
Srečanje MDS CLLD 2021-2027 
s predstavniki LAS, 
29. januar 2021

CLLD 2021-2027:
tranzicijsko obdobje za EKSRP

pripravljalna podpora
pogoji za oblikovanje



Pravila in potek srečanja
 Predstavitev vsake tematike, sledi razprava;
 Dnevni red srečanja

10:15-11:15 Pripravljalna podpora in tranzicijsko 
obdobje za EKSRP

11:15-11:25 Odmor
11:25-12:15 Pogoji za oblikovanje LAS
12:15-12:30 Zaključek

 Udeleženci imajo izklopljen mikrofon in vklopljeno kamero;

 K razpravi se je potrebno prijaviti „z dvigom roke“, moderatorka vas 
pozove k besedi, na začetku se predstavite ( ime, priimek, LAS);

 Predlog/komentar naj bo kratek in jedrnat ter vezan izključno na 
obravnavano tematiko = čas: max 3 minuti.



1. Pripravljalna podpora
in tranzicijsko obdobje za EKSRP

1. Tranzicijsko obdobje za EKSRP
• Uredba 2020/2220/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 

(t.i tranzicijska uredba) –> programsko obdobje za EKSRP podaljšano za 2 leti; 
• podaljšanje PRP 2014-2020 + dodatna sredstva iz naslova novega finančnega 

okvirja -> za ukrep LEADER min 5 % skupne vrednosti => dodatna sredstva za ukrep 
LEADER;

• razdelitev po podukrepih => odločitev OU EKSRP (10. sprememba PRP);
• iskanje rešitev za vse LAS, ne glede na glavni sklad v obdobju 2014-2020.

2. Pripravljalna podpora
• Višina podpore - več stopenj? 

- ustrezen kazalnik?
• Način izplačila – enkratno po potrditvi SLR ali deljeno po fazah?



Pripravljalna podpora 

• Predlog Uredbe o skupnih določilih za ESI sklade (Uredba CPR), 28. člen:
DČ zagotovijo podporo za „krepitev zmogljivosti in pripravljalne ukrepe v podporo 
oblikovanju in prihodnjemu izvajanju strategij“.

• Tranzicijska uredba za EKSRP, 4. člen: „V tranzicijskem obdobju 2021-2022 se 
lahko podpira stroške pripravljalne podpore (krepitve zmogljivosti in pripravljalnih 
ukrepov, ki podpirajo oblikovanje in prihodnje izvajanje strategije lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost), v skladu z novim pravnim okvirom za nove LAS in 
nove SLR za prihodnje programsko obdobje.“ -> možnost izplačila pripravljalne 
podpore za vse LAS  -> 10. sprememba PRP

• Časovnica:  potrditev 10. spremembe PRP -> novela Uredbe CLLD/nova uredba -> 
skupni javni poziv za SLR in LAS (za EKSRP, ESRR in ESS)

• Vrsta podpore: pavšalni znesek podpore (Uredba EU/1303/2013, 67. člen)



Pripravljalna podpora – predlog višine podpore

IZHODIŠČA

- čas priprave SLR
- zahtevnost dela (SKD)
- potrebni kader

Dodatna kazalnika: 
- površina LAS (x̄ LAS 2014-2020 = 545 km2) 
- število prebivalcev v LAS (x̄ LAS 2014-2020 = 56.000)

3 RAZREDI pripravljalne podpore: 
 1. razred – vsak LAS, ki ne presega povprečne površine 

LAS in ne ne presega povprečnega števila prebivalcev

 2. in 3. razred – višja podpora glede na doseganje enega 
ali obeh kazalnikov



Pripravljalna podpora – predlog načina izplačila
FAZA 1 FAZA 2

Mejniki: 
- pogodba o ustanovitvi LAS
- pogodba med LAS in 
vodilnim partnerjem,
-oseba zaposlena za namen 
dela pri vodilnem partnerju 
LAS,
- delujoča spletna stran 
partnerstva za obdobje 
2021-2027

Mejnik: 
- pripravljena SLR + odločitev 
o SLR

Izplačilo deleža skupne vrednosti 
pripravljalne podpore

Izplačilo preostanka 
pripravljalne podpore

NI vračil plačila 
1. faze

NEPOTRJENA 
SLR

POTRJENA 
SLR



10 minut



2. Pogoji za oblikovanje LAS

• SLR za celotno obdobje
• SLR/LAS se oblikuje na območju s skupnimi lokalnimi 

potrebami in izzivi s skupnim ciljem uresničevanja 
lokalnih razvojnih potreb, 

• območje je povezano v homogeno geografsko in 
funkcionalno celoto, območje posamezne občine se 
ne sme deliti med več LAS

• LAS kot pogodbeno partnerstvo => določitev 
vodilnega partnerja

2014-2020 (Uredba CLLD, 11. člen)

• SLR za celotno obdobje
• LAS se oblikuje na območju s skupnimi lokalnimi 

potrebami in izzivi s skupnim ciljem 
uresničevanja lokalnih razvojnih potreb, 

• območje je povezano v homogeno geografsko in 
funkcionalno celoto, območje posamezne 
občine se ne sme deliti med več LAS

• Določitev vodilnega partnerja

• območje LAS zajema med 10.000 in 150.000 
prebivalcev;

• 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 2014 
po podatkih Statističnega urada Republike 
Slovenije 

2021-2027

• Sprememba minimalnega območja ali določitev 
števila vključenih občin v SLR

– določiti pogoj glede minimalnega števila PDM za 
vodenje in animacijo LAS, glede na finančni okvir LAS

• minimalno 1 PDM – polno zaposlena oseba v 
primeru najmanjših LAS

– operativna pisarna LAS s stalno prisotnostjo zaposlenih

• Predvidena dva OP EKP -> morebitne 
spremembe območij



SPREMEMBA OBMOČJA LAS - predlog

Predlaga se kombinacija 2 osnovnih 
kriterijev: 

 kritična masa prebivalcev
Spodnja meja števila prebivalcev se 
predvidoma poveča iz 10.000 na 15.000, kar 
kot samostojni kriterij vpliva na en obstoječi 
LAS

 zadostne kapacitete za delovanje LAS
Predlaga se obseg LAS na vsaj 3 sosednje 
občine
Samostojni dodatni kriterij vpliva na dva 
obstoječa LAS, ki zajemata le dve občini. 

UTEMELJITVE:

 premajhna kritična masa prebivalcev 
-> nezadosten nabor projektov;

 zagotovitev zadostnih kapacitet za 
delovanje LAS, ob upoštevanju 
primernih finančnih sredstev za 
zagotovitev vsaj 1 PDM; 

 težave v delovanju nekaterih LAS 
(LAS, ki so spremenili območja v 
primerjavi LAS v okviru LEADER v 
obdobju 2007-2013, manjši LAS);

 upoštevanje predloga Evropske 
komisije glede reševanja šibkih LAS 



Razmejitev LAS med V/Z kohezijsko regijo

2 možni rešitvi za
LAS Srce Slovenije
LAS STIK
LAS PPD od Turjaka do
Kolpe

Obstoječi pogoj Uredbe CLLD, člen 11

Reformiranje 3 LAS glede na mejo V/Z 
kohezijske regije

Kontinuiteta LAS
 Člen 26/2 in člen 27/1 Uredbe CPR -> skupni odbor potrdi SLR ter posredno LAS, ki jo izvaja

LAS;
 Potrjena SLR -> SLR izvaja LAS
 MDS CLLD 2021-2027 je mnenja, da je namera po vzpostavitvi lokalnega partnerstva že

podana ob vložitvi vloge za izplačilo 1. faze pripravljalne podpore -> nova /dopolnjena
ustanovna pogodba;

 Potrebno še pravno tolmačenje

MNENJE 
LAS?



Nadaljnje aktivnosti sodelovanja z 
deležniki
– Operativni programi, 

intervencije -> javne razprave, 
delovne skupine

– CLLD/LEADER -> ključno 
sodelovanje z vsemi deležniki:

• pripravljalna podpora, 
pogoji za oblikovanje LAS -> 
sestanek 29. januarja 2021

• SCO, stroški za vodenje –> 
sestanek predvideno ½ 
marca 2021 -> predlogi LAS 
do 28.2.2021

• SLR – sestanek v aprilu 
2021 -> predlogi LAS
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