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SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE 
V OKVIRU PRP 2014 - 2020



PRAVNE PODLAGE IN SMERNICE
EU RAVEN:

• Uredba (EU) št. 1303/2013 o skupnih določbah

• Uredba (EU) št. 1306/2013 o SKP

• Uredba (EU) št. 1305/2013 o EKSRP

• Predlogi in že sprejete izvedbene in delegirane uredbe

• Smernice EK za pripravo in izvajanje načrta vrednotenja

• Smernice za izvajanje LEADER, CLLD

NACIONALNA RAVEN:

• Uredba o izvajanju ukrepa LEADER iz naslova PRP 2014 - 2020

• Smernice za pripravo Strategije lokalnega razvoja (SLR)



NOVOSTI V PROGRAMSKEM OBDOBJU 
2014 - 2020

- Prispevek PRP 2014 – 2020 k ciljem Partnerskega sporazuma, SKP in 
EU2020

- Okvir uspešnosti in doseganje mejnikov

- Načrt vrednotenja za celotno programsko obdobje in letni izvedbeni 
načrti

- Usmerjevalna skupina za vrednotenje

- Odbor za spremljanje

- Vrednotenje ukrepa LEADER na ravni PRP 2014 – 2020 in na ravni LAS



ČASOVNI OKVIR ZAHTEV GLEDE 
SPREMLJANJA IN VREDNOTENJA

• Predhodno vrednotenje + SEA: do uradnega posredovanja programa
v potrditev na EK

• Poročanje o izbranih operacijah: vsako leto 31. 1. in 31. 10 ter 30. 6.
v okviru letnega poročila.

• Letna poročila o izvajanju programa: 30. 6. od leta 2016 do vključno
leta 2024

• Razširjeni letni poročili z oceno napredka, prispevek k doseganju
ciljev strategije EU 2020: v letu 2017 in v letu 2019

• Poročilo o napredku pri izvajanju partnerskega sporazuma: 2017 in
2019

• Naknadno vrednotenje: do 31. decembra 2024

• Pregled uspešnosti izvajanja programa in SLR – pregled mejnikov v
letu 2019.



• LAS zagotavljajo podatke 

• Prispevek LAS k vrednotenju PRP 2014–2020 kot celote, k oceni dodane 
vrednosti pristopa LEADER,  spremljanje izvajanja ter vrednotenja lastne 
SLR

• Reprezentativni predstavniki LAS so člani Odbora za spremljanje PRP 
2014–2020

• Del SLR je tudi NAČRT VREDNOTENJA, ki mora opredeljevati:
– teme in aktivnosti vrednotenja

– sistem zagotavljanja podatkov

– časovnico

– vire 

– načine informiranja in obveščanja o rezultatih vrednotenj 

– mehanizme za spremljanje uporabe rezultatov vrednotenja 

VLOGA LAS V OKVIRU SPREMLJANJA 
IN VREDNOTENJA

Podpora LAS, OU in Mreže za podeželje



NAČRTA VREDNOTENJA PRP 2014 - 2020

Vrednotenje usmerja pripravo programa, zagotavlja prikaz napredka ter ocene

vpliva in učinkovitosti izvajanja PRP 2014 – 2020 .

• Cilji in namen načrta vrednotenja

• Določitev ključnih akterjev v sistemu spremljanja in vrednotenja

• Določitev tem in aktivnosti vrednotenja

• Zagotovitev pravočasnih in pravilnih podatkov

• Časovno načrtovanje posameznih aktivnosti

• Zagotovitev ciljnega in pravočasnega obveščanja in informiranja ter

vzpostavitev mehanizmov za spremljanje uporabe rezultatov vrednotenja

• Zagotovitev zadostnih človeških in finančnih virov



SPREMLJANJE IN POROČANJE V 
OKVIRU UKREPA LEADER

• ODOBRENE OPERACIJE
• KAZALNIKI UČINKA

– Število izbranih LAS
– Število prebivalcev v območjih LAS
– Število LAS v okviru več skladov
– Število projektov
– Predlagatelji projektov (NVO, LAS-i, javni organi, MSP, drugi)
– Število projektov sodelovanja (med-ozemeljsko, čezmejno)
– Enojno število LAS-ov vključenih v projekt sodelovanj (med-ozemeljsko, čezmejno)
– Skupni javni izdatki (podpora za pripravo SLR, podpora za izvedbo aktivnosti SLR, 

aktivnosti sodelovanja, tekoči stroški in animacija)

• CILJNI KAZALNIKI
– % podeželskega prebivalstva, ki ga pokrivajo LRS
– % podeželskega prebivalstva, ki ima koristi od novih ali izboljšanih storitev/infrastrukture
– število ustvarjenih delovnih mest preko podprtih projektov - moški
– število ustvarjenih delovnih mest preko podprtih projektov – ženske

• MEJNIKI
– PRP 2014 – 2020: število prebivalcev v območjih LAS – 1.100.000 – 100 %
– SLR: odobreni : zaključeni projekti, dodeljena : razpoložljiva sredstva, izplačana : 

dodeljena sredstva, število novih delovnih mest



VREDNOTENJE UKREPA LEADER

• Vrednotenje ukrepa LEADER na ravni PRP 2014 – 2020:

– odgovoren OU

– izvajajo (zunanji) neodvisni strokovnjaki

– CMES (določeni kazalniki, evalvacijska vprašanja)

koordinacija, komunikacija

• Vrednotenje ukrepa LEADER na ravni LAS:

– odgovorna LAS

– izvajajo LAS, sodelovanje strokovnjakov, zunanji strokovnjaki

– zagotovljeni mehanizmi za uresničevanje priporočil vrednotenj



Hvala za pozornost!


