
POGLED SLOVENSKIH 

LAS NA 

POENOSTAVITEV 

IZVJANJA PRISTOPA 

CLLD 
JOŽICA POVŠE 

LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA  



IZHODIŠČE – PRIMER IZVAJANJA PRISTOPA CLLD ŠVEDSKA 
OSNOVNE INFORMACIJE:  

 

 Število prebivalcev: 10,333 mio prebivalcev  

 Št. LAS: 48 (vključujejo več ESI skladov), 4 LAS (EKSRP) 

 Multifunding sistem: ESRR, EKSRP, ESRP in ESS 

 Celotni sistem koordinira „Swedish Board of Agriculture“  

 Za izvajanje pristopa CLLD 2014 -2020 namenjenih 200 mio EUR 

 V maso so vključena EU sredstva  50%, nacionalna sredstva 17%, sredstva lokalnih skupnosti 33% 

 Projekt se lahko financira le iz enega sklada 

 Finančna moč LAS od 1,3 mio EUR  do 6,8 mio EUR/LAS 

 Delo koordinira LEADER PISARNA število zaposlenih 2 – 5 oseb.   

 



IZHODIŠČE – PRIMER IZVAJANJA PRISTOPA CLLD ŠVEDSKA 

IZVAJANJE PRISTOPA CLLD: 

 Stroški dela vodilnega partnerja se priznavajo na osnovi dejanskih stroškov, zaposleni na nalogah 

LEADER pisarne ne pišejo časovnic, izplačila na osnovi rezultatov. 

 Enotna vloga in e-aplikacija za vse vključene ESI sklade. 

 Odprti pozivi s 4 roki na leto za odpiranje vlog.  

 Možna tudi predplačila za projekte , 50% od vrednosti projekta, vendar max. 25.000,00 EUR. 

 Zahtevkov je lahko več, tudi mesečni. 

 Rezervacija sredstev na nacionalnem nivoju za izvedbo projektov.  

 



PRENOS IZKUŠENENJ NA SLO NIVO 
 Pravna organiziranost LAS! LAS posredniško telo DA ali NE? Možnosti mrežnega organiziranja?!  

 Vključitev vseh ESI skladov (EKSRP, ESRR, ESRP in ESS), z enim prevladujočim skladom. 

 V primeru ESRP predlog oblikovanja posebnih „ribiških LAS“.  

 Izvajanje „Multifunding sistema“ preko enega ministrstva, znotraj katerega bosta združena izvajalski in plačilni organ.  

 Izdelati sistem enotnih vlog in e-aplikacije za vse vključene ESI sklade.  

 Z Uredbo CLLD zagotoviti financiranje s strani lokalnih skupnosti.  

 Zaposleni pri vodilnem partnerju  plačani na osnovi dejanski stroškov dela, brez pisanja časovnic, pomembni so rezultati.  

 Uveljavi se sistem predplačil za projekte in možnost oddaj več zahtevkov.   

 Možnost relokacije sredstev znotraj projekta vsaj v višini 20%. 

 Projekti sodelovanja  - določiti kvote za vsak LAS posebej.  

 

 



POENOSTAVITVE STROŠKOV 

 EU Uredba 1303/25013 za vse ESI sklade že v tem programskem obdobju omogoča pavšalno financiranje. 

 Uporaba poenostavljenih stroškov omogoča večjo koncentracijo na izpolnjevanje ciljev politike. 

 Poenostavljeni stroški se uporabljajo le v primeru nepovratnih in vračljivih stroškov, ne pa v primeru kadar se 

operacija ali projekt izvaja z izključno javnimi naročili. 

 Poenostavljeni stroške je priporočljivo uporabljati v primerih:  

 Kadar se države članice želijo, bolj kot na vložke usmeriti na učinke in rezultate. 

 Je realne stroške težko preveriti in prikazati. 

 Obstajajo nevarnosti, da se računovodske listine ne shranjujejo pravilno. 

 Metode za poenostavljene  možnosti obračunavanja stroškov že obstajajo.  



PAVŠALNO FINANCIRANJE 

 Pomembno, da so v razpisu opredeljene natančne zahteve za utemeljitev prijavljenega izdatka in posebni 

učinek ali rezultat, ki ga bo potrebno doseči. 

 Poenostavljane možnosti je potrebno predhodno opredeliti  (metode in pogoje je potrebno vključiti v 

nacionalna pravila). Določene standardne  ali pavšalni zneski se med izvedbo operacije in po njem ne smejo 

spremeniti.    

 Izračun mora biti pošten (zelo pomembna metoda izračuna), pravičen (enaka obravnava upravičencev), 

izračun mora biti preverljiv (temeljiti mora na listinah, ki jih je mogoče preveriti). 

 Metodologija za izračun pavšalnih stroškov  - uporaba statističnih podatkov in uporaba podatkov 

posameznih upravičencev. 

 



PRIMERI UPORABE PAVŠALNIH STROŠKOV 

 

 

 

PRISTOP CLLD: 

- V skladu s členom 68 (1) (a) Uredbe o skupnih določbah se pavšalni stroški uporabljajo  

       do 20% za izvajanje aktivnosti po Ukrepu 19.4 Tehnično in administrativno vodenje LAS  

       15% posrednih stroškov od upravičenih stroškov dela osebja na LAS. 

 

 PROGRAM SPOT (SPIRIT) 

         Strošek dela v višini 2.700,00 EUR/osebo  mesečno 

         Posredni stroški: 405,00 EUR/osebo mesečno 

         Stroški zunanjih sodelavcev:  7.500,00 EUR 

  

 PROGRAM EU DIRECT  

          Strošek dela 28.500,00 EUR/informativno središče 

          Organizacija dogodka (samostojnega): 1.900,00 EUR 

          Sodelovanje na dogodkih: 665,00 EUR 

 

 

 

 

 

 

- 



IZTOČNICE ZA NADALJNJI RAZMISLEK 

Iztočnice za nadaljnji razmislek: 

- LAS-i morajo izdelati stališče glede pravne organiziranosti. Večja subjektiviteta LAS. 

-    Poenotenje in poenostavitev postopkov za vse vključene strukturne sklade 

- Večja usmerjenost na rezultate in ne na vložke v projekt. 

- Poenostavitev uveljavljanja stroškov vodenja  in upravljanja LAS (predvsem z vidika dokazovanja stroškov), 

pomembni so rezultati in ne postopki). 

 

 



HVALA ZA POVABILO IN EN LEP POZDRAV IZ SONČNE DOLENJSKE! 

 

JOŽICA POŠE 

LAS DBK 

 

  

 


