
Izvajanje ukrepa CLLD na MGKP v okviru 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-

2020



Vsebina predstavitve

� PRISTOP CLLD 2014-2020/vloga in naloge KO CLLD

� STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA

� POSTOPEK POTRDITVE SLR

� NAPREDEK PRI IZVAJANJU UKREPA



CLLD ESPR 2014-2020
� RS/PA: skupen pristop izvajanja ukrepa CLLD, ki v programsk em

obdobju 2014-2020 vključuje tri sklade – EKSRP, ESPRin ESRR.

� Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v
programskem obdobju 2014-2020

� Koordinacijski odbor CLLD:

• predstavniki organov upravljanja EKSRP, ESRR, ESPR, plačilne agencije
in posredniškega telesa - MGRT

• 24 članov, ki so imenovani s Sklepomministrov vseh OU

• zagotavlja sinergijo in pretok informacij med vsemi skladiin OU

• skrbi za zagotavljanje sinergij in pretok informacij med skladi



KOORDINACIJSKI ODBOR CLLD/KO CLLD
• 24 članov in namestnikov imenovanih s strani pristojnih organov upravljanja

• predstavniki vseh, v izvajanje CLLD, vklju čenih skladov

Vloga Koordinacijskega odbora CLLD

• Izbira strategij lokalnega razvoja; obravnava SLR in pripr ava mnenja o potrditvi oz. zavrnitvi
spremembe SLR;

• Predložitev izbranih SLR v potrditev pristojnim organom up ravljanja;

• Priprava predlogov sprememb partnerskega sporazuma in druge zakonodaje, ki posega na

področje izvajanja skupnega pristopa;

• Priprava skupnega nacionalnega predpisa, koordinacija med skladi;

• Predložitev izbranih SLR v odobritev zadevnim organom upravljanja;

• Priprava potrebnih navodil in priro čnikov za LAS;

• Spremljanje delovanja LAS, pregled letnih poročil LAS;

• Pregled letnih izvedbenih načrtov LAS, pregled mejnikov in kazalnikov;

• Reševanje odprtih vprašanj;
• Vzpostavitev stalnega dialoga z LAS in ostalimi deležniki.



STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA (1) 

• Javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega 
razvoja.

Predložitev v treh časovnih obdobjih:

� do 31. oktobra 2015

� do 31. januarja 2016

� do 26. junija 2016

• Vseh 37 SLR in LAS je bilo potrjenih v roku dveh let od datuma odobritve 
partnerskega sporazuma (30. oktober 2016).

• Od tega 4 LAS-i vključujejo ribiški sklad, enkrat ESPR tudi vodilni sklad 
(LAS Istre).



STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA (2)
PRIPRAVA SLR

• dolgotrajna iz zahtevna naloga za

lokalno partnerstvo

• nujno vklju čevanje lokalne skupnosti

• delavnice, predstavitve in sestanki namenjeni

zainteresirani javnosti: NVO, fizične osebe,

pravne osebe javnega prava, pravne osebe

zasebnega prava, društva…

Naravna, 
kulturna 
dediščina

Diverzifikacija

Ohranitev 
sektorja 
ribištva/

akvakulture

Nova delovna 
mesta



POSTOPEK POTRDITVE SLR

poziv na dopolnitev                                               poziv na dopolnitev                                        

predložitev SLR v 
pregled KO CLLD 

OCENJEVALNA KOMISIJA sestavljena
iz treh predstavnikov KO CLLD – vsaj en 

predstavnik 
vsakega vključenega sklada

pregled pravočasnosti 
in popolnosti

pregled vsebinske 
ustreznosti



POSTOPEK POTRDITVE SLR
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POSTOPEK POTRDITVE SLR PO SPREMEMBI UREDBE

SLR pregleda 
ocenjevalna 

komisija

KO CLLD pripravi 
mnenje o potrditvi  
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NAPREDEK IZVAJANJA UKREPA 

Spremembe Uredbe CLLD – spremembe so težile k izboljšanju izvajanja ukrepa za vse sklade

• Poenostavljen in hitrejši postopek potrjevanja sprememb SLR

• Uvedba poenostavljenih oblik obračunavanja stroškov  (SCO)

• Vzpostavitev poenostavljenih oblik obračunavanja stroškov za vodenje LAS

• Določena urna postavka za stroške dela zaposlenih pri vodilnem partnerju (zadostuje predložitev 
časovnice o opravljenem delu)

• Posredni stroški v višini 15 % neposrednih stroškov zaposlenih (ni potrebno dokazovanje stroškov)

• Upravičenec ima na dan oddaje vloge lahko do 50 EUR neporavnanih davčnih obveznosti

Ostali ukrepi

• Izboljšana koordinacija dela med predstavniki skladov 

(38 sestankov KO CLLD, enotna navodila, sprotno usklajevanje)

• Izvedba nadzora s strani OU nad delovanjem LAS/VP –viden napredek pri postopkih LAS

• Stalna komunikacija MKGP z vodilnim partnerjem prek o komunikacijskih kanalov

• Stalna komunikacija MKGP in AKTRP



HVALA ZA POZORNOST
espr.mkgp@gov.si
Clld.mkgp@gov.si


