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K it iji d lit LEADER b čij iKriteriji za opredelitev LEADER območij na ravni 
države (1)

V LEADER območja na ravni države se uvrščajo vsa podeželska 
območja na celotnem teritoriju države, razen območij večjih 
mest in urbanih središč.

Primeri
Severna Irska

Vsa podeželska območja razen metropolitanskega območja glavnega 
mesta Belfast, mesta Derry/Londonderry in vsi kraji ki imajo več kot 
5.000 prebivalcev.

AvstrijaAvstrija
Vsa podeželska območja na celotnem območju Republike Avstrije 
razen mest z  več kot 20.000 prebivalci. 

AnglijaAnglija
Vsa podeželska območja razen večjih urbanih središč in tistih, ki so že 
izbrana za izvajanje iniciative Skupnosti URBAN. 



K it iji d lit LEADER b čij iKriteriji za opredelitev LEADER območij na ravni 
države (2)

Švedska
V d ž l k b čjVsa podeželska območja razen: 

območij razvojnega cilja 1,
naselij z več kot 20.000 prebivalcev in 4 km pas obmestnih območij,

Nizozemska
Vsa podeželska območja razen večjih urbanih središč, kjer gostota 
prebivalstva presega 120 prebivalcev na km2prebivalstva presega 120 prebivalcev na km2. 

Slovenija (možnosti)
Vsa podeželska območja razen:

območij mestnih občin?
območij mestnih naselij?
območij večjih urbanih središč (omejitev velikosti in koncentracije 
centralnih funkcij)



Osnovni kriteriji za vzpostavitev LAS (1)

Geografsko prostorski kriteriji za opredelitev območja, ki ga
k i LASpokriva LAS:
več kot 5.000 in manj kot 150.000 prebivalcev (v izjemnih 
primerih tudi pod oziroma nad to mejo)p p j )
jasno geografsko opredeljen in zaokrožen teritorij, kjer se 
območja LAS-ov ne smejo prekrivati,
h t fi ič d k i i lhomogeno enoto v fizičnem, gospodarskem in socialnem 
pogledu, kjer ni potrebna usklajenost meja z administrativno 
razmejitvijo, 



Osnovni kriteriji za vzpostavitev LAS (2)

Drugi osnovni kriteriji:
zadostna kritična masa človeških, finančnih in gospodarskih 
potencialov za učinkovito izvajanje lokalne razvojne strategije,
usklajenost življenjskega in delovnega okolja, 
zagotovljeno tripartitno partnerstvo enakost spolov inzagotovljeno tripartitno partnerstvo, enakost spolov in 
sodelovanje mladih v LAS,
opredelitev razmerja med posameznimi partnerji (vsaj 50% 
zastopanost predstavnikov gospodarstva in lokalnega 
prebivalstva v procesih odločanja), 
vzpostavljena administrativno upravna strukturavzpostavljena administrativno upravna struktura.



Izbirni kriteriji za delitev finančnih sredstev          
(primer Severna Irska)(primer Severna Irska)

Finančna sredstva za izvajanje projektov se delijo na osnovi:Finančna sredstva za izvajanje projektov se delijo na osnovi:
Povprečnega števila točk za oceno lokalne razvojne strategije (60%)
Skupne površine  LAS (20%)
Skupnega števila prebivalstva LAS (20 %)

Del razpoložljivih finančnih sredstev iz nacionalne ovojnice zaDel razpoložljivih finančnih sredstev iz nacionalne ovojnice za 
program LEADER lahko ostane nerazporejen in se razdeli na sredini 
programa najbolj uspešnim LAS.



Izbirni kriteriji za ocenjevanje lokalne razvojne 
strategije (1)

Lokalne razvojne strategije so ocenjene in točkovane po   
sledečih elementih:

Zagotavljanje novih zaposlitvenih možnosti in socialna vključenost 
marginalnih skupin na podeželju (20)
Inovativnost razvojne strategije (nove metode, storitve in proizvodi, 
vzpostavljanje povezav…) (15)p j j p ) ( )
Sodelovanje med sektorji, izvajalci in projekti za učinkovito 
izvajanje strategije (15)
Skladnost strategije z značilnostmi okolja ter potrebami inSkladnost strategije z značilnostmi okolja ter potrebami in 
priložnostmi območja (15)
Realna uresničljivost razvojne strategije (10)
Trajnostna naravnanost razvojne strategije (15)Trajnostna naravnanost razvojne strategije (15)
Stopnja prenosljivosti in metod na druga območja (15)



Izbirni kriteriji za ocenjevanje lokalne razvojne 
strategije (2)

Skladnost razvojne strategije z ostalimi razvojnimi programi na 
obravnavanem območju (15)
Raven upoštevanja predhodnih razvojnih programov (15)
Jasno izraženo partnerstvo in razdelitev nalog med sodelujočimi 
za izvajanje lokalne razvojne strategije (10)j j j g j ( )
Odpiranje novih delovnih mest (25)
Zagotavljanje sodelovanja vseh članov LAS pri pripravi, 
upravljanju in izvajanju strategije (10)upravljanju in izvajanju strategije (10)
Upoštevanje marginalnih skupin pri odločanju in izvajanju 
strategije (10)
Zagotavljanje enakih možnosti (10)Zagotavljanje enakih možnosti (10)



Primer splošne razdelitve finančnih sredstev na ravni 
države

Predpostavimo da je na voljo za 1 prednostno nalogo 10Predpostavimo, da je na voljo za  1. prednostno nalogo 10     
milijonov €
10% razpoložljivih sredstev je namenjenih za razdelitev po vmesnem 
ocenjevanju za najuspešnejše skupineocenjevanju za najuspešnejše skupine
Preostali del denarja bo razdeljen izbranim LAS na osnovi naslednjih 
razmerij
60% (6 milijonov €) bo razdeljeno na osnovi doseženih povprečnih 
ocen Lokalnih razvojnih strategij;
20% (2 milijona €) bo razdeljeno na osnovi velikosti območij LAS; 
20% (2 milijona €)bo razdeljeno na osnovi števila prebivalcev LAS.



Izračun povprečne ocene lokalne razvojne 
strategije

P d i d j h i b ih LAS 15 000Predpostavimo, da je vsota vseh ocen izbranih LAS 15.000.

LAS ALAS A
LAS A je dosegla skupno oceno razvojne strategije 1.500, kar pomeni
(1,500 ÷ 15,000) x 100  =  10%
LAS A bo prejela = 6 mmilijonov € x 10% = 600 000 €LAS A bo prejela = 6 mmilijonov € x 10%  = 600.000 €

LAS B
LAS B je dosegla skupno oceno razvojne strategije 1,200, kar pomeni
(1,200 ÷ 15,000) x 100  =  8%.
LAS B bo prejela 6 milijonov € x 8%  =  480.000 €p j j



Primer izračuna delitve finančnih sredstev na osnovi 
skupne površine in skupnega števila prebivalstva

Delitev sredstev na osnovi skupne površine:
Površino LAS delimo s skupno površino (km2) izbranih LAS in joPovršino LAS delimo s skupno površino (km2) izbranih LAS in jo 
pomnožimo s 100, da dobimo %. LAS dobi ta delež sredstev na 
osnovi velikosti območja.

Delitev sredstev na osnovi skupnega števila prebivalstva:
Število prebivalcev LAS delimo s skupnim številom prebivalcev vseh p p p
izbranih LAS in jo pomnožimo s 100, da dobimo %. LAS dobi ta delež 
sredstev na osnovi števila prebivalcev.



Predlog vzpostavitve in delovanja LAS v Sloveniji

Izvajanje 4. razvojne osi PRP- LEADER v dveh fazah:
Faza 1: Evidentiranja LASFaza 1: Evidentiranja LAS

Vzpostavitev partnerstva,
Izpolnitev prostorsko geografskih in dodatnih osnovnih 
kriterijev,kriterijev,
Registracija LAS.

Faza 2: Vzpostavitev delovanja LASFaza 2: Vzpostavitev delovanja LAS
Izdelava Lokalne razvojne strategije
Pridobitev finančnih sredstev za delovanje na osnovi izbirnih 
kriterijevkriterijev,
Izbor projektov in izdelava letnih finančnih načrtovprebivalcev.



ZaključekZaključek

Uspešnost delovanja Lokalne akcijske skupine in izvajanje lokalne razvojne
strategije je pogojena z sedmimi osnovnimi pravili LEADER:

regionalno prostorsko načrtovanje,
odločanje od spodaj navzgor,odločanje od spodaj navzgor,
partnersko delovanje,
inovativni pristop,

lti kt k i t ijmultisektorska integracija,
povezovanje in trans-nacionalno povezovanje,
decentralizirano upravljanje in financiranje.p j j j



Hvala za vašo pozornostHvala za vašo pozornost


