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Pravne podlage 

• Uredba o skupnem strateškem okvirju št. 1303/2013 
(32. do 35. člen) 

 ter 

• Uredba o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
št. 508/2014 - Uredba ESPR 

 (58. do 64. člen ter 95. člen).  



Povezava na prednosti Unije, specifični cilji 

Prednostna naloga unije: 

4. Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije. 

 

Posebni cilj: 

1. Spodbujanje gospodarske rasti, socialne vključenosti, 
ustvarjanja novih delovnih mest ter podpiranja 
zaposljivosti in mobilnosti delovne sile v obalnih in 
celinskih skupnostih, ki so odvisne od ribištva in 
akvakulture, vključno z diverzifikacijo dejavnosti v 
ribištvu in drugih sektorjih pomorskega gospodarstva. 



Kazalniki 

4.1 Ustvarjena delovna mesta 

4.2 Ohranjena delovna mesta 

4.3 Ustanovljena podjetja 

 

Merska enota: ekvivalent polnega delovnega časa. 



Predvideni cilji strategije (Uredba ESPR, člen 63) 

• Zagotavljanje dodane vrednosti, ustvarjanje delovnih 
mest in spodbujanje inovacij v vseh fazah dobavne 
verige na področju ribištva in akvakulture; 

• Podpiranje diverzifikacije znotraj ali zunaj 
gospodarskega ribištva, vseživljenjskega učenja in 
ustvarjanja delovnih mest na ribiških območjih; 

• Povečevanje in izkoriščanje okoljskih prednosti 
ribiških območij, ublažitev podnebnih sprememb; 



• Spodbujanje socialne blaginje in varstva kulturne 
dediščine na ribiških območjih, vključno z ribištvom, 
akvakulturo in pomorsko kulturno dediščino; 

• Krepitev vloge ribiških skupnosti v lokalnem razvoju ter 
gospodarjenje z lokalnimi ribolovnimi viri in upravljanje 
pomorskih dejavnosti. 

 
V SLR bodo pri sredstvih sklada ESPR vključeni tudi 
projekti sodelovanja; podpora se lahko dodeli 
• Med-regijskim (znotraj države) ali čezmejnim (različne 

DČ in /ali tretje države) projektom sodelovanja 
• Za pripravljalno tehnično podporo LAS, ki se pripravljajo 

na izvedbo projekta. 
 



Izvajanje CLLD v Sloveniji 

• Obalno območje je opredeljeno kot ribiško območje, 
ESPR bo predvidoma vodilni sklad. 

• Celinska območja: kriteriji za izbor območij so: 
₋ Količina proizvodnje: hladnovodna akvakultura 50 

ton/letno na območje LAS , toplovodna 
akvakultura 30 ton/letno. 

₋ Število proizvajalcev vodnih organizmov: najmanj 
5 ribogojcev, ki vzrejajo ribe za prehrano ljudi in so 
registrirani na območju LAS (AJPES), ali registrirani 
v evidenci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter 
imajo veljavno odločbo o odobritvi proizvodnje 
akvakulture s strani Uprave za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin 

 
 
 



Finančni okvir za ESPR 

Finančni okvir se za posamezen LAS izračuna na podlagi 
vsote naslednjih meril: 
1. Izračun kot za EKSRP * faktor 0,9 
2. Število zaposlenih v ribištvu na območju LAS 
 (vsaka zaposlena oseba: 5.000 EUR) 
3. Število poslovnih subjektov v ribištvu na območju 

LAS 
 (vsak poslovni subjekt: 10.000 EUR) 
4. Vrednost posamezne točke v okviru ocenjevanja SLR 
 (vsaka točka: 1.500 EUR) 



Upravičene operacije in delež sofinanciranja 

• Pripravljalna podpora 
• Izvajanje strategij lokalnega razvoja: najvišji znesek 

podpore znaša 200.000 EUR, stopnja sofinanciranja 
pa do 50 % vseh upravičenih stroškov; stopnja se 
lahko poveča med 50 % in 100 %, kadar operacije, ki 
se izvajajo v okviru ukrepa, izpolnjujejo enega od 
naslednjih pogojev (Uredba ESPR, člen 95, točka 3.b): 
operacija je v javnem interesu, ima skupnega 
upravičenca, ima inovativne značilnosti na lokalni 
ravni. 

• Dejavnosti sodelovanja: najvišji znesek podpore 
znaša 100.000 EUR, stopnja sofinanciranja do 85% 

• Tekoči stroški in animacija 
 



Finančne informacije 

• Za izvajanje pristopa CLLD je skupno v okviru ESPR 
namenjenih 6,67 milijona evrov javnih sredstev. 
 

• Delež sofinanciranja (razmerje EU: SI): 
EU sredstva: 75 %, sredstva RS: 25 %. 

 

 



Vir: http://www.slonep.net/                  Vir:  http://www.izreke-citati.com 

Vir: http://www.slosport.org 



Hvala za pozornost 
 

Vir:lasten 
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