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• Evropsko računsko Sodišče je v letu 2009 preverjalo izvajanje p j p j j j
pristopa LEADER + v  letih 2000-2006 in LEADER v novem 
programskem obdobju.

• Preverjeno je bilo tudi upoštevanje pripomb iz preteklih obdobijPreverjeno je bilo tudi upoštevanje pripomb iz preteklih obdobij.
• Izvajanje se ni preverjalo le na nivoju ministrstev oziroma organov 

upravljanja, ampak predvsem na nivoju LAS. 
• Preverili so delovanje LAS njihove postopke upoštevanje pravil• Preverili so delovanje LAS, njihove postopke, upoštevanje pravil, 

zakonov, pravilnost postopkov, izplačil,…

K l t 2010 j i d l b čil k t j EK ž• Konec leta 2010 je izdalo posebno poročilo, na katerega je EK že 
odreagirala, tudi s spremembo zakonodaje. 

• Poročilo je bilo kritično do izvajanja pristopa LEADER predvsem v 
smislu neupravičene porabe sredstev, velikih stroškov in tveganj, 
povezanih s pristopom od spodaj navzgor in nizke dodane vrednosti.

• Dosegljivo na spletni strani ERS. g j p
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/publications/auditreportsandopinions/specialreports
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POSTOPEK REVIZIJE

• Podatki pridobljeni na podlagi 202 vprašalnikov, ki so jih izpolnili 
LAS v 23 državah članicah, med njimi tudi dva slovenska. , j

• Pregled dokumentacije 27 LAS, razgovori z uslužbenci in člani 
LAS.

• Pregledi na kraju samem za 13 LAS in več kot 60 projektovPregledi na kraju samem za 13 LAS in več kot 60 projektov, 
razgovori z nosilci projektov.

• Revizija organov upravljanja za 11 programov razvoja podeželja 
(čez 40% EU sredstev za LEADER 07 13)(čez 40% EU sredstev za LEADER 07-13).

• Revizija dejavnosti Komisije na področju programa LEADER. 

Revizijsko vprašanje: “Ali se je pristop LEADER izvajal tako, da
je bila ustvarjena dodana vrednost, hkrati pa so bila tveganja za
dobro finančno poslovodenje kar najbolj zmanjšana?”
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Kaj so naloge LAS ? Kako lahko LAS prispevajo 
d d d t ? Kaj lahko LAS dosežejo ?aj so aloge S dodano vrednost ? aj la o S dose ejo

Vključevanje različnih 
družbenih in ekonomskih

B ljš ij

Doseganje specifičnih izložkov 
in rezultatov dejavnosti in družbenih in ekonomskih 

sektorjev lokalne skupnosti.

Razvijanje integriranih lokalnih 
strategij.

Boljše strategije
• Boljša ocena lokalnih   
potreb.
• Boljše opredeljevanje 
lokalnega potenciala in 

projektov. 

Uči k d j ilj EU i

Izbiranje projektov in 
dodeljevanje donacij tem 
projektom za izvajanje lokalnih 

g p
integriranih inovativnih 
rešitev.

Boljše izvajanje
• Boljša izbira projektov

Učinek: doseganje ciljev EU pri 
razvoju podeželja, kot so 
preneseni v lokalne strategije.

p j j j
strategij.

Širjenje informacij in izkušenj 
prek poročanje, povezovanja v

• Boljša izbira projektov.
• Tesnejše spremljanje in 
večja odzivnost.
• Večja zavezanost in 
navdušenje

Posredni učinek: druge lokalne 
dejavnosti se bolje izvajajo 
(zunaj programa LEADER)prek poročanje, povezovanja v 

mreže in sodelovanja.
(zunaj programa LEADER)
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1. KAKO LAS IZVAJAJO ZNAČILNOSTI LEADER (7), DA BI USTVARILI DODANO
VREDNOST?VREDNOST?

LAS so izvajali pristop LEADER tako, da so bile možnosti za dodano
vrednost z vidika značilnosti LEADER omejene, čeprav je sodišče našloj , p j
primere dobre prakse.

a) Pristop od spodaj navzgor
• Vsi LAS so dosegli določeno stopnjo sodelovanja lokalne skupnosti, vendar so 

nekateri večino donacij dodelili organizacijam, ki so njihove članice.

• Obveščanje območja o možnostih sredstev LEADER dobri primeri:• Obveščanje območja o možnostih sredstev LEADER, dobri primeri:
Italija – info točka pri lokalni trgovski zbornici, lokalni mediji, označevalne table.
Madžarska – postavitev tabel LEADER na začetku vasi.
Lokalni uradi z brezplačnimi svetovalnimi storitvami – pomoč pri pripravi vloge (Grčija –
samo do časa objave poziva plačljivo)samo do časa objave poziva, plačljivo).
Nemčija – “inovativne ekipe” delovne skupine za razvoj in podporo večjim, strateškim 
projektom.
Irska – “uradniki za razvijanje projektov”, idej, dejavnosti, pobud iz različnih sektorjev.

• Priprava lokalnih razvojnih strategij, vključenost lokalne skupnosti v različnem 
obsegu (tematske delavnice, javna srečanja, posvetovanja).
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b) Lokalna javno- zasebna partnerstva
• Odločitev ne bi smeli sprejemati javni organi ampak širše lokalno partnerstvo p j j g p p

(lokalna vlada sodeluje, nima večine glasov).
Francija – dvojna sklepčnost, vsaj 50% glasov na sestanku iz nejavnega sektorja – dober 
primer.
Francija – predsednik iz javnega sektorja imel odločilni glas – slab primer.j p j g j g p
Portugalska – organ odločanja 3 javni (predsednik, podpredsednik, blagajnik) in 4 nejavni, 
odločanje na sestankih, kjer ni bil nejavni sektor v večini – slab primer.

• Omogočiti vsem lokalnim zainteresiranim sodelovanje v LAS.Omogočiti vsem lokalnim zainteresiranim sodelovanje v LAS.
• LAS niso vedno ustvarili uspešnega javno-zasebnega partnerstva.

Poljska, Aragonija – politika odprtega članstva – dober primer.
Grčija –članstvo možno samo s povabilom, malo članov - slab primer.

• V organih odločanja premalo mladih (le v 7 od 13 LAS), ni bilo posebnih ukrepov, da bi 
mlade pritegnili k sodelovanju.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVOMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

c) Območne lokalne razvojne strategije I.
• Opredeljena bi morala biti na podlagi stanja, prednosti in slabosti.p j p g j p
• Specifične potrebe in možnosti pretvoriti v lokalne cilje in izvedba strategij taka, da se 

ti cilji dosežejo.
• Cilji bi morali natančno opredeljevati lokalne rezultate, dosežene s strategijo.
• LAS se niso osredotočili na doseganje ciljev lokalnih razvojnih strategij• LAS se niso osredotočili na doseganje ciljev lokalnih razvojnih strategij.
• Cilji (LEADER+) niso bili specifični, merljivi in dosegljivi v določenem časovnem roku, 

večina presplošnih, izraženi nedoločno.
Nemčija – 4 splošni cilji: izboljšanje privlačnosti območja, povezovanje turističnih regij v 
mreže, nove storitve in dejavnosti zaposlovanja, izboljšanje regionalne gospodarske 
strukture z odprtostjo in spodbujanjem novih priložnosti za ustvarjanje novih delovnih 
mest. Sledilo zelo splošno opisano stanje, kaj namerava LAS narediti, nobenih izhodišč, 
specifičnih ciljev.

• Spreminjanje ciljev glede na možnost finančnih sredstev.
Francija – osnovni cilj uporaba novih tehnologij za izboljšanje konkurenčnosti podeželja, 
zaradi možnosti nacionalnega financiranja dodan ukrep financiranje turističnih objektov 
(gorsko kolesarjenje)

• Cilji niso bili odločilni dejavnik pri izbiri projektov.
Portugalska – cilj: financiranje turističnih zmogljivosti, povezanih z močnimi ozemeljskimi 
temami (stekanje lokalne kulture in rek) – financiran projekt nakupa dodatnih gokardov in 
opreme za merjenje časa, brez povezave z ozemeljsko temo.p j j , p j
Portugalska – cilj: preučitev, razvoj in promocija tematskih turističnih poti – financiran 
projekt nakupa prometnih znakov (stop, parkirišče, smeri poti), ni bilo nobene nove 
tematske poti.
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c) Območne lokalne razvojne strategije II.
• Strategije morajo omogočiti spremljanje in kontroliranje dejavnosti LAS.g j j g p j j j j

Grčija, Italija, Španija – strategija razdeljena na ukrepe, podukrepe, dejavnosti (naložbena 
podpora za podjetnike – projekti s področja podeželskega turizma – zagotavljanje turistične 
namestitve) – dober primer.

• Iskanje projektov, ki izpolnjujejo pogoje za prejem sredstev namesto takih, ki bi poleg j p j , p j j j p g j p j , p g
tega tudi prispevali k uresničevanju ciljev strategije

• Spremljanje in poročanje o izvedbi projektov, brez povezave na cilje strategije.
Nemčija organizacija delavnice na temo ali so bili cilji strategije doseženi dober primerNemčija – organizacija delavnice na temo, ali so bili cilji strategije doseženi – dober primer.
Irska – ob koncu programa objavili dokument s pregledom dosežkov (kaj smo obljubili –
cilji, kaj smo uresničili – projekti), vendar ne vezan na dosežke ciljev strategije – slab primer.

• Potrebna ustrezna merila, kriteriji in postopki za izbiro projektov.
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d) Inovativni in večsektorski pristopi I.
• Strategije bi morale biti oblikovane tako, da bi spodbudile razvoj z inovativnimi odzivi g j p j

na težave.
• Dodana vrednost je v tem, da se ustvari dejavnosti, ki so drugačen od drugih 

programov ali dejavnosti, projekti, ki bi lahko bili podprti v drugih programih ali na 
druge načine naj bi se sofinancirali samo izjemomadruge načine, naj bi se sofinancirali samo izjemoma.

• Malo dokazov o inovativnosti in povezovanju sektorjev v strategijah in pri izvajanju 
projektov, večinoma projekti, ki podpirajo običajne dejavnosti posameznikov.

Irska – strategija trženja lokalnih proizvodov je povezala proizvajalce, prodajalce na drobno 
in turistični sektor – dober primer.

• V LEADER+ je večina LAS imela jasna merila za ocenjevanje inovativnosti, v praksi se 
jih niso vedno držali.

Grčija – vloga se je razlikovala od dejanskega stanja: v vlogi predvideno sodelovanje j g j j g j g p j
kovinarskega podjetja v lokalni podjetniški mreži, izdelovanje tradicionalnih izdelkov iz 
kovanega železa , dejansko stanje – nosilec projekta ni vedel, da mreža obstaja, izdeloval je 
le moderne izdelke iz aluminija – slab primer.
Italija – projekt naj bi podpiral podjetja za inovacije v procesih in proizvodih, dejansko je šlo j p j j p p p j j j p p , j j
za nakup standardnih zabojčkov za jabolka, ki naj bi olajšali obiranje in pakiranje in tako bili 
“inovativni za podjetje” – slab primer.
Madžarska – vsi projekti dobili največ točk za inovativnost (nakup koles za gostišče, obnova 
župnijskega zidu zaradi pogrezanja, tlakovanje poti do vinograda) – slab primer.p j g p g j , j p g ) p



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVOMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

d) Inovativni in večsektorski pristopi II.
• LAS naj bi podpirale projekte, ki so bistveni za uresničevanje ciljev strategije.j p p p j j j g j
• LEADER naj ne bi bil samo dodatni vir financiranja projektov lokalnih organov, s tem 

zmanjšana možnost dodane vrednosti.

• Podpora ne bi smela biti namenjena že dokončanim projektom za zaključevanje• Podpora ne bi smela biti namenjena že dokončanim projektom, za zaključevanje 
finančne konstrukcije.

Španija – samo gradnja opečnega zidu z ograjo okrog sicer iz drugih virov financiranega 
otroškega igrišča – slab primer.
G čij b d ž i i il li i l č ik L d fi i jGrčija – obnova drenažnega sistema in popravilo ulic in pločnikov, Leader sofinanciranje 
samo za majhno površino, za katero je zmanjkalo drugih finančnih virov – slab primer.
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e) Projekti povezovanja v mreže in sodelovanja
• Pomeni izmenjavo izkušenj, znanj, cilj je prenos dobre prakse, razširjanje j j j j j p p j j

inovativnosti, učenje na podlagi izkušenj (tudi slabih).
• Vsi LAS niso sodelovali pri projektih povezovanja v mreže in sodelovanja, vendar so 

aktivno sodelovali na sestankih, srečanjih med LAS (nacionalni, regionalni, EU).

• Vsi LAS izvajali projekte sodelovanja (dodana vrednost), veliko tehnično 
organizacijskih težav.

Španija – namesto projekta povezovanja v mreže so sredstva porabili za plačilo naročnine 
na regionalno mrežo LAS in razvoj sistema za upravljanje dokumentacije, kar bi morali 
financirati pod vodenjem – slab primer.
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2. DOBRO FINANČNO POSLOVODENJE LAS

LAS niso ustrezno upoštevali potrebe po učinkovitosti ali poštenih in preglednih
postopkih.

a) Učinkovitost odhodkov za donacije I.
• Donacije bi morale predstavljati najučinkovitejšo porabo javnih sredstev (najboljše 

razmerje med uporabljenimi viri in doseženimi rezultati).
LAS bi di j l ž j i j l k l ih li b lj či k it• LAS bi zaradi svoje položaja in poznavanja lokalnih razmer morali bolj učinkovito 
preprečevati “mrtve izgube”, torej možnost, da se sredstva dodelijo projektom, ki bi 
se lahko izvedli tudi brez ali z nižjo pomočjo.

• Močen kazalnik mrtvih izgub je, če je nosilec projekta že začel izvajati projekt preden g j , j p j j p j p
ga je prijavil, saj to pomeni, da bi ga izvedel z ali brez finančne pomoči.

• Mrtve izgube ne prinesejo dodane vrednosti.
Irska – LAS imel vzpostavljen postopek za ocenjevanje tveganja mrtvih izgub.
Italija – projekti ocenjeni glede na stopnjo pripravljenosti največ točk so dobili tisti ki soItalija – projekti ocenjeni glede na stopnjo pripravljenosti, največ točk so dobili tisti, ki so 
lahko bili dokončno poplačani v roku 30 dni od oddaje predloga – slab primer.
Francija – podprt projekt, ki je bil zaključen avgusta 2008, prijavljen šele septembra 2008 –
slab primer.
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a) Učinkovitost odhodkov za donacije II.) j
• Različna pravila za upravičenost, začetek projekta

od datuma oddaje vloge (Grčija, Irska, Španija, Portugalska)
90 dni pred oddajo vloge (Madžarska)
ob oddaji vloge ni smel biti zaključen (Italija Francija) – zadnje izplačiloob oddaji vloge ni smel biti zaključen (Italija, Francija) zadnje izplačilo
Italija – potrditev projekta septembra 2004, projekt potekal že od februarja 2001, zadnji 
račun plačan julija 2007.
Francija – projekt prehoda na računalniško obdelavo knjižničnih evidenc in njihovo 
povezovanje v mrežo Ob prijavi vse aktivnosti zaključene ostal samo račun za plačilo vpovezovanje v mrežo. Ob prijavi vse aktivnosti zaključene, ostal samo račun za plačilo v 
višini 91,20 EUR.

• Prednost zaključenim projektom zaradi hitrejšega izplačila, manj tveganja zaradi 
zamud in izgube sredstev (razveljavitev – nekatere DČ so neporabljena sredstva LAS 

ele ob konc leta)vzele ob koncu leta).
• Veliko tveganje – nosilci si ne prizadevajo za izvedbo projekta z najnižjimi stroški in 

hkrati zagotovljeno kakovostjo (posebej pri visokih deležih sofinanciranja), umetno 
napihnjeni računi, ne nujno najbolj učinkovita poraba javnih sredstev.p j , j j j p j

Grčija, Irska, italija – LAS  imajo zadovoljive postopke za ocenjevanje razumnosti stroškov.
• Najučinkovitejša donacija je najmanjši znesek, ki je potreben, da projekt zaživi in se 

dosežejo želeni rezultati. Veliko LAS dodelilo enak odstotek / znesek donacije.
Francija – LAS zaradi nujnosti porabe sredstev projektu dodelila dodatna sredstva (povečalaFrancija LAS zaradi nujnosti porabe sredstev projektu dodelila dodatna sredstva (povečala 
donacijo) – slab primer.
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b) Pošteni in pregledni postopki I.
• LAS prevzamejo obveznost za javna sredstva, vendar niso demokratično odgovorni (to p j j g

so Organi upravljanja).
• Nujna velika stopnja preglednosti postopkov in delovanja LAS, to morajo biti sposobni 

dokazati.
• Postopki ki so jih LAS izvajali niso dovolj ublažili tveganj ki izhajajo iz prenosa• Postopki, ki so jih LAS izvajali, niso dovolj ublažili tveganj, ki izhajajo iz prenosa 

odločanja na LAS.
Nemčija – LAS objavil na spletni strani vse zapisnike sestankov, sej, odločitev – dober 
primer.
V či LAS bj il j k i d b i d b kVečina LAS objavila sezname projektov, opise, podrobnosti – dobra praksa.

• Nujna dokumentacija o postopkih izbire projektov (odločitve, utemeljitve, zapisniki).
• Dosledno upoštevanje kriterijev, pravil.

Portugalska – pri točkovanju projektov ni bilo opredelitve odločitve glede posameznega 
merila (dodelili 5 točk za zaposlovanje, brez utemeljitve, tako obratu za pakiranje medu, kot 
projektu za postavitev prometnih znakov).

• Tveganje za navzkrižje interesov pri odločanju o projektih.
Grčija – prepoved kandidiranja za uslužbence ali člane LAS, fizičnim ali pravnim osebam, j p p j , p ,
povezanim z njimi, zakoncem, sorodnikom v prvem kolenu. Ni veljalo za člane LAS kadar so 
bili v funkciji predstavnikov javnih ali nepridobitnih organizacij, donacije omejene na 25% 
proračuna LAS – dober primer.
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b) Pošteni in pregledni postopki II.
• LAS bi morali narediti več, kot samo preprečiti glasovanje oz. zahtevati vzdrževanje p p g j j

pri glasovanju, kadar je član nosilec projekta ali partner v projektu. Morali bi 
upoštevati tudi kakršenkoli oseben, poklicen odnos z nosilcem projekta in v primeru 
možnega navzkrižja interesov zahtevati pojasnjeno izjavo o tem razmerju in razlogih 
za izločitev ki bi morala biti sestavni del dokumentacijeza izločitev, ki bi morala biti sestavni del dokumentacije.

• Zadevni član ne bi smel na noben način sodelovati v procesu ocenjevanja in izbiranja, 
ne bi smel biti prisoten med razpravo o tem projektu, to bi moralo biti 
dokumentirano v zapisniku, skupaj z listami prisotnih na sestanku in podobno.

• V primerih skupnega interesa bi morala biti zadeva posredovanja organu upravljanja.

• Uredba Sveta (ES) 1605/2002 -Finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun 
Evropskih skupnosti (člen 52)Evropskih skupnosti (člen 52)
1. Vsem finančnim udeležencem in kateri koli drugi osebi, ki sodeluje pri izvrševanju, upravljanju, reviziji ali 

notranji kontroli proračuna, je prepovedano vsakršno dejanje, ki bi lahko povzročilo navzkrižje njihovih 
interesov z interesi Skupnosti. Če bi do tega prišlo, mora zadevna oseba prenehati s temi dejavnostmi in 
zadevo prepustiti pristojnemu organu. 

2. Navzkrižje interesov obstaja, kadar je ogroženo nepristransko in objektivno izvajanje nalog finančnega 
udeleženca ali druge osebe iz odstavka 1 zaradi družinskih, čustvenih, političnih ali narodnostnih razlogov, 
gospodarskega interesa ali kakršnega koli drugega skupnega interesa z upravičencem. 

• Zaradi neupoštevanja pravilnosti postopkov so sredstva lahko porabljena neuspešno• Zaradi neupoštevanja pravilnosti postopkov so sredstva lahko porabljena neuspešno 
ali neučinkovito.
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c) Operativna učinkovitost I.
• Stroški poslovanja so plače uslužbencev, stroški pisarne, potni stroški, oglaševanje p j p p p g j

ipd. Zaradi učinkovitosti bi morali biti omejeni. Ker LAS skrbijo za manj projektov in 
manjše proračune kot organi upravljanja, bi morali postopki potekati hitreje in z manj 
birokracije (posebej za LAS ki izvajajo tudi naloge plačil, ni v SLO).

• Upravne zahteve na lokalni ravni so povzročile precejšnje operativne stroške• Upravne zahteve na lokalni ravni so povzročile precejšnje operativne stroške 
poslovanja, obsežno papirno dokumentacijo in zamude.

• Stroški revidiranih LAS, ki niso povezani s projekti znašajo od 12 % – 32 % javnih 
odhodkov proračuna LAS v LEADER+, v 2007-2013 pa med 6% - 28%.

• Sem spada tudi animacija, ki pri nekaterih LAS vključuje tudi pomoč nosilcem 
projektov pri pripravi vloge, izvajanju nadzora in spremljanja projekta, izvajanje 
poročanja priprave zahtevkovporočanja, priprave zahtevkov.

• Stroški poslovanja niso nujno neuspešni odhodki.
Irska – zaposlili 2,5 uslužbenca za razvoj projektov, so bili zelo aktivni pri spodbujanju 
lokalnega razvoja – dober primer.

• Različne odgovornosti LAS pri potrjevanju projektov, dodeljevanju sredstev (trije 
modeli LAS v EU).
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c) Operativna učinkovitost II.
• Izvajanje LEADER + preveč birokratsko v praksi, večinoma “krivda” organov j j p p g

upravljanja in nacionalnih predpisov.
Grčija – vloga za projekt dolga 22 strani, 15 podpornih dokumentov (potrdilo o opravljeni 
vojaški dolžnosti, dokazilo o starosti, potrdilo, da niso javni uradniki, da niso upokojeni 
zaradi slabega zdravja ipd.) – slab primer.g j p ) p
Madžarska – vloga za 4.500 € (obnova podpornega zidu pri župnišču) 60 strani, vloga za 
5.400€-126 strani. LAS potreboval 7 mesecev za pregled in ocenitev prispelih vlog – slab 
primer.
Francija – 47% anketiranih nosilcev menilo, da je postopek oddaje vloge za donacijo j , j p p j g j
relativno težaven, kljub pomoči uslužbencev LAS.

• Večina LAS za potrjevanje projektov in izplačila (kjer to izvajajo) potrebovala več 
mesecev tudi zaradi prezapletenih postopkov za relativno majhna sredstvamesecev, tudi zaradi prezapletenih postopkov za relativno majhna sredstva.
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3. KAKO SO KOMISIJA IN DRŽAVE ČLANICE UPRAVLJALE PROGRAME 
LEADER?LEADER?

Komisija in države članice niso bile dovolj zahtevne in so skupaj z LAS v določeni
meri odgovorne za omejevanje potencialne dodane vrednosti pristopa LEADER –g j j p p p
niso dovolj ukrepale, da bi omejile stroške in tveganja.

a) Zahteve Komisije in držav članic za LEADER +
b) Zahteve Komisije in držav članic za 4. os (LEADER)
c) Izbira LAS in izvajanje programa LEADER v obdobju 2007-2013
d) Kako je Komisija odobrila programe razvoja podeželja za obdobje  2007-2013
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4. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE, KI SO JU IZVAJALE KOMISIJA IN DRŽAVE 
ČLANICEČLANICE

Komisija in države članice ne morejo pokazati dodane vrednosti, ustvarjene z 
izvajanjem pristopa LEADER, in še niso vrednotile s tem povezanih dodatnihj j p p , p
stroškov in tveganj.

a) Spremljanje in vrednotenje uspešnosti pristopa LEADER
b) Spremljanje in vrednotenje stroškov in tveganj
c) Spremljanje in vrednotenje v obdobju 2007-2013
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ZAKLJUČKI…

1. LAS so izvajali pristop LEADER tako, da so bile možnosti za dodano 
vrednost z vidika značilnosti LEADER omejene, čeprav je sodišče 
našlo primere dobre praksenašlo primere dobre prakse.

2. LAS niso ustrezno upoštevali potrebe po učinkovitosti ali poštenih in    
preglednih postopkihpreglednih postopkih.

3. Komisija in države članice niso bile dovolj zahtevne in so skupaj z 
S č i i j j iLAS v določeni meri odgovorne za omejevanje potencialne dodane 

vrednosti pristopa LEADER – niso dovolj ukrepale, da bi omejile 
stroške in tveganja.

4. Komisija in države članice ne morejo pokazati dodane vrednosti, 
ustvarjene z  izvajanjem pristopa LEADER, in še niso vrednotile s j j j p p ,
tem povezanih dodatnih stroškov in tveganj.
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… IN PRIPOROČILA

1. Komisija  bi morala poskrbeti, da so v zakonodaji dovolj jasno opisani 
zahtevani standardi, ki morajo biti doseženi v primeru pristopa LEADER. 
Nekaj preprostih zahtev na ravni EU lahko nadomesti potrebo po različnih j p p p p
pravilih za delovanje na ravni programov, poenostavi postopke, izboljša 
doslednost in zagotovi jasne standarde nadzora na naslednjih področjih:

i. Izključitev projektov, ki so se začeli pred sprejetjem odločitve o 
donaciji, da se odpravi glavno tveganje neučinkovitosti (mrtve izgube). 

ii. LAS projekte izberejo na podlagi ocen, iz katerih sta razvidni 
utemeljenost in poštenost odločitve z vidika doslednih in relevantnih 
meril. 

iii. Pravila, ki zagotavljajo, da na sestankih, kjer se izbirajo projekti, v
ih l d j j l k l i ipartnerstvih ne prevladujejo lokalni organi.
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… IN PRIPOROČILA

2.   Ob upoštevanju prepovedi dejavnosti, ki lahko privede do navzkrižja 
interesov bi morale Komisija in države članice poskrbeti, da so 
vzpostavljene uspešne zaščite in preveriti, ali pravilno delujejo. Člani p j p p , p j j
organov LAS za ocenjevanje projektov ali odločanje s kakršnim koli 
osebnim, političnim, poklicnim ali poslovnim interesom v predlogu 
projekta bi morali tak interes pisno prijaviti. Vzdržati bi se morali vsake 
razprave, ocenjevanja ali odločitve v zvezi s projektom, o tem pa bi bilo 
treba obvestiti organ upravljanja (pri nas je to MKGP).

3.   Komisija in države članice bi morale skupaj preveriti, ali obstoječi ukrepi 
omejujejo zmožnosti LAS za oblikovanje in izvajanje inovativnih, 
večsektorskih lokalnih strategij za doseganje ciljev 1., 2. in 3. osi politike 

j d ž ljrazvoja podeželja. 

Države članice bi morale po potrebi spremeniti svoja pravila, da bi LAS
čil ra ijanje lokalnih rešite d č ih d k PRPomogočile razvijanje lokalnih rešitev, drugačnih od ukrepov PRP.
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… IN PRIPOROČILA

4.   Komisija bi morala poskrbeti, da države članice pregledajo strategije LAS 
za 2007-2013 in zahtevajo, da LAS določijo merljive cilje, specifične za 
njihovo lokalno območje, ki se lahko dosežejo s programom LEADER v j j , j p g
preostalem obdobju. 

Države članice bi morale od LAS zahtevati, da poročajo o doseganju ciljev
iz svojih lokalnih strategij, o ustvarjanju dodane vrednosti s pristopom
LEADER in o učinkovitosti odhodkov za donacije in stroškov poslovanje. 

Države članice bi morale dodatno razmisliti, ali bi ta povečana
odgovornost za finančno poslovodenje omogočila racionalizacijo
obstoječih upravljalskih, nadzornih in kontrolnih sistemov, tako da bi se

i k ih jš l b j j i l j j jpri ukrepih zmanjšala potreba po preverjanju izpolnjevanja pogojev za
upravičenost.
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… IN PRIPOROČILA

5. Komisija bi morala za zagotavljanje dobrega finančnega poslovodenja 
proračuna EU v prihodnjih programih dovolj podrobno preveriti specifične 
elemente, ki so bistveni za dodano vrednost, uspešnost in učinkovitost , , p
pristopa LEADER.

Države članice bi morale v prihodnosti poskrbeti, da LAS odpravijo vse
slabosti, ugotovljene v procesu izbiranja, tako da imajo strategije in
izvedbene načrte, ki dosegajo najvišje standarde.

6 K i ij bi l k j k i d k bi d l hk č d d i6. Komisija bi morala takoj ukrepati, da poskrbi, da lahko poroča o dodani 
vrednosti in dobrem finančnem poslovodenju programa LEADER.
Spremljanje bi moralo biti bolj kot na izvajanje usmerjeno na kazalnike
d d d ti i t LEADER či k it t i š tdodane vrednosti pristopa LEADER,učinkovitost in uspešnost. 

Komisija bi morala usklajevati dejavnosti držav članic in s tem poskrbeti,
da nadzorni in kontrolni sistemi nudijo zagotovilo o poštenosti inda nadzorni in kontrolni sistemi nudijo zagotovilo o poštenosti in
preglednosti postopkov, primerljive podatke o stroških in dopolnjujejo
spremljanje uspešnosti in učinkovitosti.
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HVALA 
ZA VAŠO POZORNOST


