in izkušenjprojektov ter izmenjavo znanj in izkušenj.

• Podpora je namenjena spodbujanju sodelovanja med 
posameznimi območji LAS znotraj Slovenije in z območji LAS 
t k  d ž  EU  k t t di t tjih d žtako držav EU, kot tudi tretjih držav.

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

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

• Podpora se dodeli do višine 70% opravičljivih stroškov in 
sicer samo za izdatke, nastale na območju EU.
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sicer samo za izdatke, nastale na območju EU.
• Najnižji znesek podpore za posamezen projekt je 2.000 EUR, 

najvišji pa 30.000 EUR



VODENJE LOKALNIH AKCIJSKIH VODENJE LOKALNIH AKCIJSKIH 
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VODENJE LOKALNIH AKCIJSKIH VODENJE LOKALNIH AKCIJSKIH 
SKUPIN,PRIDOBITEV STROKOVNIH ZNANJ IN SKUPIN,PRIDOBITEV STROKOVNIH ZNANJ IN 

ANIMACIJA OBMOČJAANIMACIJA OBMOČJAANIMACIJA OBMOČJAANIMACIJA OBMOČJA

• Cilj ukrepa je spodbujanje podeželskih prebivalcev za 
j  LAS t  blj j  lj j  LAS i  povezovanje v LAS ter usposabljanje za upravljanje LAS in 

izvajanje lokalnih razvojnih strategij.
• Podpora je namenjena dejavnostim animacije, delovanju

LAS in pridobivanju strokovnih znanj.

• Podpora za delovanje je namenjena kritju dela stroškov, 
nastalih z upravljanjem in delovanjem LAS.
D  d   d l j   ič  LAS  ki i j   • Do podpore za delovanje so upravičene LAS, ki imajo s 
strani MKGP potrjene lokalne razvojne strategije.

• Podpora za delovanje se dodeli do višine 50% opravičljivih 

14
stroškov in ne sme presegati 20% vrednosti javnih 
izdatkov lokalne razvojne strategije.



VODENJE LOKALNIH AKCIJSKIH VODENJE LOKALNIH AKCIJSKIH 
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VODENJE LOKALNIH AKCIJSKIH VODENJE LOKALNIH AKCIJSKIH 
SKUPIN,PRIDOBITEV STROKOVNIH ZNANJ IN SKUPIN,PRIDOBITEV STROKOVNIH ZNANJ IN 

ANIMACIJA OBMOČJAANIMACIJA OBMOČJAANIMACIJA OBMOČJAANIMACIJA OBMOČJA

• Podpora za animacijo je namenjena dejavnostim animacije 
b čij  t it LAS i  i d l l k l  j  območij za ustanovitev LAS in izdelavo lokalne razvojne 

strategije.
• Do podpore za animacijo so upravičene fizične in pravne 

osebe, ki izvajajo aktivnosti animacije na območjih, kjer še 
ni ustanovljene LAS.

• Podpora za animacijo se dodeli do višine 70% opravičljivih p j p j
stroškov.

• Podpora za pridobivanje strokovnih znanj je namenjena Podpora za pridobivanje strokovnih znanj je namenjena 
usposabljanju za izvajanje pristopa LEADER.

• Do podpore za pridobivanje strokovnih znanj so upravičene 
LAS  ki se udeležijo izobraževanj in usposabljanj
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LAS, ki se udeležijo izobraževanj in usposabljanj.
• Podpora za pridobivanje znanj  se dodeli do višine 50%

opravičljivih stroškov.



FINANČNA SREDSTVAFINANČNA SREDSTVA
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FINANČNA SREDSTVAFINANČNA SREDSTVA
V programskem obdobju 2007 2013 bo za 4  os namenjeno večV programskem obdobju 2007-2013 bo za 4. os namenjeno več
kot 33 milijonov € javnih sredstev. Sredstva bodo namenjena 
za:

• Izvajanje lokalnih razvojnih strategij (60%)
• Spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja (10%)
• Vodenje oz. delovanje LAS (20%)
• Pridobitev strokovnih znanj in animacija (10%)

sredstva po namenih 2007-2013 (EUR) EUR/leto

delovanje 6.752.001,20 964.571,60

animacija 3.376.000,60 482.285,80

sodelovanje 3.376.000,60 482.285,80

projekti 20.256.003,60 2.893.714,80

skupaj 33.760.006,00 4.822.858,00

16

skupaj 33.760.006,00 4.822.858,00



FINANČNA SREDSTVAFINANČNA SREDSTVA
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FINANČNA SREDSTVAFINANČNA SREDSTVA
Predvidena poraba sredstev v posameznih letih 2007 2013Predvidena poraba sredstev v posameznih letih 2007 - 2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

delovanje 964.571 964.571 964.571 964.571 964.571 964.571 964.571,60

animacija 600.000 600.000 575.000 500.300 500.300 300.200 300.200,00

projekti 893.500 1.593.500 2.600.000 3.500.714 3.880.714 3.893.714 3.893.862projekti 893.500 1.593.500 2.600.000 3.500.714 3.880.714 3.893.714 3.893.862

sodelovanje 300.000 361.001 415.000 500.000 550.000 600.000 650.000
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III.III. KDO JE KDOKDO JE KDO
IN KAJ JE KAJIN KAJ JE KAJIN KAJ JE KAJIN KAJ JE KAJ
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LEADER OBMOČJELEADER OBMOČJE
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LEADER OBMOČJELEADER OBMOČJE
• Območje delovanja LAS = območje lokalne razvojne • Območje delovanja LAS = območje lokalne razvojne 

strategije.
• Homogena prostorsko opredeljena celota.
• Pripravljenost za sodelovanje različnih interesnih 

skupin za dosego skupnih razvojnih ciljev in potreb.
• 5 000-150 000 prebivalcev• 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 • Ni nujno omejeno na obstoječe regionalne in lokalne 
upravne razdelitve (vseeno priporočljivo upoštevati –
spremljanje in poročanje!).

19
• Gostota prebivalcev na kvadratni kilometer ne sme 

presegati povprečja v Republiki Sloveniji (96.6). 



LEADER OBMOČJELEADER OBMOČJE

Republika Slovenija
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LEADER OBMOČJELEADER OBMOČJE
Lj bljana 258 873

• Teoretično LEADER na 
celotnem ozemlju države  

Ljubljana 258.873

Maribor 93.847

Celje 37.834

Kranj 35 587celotnem ozemlju države, 
razen območij naselij z več 
kot 10.000 prebivalci

Kranj 35.587

Velenje 26.742

Koper 23.726

Novo mesto 22.415p

• Subjekti z območij z več kot 

Novo mesto 22.415

Ptuj 18.339

Trbovlje 16.290

Nova Gorica 13.491

10.000 prebivalci lahko 
sodelujejo v LAS, vendar se 
na njihovem območju ne sme 

Jesenice 13.429

Murska Sobota 12.437

Škofja Loka 12.289na njihovem območju ne sme 
izvajati projektov. Kamnik 12.197

Domžale 11.582

Izola 10.381

201 območje = 1 LAS = 1 lokalna razvojna strategija



LOKALNA AKCIJSKA SKUPINALOKALNA AKCIJSKA SKUPINA
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LOKALNA AKCIJSKA SKUPINALOKALNA AKCIJSKA SKUPINA

• Javno zasebno partnerstvo • Javno - zasebno partnerstvo 
• Povezuje javne in zasebne partnerje.
• Je dobro uravnotežena in predstavlja obstoječe interesne 

skupine iz različnih socialno – ekonomskih sektorjev.
• Ima ekipo strokovnih sodelavcev in moč odločanja.
• Je organizacija, ki lahko vpliva na izvajanje politike v Je organizacija, ki lahko vpliva na izvajanje politike v 

pozitivnem smislu.

Podeželski akterji, ki so najdejavnejši pri lokalnih pobudah so:Podeželski akterji, ki so najdejavnejši pri lokalnih pobudah so:
• strokovne organizacije in zveze (predstavljajo kmete, poklice in 

mikro podjetja, ki niso kmetijski);
• poslovna združenja;
• prebivalci in njihove lokalne organizacije;
• lokalni politični predstavniki;
• okoljska združenja;

ponudniki kulturnih storitev in storitev skupnosti  tudi mediji;
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• ponudniki kulturnih storitev in storitev skupnosti, tudi mediji;
• ženska združenja;
• mladi.



LOKALNA AKCIJSKA SKUPINALOKALNA AKCIJSKA SKUPINA
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LOKALNA AKCIJSKA SKUPINALOKALNA AKCIJSKA SKUPINA

• predlagati mora celovito lokalno razvojno strategijo  ter • predlagati mora celovito lokalno razvojno strategijo, ter 
biti odgovorna za njeno izvedbo; 

• sestavljena mora biti ali iz skupine, ki je že usposobljena 
za pobudi Leader II ali Leader+ oziroma v skladu s 
pristopom Leader, ali pa kot nova skupina, ki zastopa pristopom Leader, ali pa kot nova skupina, ki zastopa 
partnerje iz raznih lokalnih socialno ekonomskih 
sektorjev zadevnega območja. Na ravni odločanja morajo 
ekonomski in socialni partnerji ter drugi predstavniki ekonomski in socialni partnerji ter drugi predstavniki 
civilne družbe, kot so kmetje, kmečke ženske, mladi in 
njihova združenja, predstavljati vsaj 50% lokalnega 
partnerstva;

• pokazati mora sposobnost določitve in izvedbe razvojne 

22

p p j
strategije za to območje. 

62. Člen Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005



NALOGE LASNALOGE LAS

Republika Slovenija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Sektor za strukturno politiko in podeželje

NALOGE LASNALOGE LAS
• Odloča o smeri in vsebini lokalne razvojne strategije.

I d  l k l  j  t t ij• Izvede lokalno razvojno strategijo.
• Sprejme odločitve o dodelitvi finančnih sredstev projektom, ki 

se bodo financirali.
U lj   d d lj i i fi č i i d t i• Upravlja z dodeljenimi finančnimi sredstvi.

• Ima velik del vodstvenih odgovornosti (npr. izbira projekta, 
plačilo, spremljanje, nadzor, vrednotenje…)
Sk b k f č h db k k• 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:

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

na jeti p iložnosti  ki jih pon jajo lokalni mešani i i
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• zna ujeti priložnosti, ki jih ponujajo lokalni mešani viri;
• je sprejemljiva za nove ideje;
• zna povezati in vključiti ločene sektorske pristope.



PARTNERSTVOPARTNERSTVO
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PARTNERSTVOPARTNERSTVO

J i kt  ( bči  
• V partnerstvo so vključene vse 

Javni sektor (občine, 
druge javne institucije..)

Ekonomski sektor 

p j
zainteresirane skupine in 
posamezniki na območju LAS in
vse javne in razvojne institucije,Ekonomski sektor 

(posamezniki, podjetja, 
javni ekonomski sektor)

vse javne in razvojne institucije,
tudi tiste, ki sicer nimajo sedeža 
na območju lokalne akcijske 
skupine so pa pomembne pri 

Civilna družba (NVO, 
društva, posamezniki,…)

skupine so pa pomembne pri 
pripravi lokalne razvojne 
strategije.

• Delujoča partnerstva izvajajo 
lokalno razvojno strategijo 

i i i i  i   l k l i i i i  

Prednosti partnerstva so:
• usklajevanje 

č l samoiniciativno in z lokalnimi viri, 
sredstva 4. osi so jim zgolj v 
pomoč pri hitrejšem doseganju 

• večja legitimnost
• izboljšano delovanje
• boljša kadrovska 

usposobljenost
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cilja, nikakor pa ne edini vir 
(načelo dodatnosti sredstev).

usposobljenost.
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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
1

x x • Izbira upravljavca LAS (managerja).

• Izbira izvedbenih projektov (kriteriji).
2

2 3
x

x x
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UPRAVLJANJE LASUPRAVLJANJE LAS
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UPRAVLJANJE LASUPRAVLJANJE LAS

Priprava in vodenje 
projektov Animacija, 

izobraževanje  
In še in še…

izobraževanje, 
usposabljanje in 

spodbujanje prebivalcev

UPRAVLJALEC 
LAS

Predstavljanje 
lokalne razvojne Organizacija 

delovanja LASLASstrategije delovanja LAS

Nadzor nad izvedbo in 
financiranjem projektov

Zbiranje predlogov 
za projekte

26

j p j
Skrb za izvajanje lokalne 

razvojne strategije
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MAXLAS MAX.

NINI

1

ORGAN ODLOČANJA MOČ MOČ 

ODLOČANJAODLOČANJA1

2

1

2

ODLOČANJAODLOČANJAODGOVORNOSTODGOVORNOST

1

2

NINININI
UPRAVLJALEC

MIN
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MIN.



POSTOPEK IZBIRE IZVEDBENIH POSTOPEK IZBIRE IZVEDBENIH 
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POSTOPEK IZBIRE IZVEDBENIH POSTOPEK IZBIRE IZVEDBENIH 
PROJEKTOV PROJEKTOV -- LASLAS

• Projekti morajo biti skladni z lokalno razvojno 
strategijo in uresničljivi. 
P dl i j kti j  biti j i  l d  • Predlagani projekti morajo biti ocenjeni na pregleden 
in objektiven način (metodologija).

• LAS mora opisati metodologijo in način izbiranja p g j j
projektov.

• Izbor projektov opravi LAS, potrdi LEADER pisarna.
LAS lahko za izbor projektov določi tudi specifične • LAS lahko za izbor projektov določi tudi specifične 
kriterije. 

• Potrebno upoštevati da so cilji projekta, kazalci p j p j ,
uspešnosti in terminska izvedljivost projekta jasno 
določeni. Upoštevati je potrebno tudi vpliv izvedbe 
projekta na izvajanje celotne lokalne razvojne 

28

projekta na izvajanje celotne lokalne razvojne 
strategije. 



POSTOPEK IZBIRE IZVEDBENIH POSTOPEK IZBIRE IZVEDBENIH 
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POSTOPEK IZBIRE IZVEDBENIH POSTOPEK IZBIRE IZVEDBENIH 
PROJEKTOV PROJEKTOV -- LASLAS

LASPREBIVALCI

VSEBINSKI KRITERIJI FINANČNI KRITERIJI

Projekt 2

IZVEDBA

Projekt 5
Projekt 1

Projekt 5Projekt 2

Projekt 3

Projekt 2

Projekt 3
Projekt 5

Projekt 4

Projekt 5

LEADER 

- ali +Projekt 5

29LETNI IZVEDBENI 
PLAN

PISARNA



POSTOPEK IZBIRE LAS POSTOPEK IZBIRE LAS MKGPMKGP

Republika Slovenija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Sektor za strukturno politiko in podeželje

POSTOPEK IZBIRE LAS POSTOPEK IZBIRE LAS -- MKGPMKGP
MKGP – priprava kriterijev za oblikovanje in ocenjevanje LAS in 
lokalne razvojne strategijelokalne razvojne strategije

MKGP – 1. javni razpis / pozivMKGP 1. javni razpis / poziv

LAS – prijava      MKGP – ocenjevanje in potrditev LASp j j j p

NE 

EVIDENTIRANEEVIDENTIRANE DELUJOČEDELUJOČE

IZPOLNJUJEJO IZPOLNJUJEJO

izvajanje projektov

delovanje

animacijaSREDSTVA ZASREDSTVA ZA

30izvajanje projektov 
sodelovanja

Prijava na 
2.razpis/ poziv
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HVALA ZA VAŠO HVALA ZA VAŠO HVALA ZA VAŠO HVALA ZA VAŠO 
POZORNOST!POZORNOST!O O OSO O OS
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