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IZHODIŠČA 
LEADER  

Ukrep Programa razvoja podeželja 2014–2020.  

 

ŠESTA PREDNOSTNA NALOGA 

Spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanje gospodarske revščine in gospodarski 
razvoj podeželskih območij.  

 

TEŽIŠČE UKREPANJA 

Zelena delovna mesta ter skladen in vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju 

endogenih potencialov podeželja.  

 

NAMEN IN CILJ 
Spodbujanje uravnoteženega razvoja podeželskih območij in spodbujanje socialne 
vključenosti, zmanjševanje revščine in gospodarski razvoj podeželskih območij s 
poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij.  

 

 



 
 

 

 

 

LEADER – UKREP M19 

 

Ukrep LEADER se izvaja kot del skupnega pristopa CLLD in predstavlja orodje 
pri spodbujanju skupnega lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor«.  

 

ZGODOVINA 

Izkušnje iz programskega obdobja 2007–2013. 

 

POGOJI ZA LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO 

Lokalno partnerstvo se mora oblikovati kot pogodbeno partnerstvo.  

Na območju  LAS mora živeti med 10.000 in 150.000 prebivalcev.  

Naselja z več kot 10.000 prebivalci se ne štejejo.  

 

 



LEADER – UKREP M19 

PRAVNI OKVIR  
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1305/2013 z dne 17. 
decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP)  
 

PODUKREPI 
• Pripravljalna podpora (podukrep M19.1); 
• Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije  
  lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (podukrep M19.2); 
• Podpora za pripravo in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske 

skupine (podukrep M19.3) in 
• Podpora za tekoče stroške in stroške animacije (podukrep M19.4). 

 

UREDBA CLLD 
• VIII. poglavje, ki določa specifike za EKSRP 

 

KODIFIKACIJA 



 
 

 

 

 

LEADER – UKREP M19 

FINANČNE DOLOČBE 

• Finančni okvir določen na podlagi: 

 števila prebivalcev LAS 

 površine LAS 

 razvitost območja LAS 

• 40 mio EUR 

• 3 mio  –  problemska območja + TNP 

• 4 mio – sodelovanje LAS 

• 10 % rezerva za uspešnost 

 

 

 

LEADER 
52,4 mio EUR 

54,7 %  

FINANČNI OKVIR = (Število prebivalcev LAS 

* vrednost točke) + (površina LAS * vrednost 
točke) + (razvitost občin * vrednost točke) 



LEADER 

PODPORA ZA 
IZVAJANJE OPERACIJ 

SLR 

PODPORA IN 
IZVAJANJE OPERACIJ 

SODELOVANJA las 

PODPORA ZA 
TEKOČE STROŠKE IN 

ANIMACIJO 

PRIPRAVLJALNA 
PODPORA 

 

 

 

 

 

LEADER 

Pripravljalna 
podpora 

Podpora za 
izvajanje operacij 

SLR 

Priprava in 
izvajanje operacij 
sodelovanja LAS 

Podpora za 
tekoče stroške in 

animacijo 

4 podukrepi 

Izbor KO CLLD 

Potrditev vsi OU 

Enkratno izplačilo 
ARSKTRP 

Javni pozivi LAS 

Izbor operacij LAS 

Potrditev ARSKTRP 

Izplačilo ARSKTRP 

Javni pozivi MKGP 

Izbor ARSKTRP 

Izplačilo ARSKTRP 

Tekoče izvajanje 

Izplačilo ARSKTRP 

 

52,4 mio EUR 

20 % (?) 4 mio EUR 660.000 EUR (?) (?) 



 
 

 

 

 

PRIPRAVLJALNA PODPORA – PODUKREP M19.1 

 

 

 

 

 

• OU potrdi izbor SLR in LAS 

• Določi finančni okvir 

• Določi glavni sklad 

• Izplača delež sredstev  

 

 

 

 

 

 

 

• Predplačilo za „Podpora za tekoče stroške in animacijo“ 

 

 

PRIMER 
 
1.000.000 EUR = EKSRP 
800.000 EUR = ESRR 
300.000 EUR = ESPR 
 

   

GLAVNI SKLAD 

47,6 % - EKSRP 
38,1 % - ESRR 
14,3 % - ESPR 

2.100.000 

FINANČNI OKVIR 



 
 

 

 

 

PODPORA ZA IZVAJANJE OPERACIJ SLR – PODUKREP 19.2 

 

 

 

 

 

UPRAVIČENCI 
• LAS ter fizične in pravne osebe na podeželju.  

• Ko gre za operacijo, ki bi jo bilo možno izvesti v okviru t.i. glavnih ukrepov, upravičenci 

do podpore LAS ali skupina fizičnih oziroma pravnih oseb, ki izvaja operacijo za skupno 

korist in/ali uporabo. 

 
UPRAVIČENI STROŠKI 
• V primeru naložbenih operacij, ki bodo sofinancirane iz naslova EKSRP, upoštevajo 

določbe 45. člena Uredbe1305/2013/EU. 
• Pri upravičenosti stroškov se upoštevajo določbe 65. člena Uredbe 1303/2013/EU ter  

določbe 60. in 61. člena Uredbe 1305/2013/EU.  
• Upravičeni so samo stroški, ki so nastali po izdaji odločbe, s katero se odobri izvajanje 

operacije. 
• Katalogu najvišjih priznanih vrednosti. 

 



 
 

 

 

 

PODPORA ZA IZVAJANJE OPERACIJ SLR – PODUKREP 19.2 

 

 

 

 

 

POGOJI ZA UPRAVIČENOST 
• Operacija izbrana na transparenten način (javni razpis, merila za izbor, preprečen 

konflikt interesov). 

• Operacija se izvaja v naselju z manj kot 10.000 prebivalci.   

• V skladu s PS, PRP 2014–2020 in prispevek k ciljem SLR . 

• Merljivi cilji z jasnimi učinki in rezultati. 

 

 

VRSTA JAVNE PODPORE 
Najvišja stopnja sofinanciranja do 85 % upravičenih stroškov. Stopnjo podpore posamezne 

operacij določi LAS. Upoštevati pravila državnih pomoči! 

Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000 EUR.  

Najvišji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 300.000 EUR. 

 

16 naselij ni 

upravičenih 



 
 

 

 

 

PORIPRAVA IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI SODELOVANJA LAS 
– PODUKREP 19.3 

 

 

 

 

 

UPRAVIČENE OPERACIJE 
• izmenjava izkušenj in znanj in implementacija le-teh na območju LAS; 
• razvoj in trženje storitev in proizvodov; 
• promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij; 
• vključevanje ranljivih skupin; 
• organizacija skupnih delovnih procesov, z izmenjavo virov in opreme; 
• oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov in 
• kolektivne okoljske operacije. 
 

 
POGOJI ZA UPRAVIČENOST 
• V skladu s PS, PRP 2014–2020 in prispevek k ciljem SLR. 

• Operacija se izvaja na območju sodelujočih partnerjev, v 

skladu s 70. členom Uredbe 1303/2013/EU.   

• Upravičeni so samo stroški, ki so nastali po izdaji odločbe, 

s katero se odobri izvajanje operacije. 

• Podpisana pogodba med partnerji . 



 
 

 

 

 

PORIPRAVA IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI SODELOVANJA LAS 
– PODUKREP 19.3 

 

 

 

 

 

 

 

VRSTA JAVNE PODPORE 
• Stopnja javne podpore predstavlja do 85 % upravičenih stroškov. Upošteva se pravila 

državnih pomoči! 

• Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 5.000 EUR. Najvišji znesek 

javne podpore za posamezno operacijo je 100.000 EUR. 

• Izvedbi tega podukrepa je namenjenih  4 mio EUR.  

 

IZBOR UPRAVIČENCEV 

• Javni poziv OU - tekoče prijave – izbor  vsake tri mesece – ARSKTRP 

• Merila za izbor, ki temeljijo na naslednjih načelih:  

• prispevek k doseganju ciljev SLR, 
• prispevek k doseganju horizontalnih ciljev, 
• okoljska trajnost, 
• socialna vzdržnost, 
• vključenost partnerjev in 
• vpliv na območje LAS. 

 



 
 

 

 

 

PODPORA ZA TEKOČE STROŠKE IN STROŠKE 

ANIMACIJE 

Financira GLAVNI SKLAD. 

20 % skupnih javnih izdatkov brez pripravljalne podpore! 

V prihodnosti – STANDARDIZIRANA LESTVICA! 

Zahtevek za izplačilo se vloži na ARSKTRP. 
  

    PRIMER 33 SLR: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,4 mio EUR = EKSRP 
 
 

361.020 EUR – M19.1 
29,2 mio EUR – M19.2  

4 mio EUR – M19.3 
18,87 mio EUR – M19.4 

 
95,8 mio – 660.000= 94,34 mio 
 
20 % = 18,87 mio EUR 



 
 

 

 

 

KAKO NAPREJ ... 

Za sklad EKSRP je pomembno, da se čimprej: 

• potrdi PRP 2014–2020,  

• sprejme Uredba CLLD, 

• identificira število lokalnih partnerstev, ki bodo pripravila SLR, 

• izberejo in potrdijo SLR ter LAS, 

• začne izvajanje podukrepov in črpanje sredstev. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVALA ZA POZORNOST! 


