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KAJ JE LETNI IZVEDBENI NAČRT (LIN)?

LIN je nabor:

- finančno ovrednotenih in 

č d lj ih j k- časovno opredeljenih projektov

Ki jih posamezna LAS namerava izvesti j p
v časovno določenem obdobju.

Projekti morajo biti usklajeni z lokalnoProjekti morajo biti usklajeni z lokalno 
razvojno strategijo (LRS).

LIN omogoča koriščenje (črpanje)LIN omogoča koriščenje (črpanje) 
finančnih sredstev, ki so LAS 
namenjena za posamezno leto (letna 

i b )
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pravica porabe).



LETNA PRAVICA PORABE FINANČNIH SREDSTEV
• predstavlja višino finančnih sredstev, do katere je lahko upravičena 

posamezna LAS v določenem letu in jo lahko koristi v obdobju n+2

d i j d• odvisna je od:
števila prebivalcev na območju LAS,

velikosti območja LAS,j ,

indeksa razvojne ogroženosti regije,

ocene za lokalno razvojno strategijo.

• vrednosti (kvantitativne) posameznih kriterijev se določijo enkrat za 
vselej in sicer z odločbo o pravici do sredstevodločbo o pravici do sredstev

• finančne vrednosti posameznih kriterijev (prebivalec, km2, točka 
ocenjene strategije) določi minister s: Sklepom o vrednosti kriterijev za Sklepom o vrednosti kriterijev za 
določanje pravic porabedoločanje pravic porabe

• posebej opredeljene za vodenje LAS in posebej za izvajanje projektov

• Sklepa o vrednosti kriterijev za leto 2008 in za leto 2009 sta že bila 
objavljena na spletnih straneh MKGP
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objavljena na spletnih straneh MKGP



DODELJEVANJE LETNE PRAVICE PORABE

• o višini pravice porabe MKGP obvesti LAS z obvestilom o obvestilom o 
višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev lokalni višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev lokalni 
akcijski skupiniakcijski skupini (informativnega značaja, ne predstavlja 
dodelitve sredstev), ki je podlaga za pripravo LIN) j p g p p

• finančna sredstva MKGP dodeli LAS po potrditvi letnega 
izvedbenega načrta z odločbo o potrditvi letnegaodločbo o potrditvi letnegaizvedbenega načrta z odločbo o potrditvi letnega odločbo o potrditvi letnega 
izvedbenega načrta,izvedbenega načrta, ki pomeni pravico do koriščenja sredstev 
(ni več informativnega značaja), za projekte, ki so opredeljeni v 
LINLIN

Načrtovana finančna poraba, opredeljena v LIN, ne sme  Načrtovana finančna poraba, opredeljena v LIN, ne sme  
preseči v obvestilu opredeljene pravice porabe posamezne LASpreseči v obvestilu opredeljene pravice porabe posamezne LAS
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ODDAJA LIN

• Prvi LIN mora LAS na MKGP predložiti najpozneje dva 
meseca po izdaji odločbe o potrditvi statusa LAS

• Vse nadaljnje LIN mora LAS predložiti MKGP najpozneje do 
konca septembra tekočega leta za naslednje leto 

________________________________________________________

• LAS, ki so podale vlogo za potrditev statusa LAS do 
30 5 2008 (prvi javni razpis) predložijo:30.5.2008 (prvi javni razpis), predložijo:

LIN 2008 v roku dveh mesecev po prejemu odločbe o potrditvi 
statusa 
LIN 2009 do konca februarja 2009
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NABOR PROJEKTOV

• različne možnosti za nabor projektov / projektnih idej:
javni pozivjavni poziv, 
ankete, 
delavnice, 
nabiralnik,nabiralnik, 
spletna stran,
uradne ure 

vsi prebivalci LAS naj imajo možnost posredovanja idej. vsi prebivalci LAS naj imajo možnost posredovanja idej. 

• LAS vse projekte, ki jih načrtuje v LIN, izbere na podlagi:
preglednih postopkov (metodologija za izbor),preglednih postopkov (metodologija za izbor),
z uporabo ocenjevalnih kriterijev ter 
brez suma nepravilnosti pri izbiri (transparentnost)
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• nabor projektov potrdi organ odločanja LAS



VSEBINA LIN

• sestavljen iz obrazcev “projekt” in “izjava o veljavnosti izbora 
projektov”projektov  

• za vsak projekt posebej je potrebno izpolniti 
obrazec “projekt” (priloga A navodil stran A4)obrazec “projekt” (priloga A navodil, stran A4),

• v primeru projektov sodelovanja je potrebno izpolniti
b “ j kt d l j ”obrazec “projekt sodelovanja” (priloga A navodil, stran A6)

in 
obrazec “sporazum o sodelovanju” (priloga B navodil).

• v primeru čezmejnega sodelovanja tudi: 
obrazec “izmenjava informacij o projektu j j p j
mednarodnega  sodelovanja” (priloga B, stran B6 - B7)
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POTRJEVANJE LIN

• MKGP preveri:

Ali j bil LIN l čAli je bil LIN poslan pravočasno;
Ali so vse rubrike pravilno izpolnjene;
Ali je podpisana in žigosana izjava o veljavnosti izbora projektov;
Ali je priložen se nam predlaganih projektoAli je priložen seznam predlaganih projektov;
Ali so projekti v skladu s cilji lokalne razvojne strategije;
Ali so projekti sodelovanja potrjeni s strani vseh sodelujočih;
Ali je končni znesek predvidenih sredstev LEADER nižji ali enakAli je končni znesek predvidenih sredstev LEADER nižji ali enak 
opredeljenim pravicam porabe za zadevno leto

• Nepravočasni LIN - se zavržejo s sklepom• Nepravočasni LIN - se zavržejo s sklepom
• Nepopolni / neustrezni LIN - poziv na uskladitev
• Nepravočasno usklajeni in / ali neusklajeni LIN - odločba o delni 

potrdit i LINpotrditvi LIN
• Pravočasno in / ali vsebinsko  usklajeni LIN - odločba o potrditvi 

LIN
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• Pravočasni in popolni / ustrezni - odločba o potrditvi LIN



KJE NAJDEM NAVODILA?

http://www.mkgp.gov.si/si/program_razvoja_podezelja_
2007 2013/vsebina programa razvoja podezelja/os 42007_2013/vsebina_programa_razvoja_podezelja/os_4
_leader/
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