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Vsem lokalnim akcijskim skupinam

Številka: 33157-5/2020/68 

Datum: 25. 10. 2021

Zadeva: Povabilo za izkaz interesa za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin za
za izvajanje pristopa LEADER/CLLD iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega 
socialnega sklada plus v programskem obdobju 2021 - 2027

Medresorska delovna skupina za izvajanje CLLD po 2020 v imenu Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vabi vse 
zainteresirane deležnike, da podajo svoj interes za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin (v 
nadaljnjem besedilu: LAS), za izvajanje pristopa LEADER iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja v obdobju 2023-2027 ter pristopa CLLD v okviru Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada plus v obdobju 2021 - 2027.

Osnovni pogoji za oblikovanje LAS, za pristop LEADER/CLLD v programskem obdobju
2021-2027, so:

1.območje LAS mora biti povezano v homogeno geografsko in funkcionalno celoto;

2.območje posamezne občine se ne sme deliti med več LAS; 

3.posamezna območja LAS se med sabo ne smejo prekrivati;

4.na območju, za katero se pripravlja strategija lokalnega razvoja, mora živeti med 14.000 
in 150.000 prebivalcev;

5.LAS, ki prostorsko pokriva območje obeh kohezijskih regij Vzhodna in Zahodna 
Slovenija, se uvršča v tisto regijo, v kateri živi več kot 50 odstotkov prebivalstva LAS 
na dan 1. julija 2021 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: SURS);

6.LAS mora biti organiziran kot tripartitno pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih 
lokalnih socialnoekonomskih interesov/subjektov (predstavniki javnih, zasebnih in 
nevladnih organizacij/deležnikov), v katerih nobena posamezna interesna skupina ne 
nadzoruje odločanja;

7. lokalno partnerstvo mora izbrati enega partnerja izmed članov lokalnega partnerstva kot 
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vodilnega partnerja, ki bo opravljal naloge, ki bodo poleg nalog določenih v Uredbi 
2021/1060/EU, določene v nacionalnem predpisu.

Svojo pobudo s kratkim opisom območja, navedbo vključenih občin in števila prebivalcev ter 
opredelitev kohezijske regije pošljite na elektronski naslov: clldpo2020@qov.si. najkasneje do 
31. januarja 2022.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na elektronskem naslovu:
clldpo2020@gov.si.

Predmetno povabilo je informativne narave in bo služilo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano ter Službi Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kot pomoč pri 
načrtovanju aktivnosti za izvajanje pristopa LEADER 2023-2027 in pristopa CLLD 2021-2027.

Lepo pozdravljeni, 

Alina Cunk Perklič

Vodja Medresorske delovne 
skupine za izvajanje CLLD po 
2020

Poslano: 

- Vsem LAS po e-pošti

- SPIS- tu
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