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PREDLOG UREDBE DOLOČA

• Način izvajanja v letu 2014

• Pogoje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin

• Obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja

• Podukrepe

• Upravičence in končne prejemnike

• Upravičene in neupravičene stroške

• Pogoje upravičenosti

• Nadzor nad izvajanjem podukrepov

• Sankcije za neizpolnjevanje obveznosti

• Finančne določbe



NOVOSTI V PRIMERJAVI Z 2007–2013 

• Uredba bo objavljena pred potrditvijo PRP 2014–2020

• Javnega razpisa za izbor in potrditev LAS ne bo. 

– Objava uredbe je poziv za pripravo strategij lokalnega razvoja.

– Določen rok za oddajo strategij lokalnega razvoja.

• Določa obliko organiziranosti LAS � pogodbeno-partnerstvo

– Vsi LAS, ki niste tako oblikovani, se morate preoblikovati.

– Usmeritve pri oblikovanju LAS (določa organe!).

• Velikost in naloge LAS

– Med 10.000 in 150.000 prebivalcev.

– Naselja, ki imajo več kot 5.000 prebivalcev so izločena.

– Več nalog in odgovornosti.

• Način izbora upravljavca LAS

– Javni razpis, ki ga izvede vodilni partner, ki ga določijo člani LAS.

– Upravljavec LAS za LAS opravlja storitev.

– Opredeljuje vlogo upravljavca LAS in loči njegovo funkijo od funkcije LAS.

– Upravljavec LAS ne sme biti član LAS.



NOVOSTI V PRIMERJAVI Z 2007–2013 

• Opredeljuje zahtevana poglavja Strategije lokalnega razvoja � Smernica za 

pripravo Strategij lokalnega razvoja

– Vodilo za pripravo Strategij lokalnega razvoja.

• Opredeljuje tematska področja

– LAS lahko v Strategiji lokalnega razvoja opredeli največ tri tematska področja.  glede 

na analizo potreb!

• Možnost spreminjanja Strategij lokalnega razvoja

– Akcijski načrt uresničevanja zastavljenih ciljev.

• Strategija mora biti pripravljena v višini finančnih sredstev na podlagi 

informativnega izračuna

• Samovrednotenje uresničevanja v Strategiji lokalnega razvoja zastavljenih 

ciljev

• Več razpoložljivih finančnih sredstev iz naslova EKSRP

– 52.365.613,75 EUR,

– Evropski sklad za ribištvo ?



NOVOSTI V PRIMERJAVI Z 2007–2013 
• Opredeljuje način razdelitve finančnih sredstev ob potrditvi lokalnih 

akcijskih skupin

– Nov nači dodelitve sredstev (število prebivalcev, razvitost občine, število vključenih 

občin, površina LAS)

• Vrednost posamezne točke je prilagojena preračunu, da so izločena naselja s 5.000 prebivalci. 

– Razdelitev na Vzhodno Slovenijo in Zahodno Slovenijo.

– Razdelitev sredstev v dveh „paketih“ (ob potrditvi SLR in leta 2019)

– Za ukrep „podpora za tekoče stroške in animacijo“ lahko nameni 25 % skupnih javnih 

izdatkov.

– SLR, ki bodo financirane še iz naslova ribiškega sklada, morajo to upoštevati pri pripravi 

SLR. 

• Rezerva za uspešnost.

– Določa 5 mejnikov, ki se jih bo preverjalo konec leta 2018 .

• Možnost predplačila.

– LAS lahko zaprosi za predplačilo v višini 30 %, ki jih lahko nameni izvajanju podukrepa 

„podpora za tekoče stroške in animacijo“



NOVOSTI V PRIMERJAVI Z 2007–2013 

• 4 podukrepi

– pripravljala podpora � namenjena za nastale stroške v povezavi s pripravo SLR

– Izvajaje operacij SLR

– sodelovanje LAS, 

– podpora za tekoče stroške in animacijo.

• Izvajanje operacij SLR

– Določa načela v povezavi z merili za izbor.

– Postopke in roke. 

• Sodelovanje LAS

– Javni razpis, ki ga pripravi in objavi MKO.

– Vloge oceni ARSKTRP.

• Katalog najvišjih priznanih vrednosti

• Sankcije za neizpolnjevanje obveznosti

– Za pravilno izvedbo projektov je odgovoren LAS.

– Stranka v postopku je LAS, zato se sankcije izrekajo LAS.



Hvala za pozornost!

VPRAŠANJA

?


