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Zadeva: Odgovor na dopis o Vključitvi programa CLLD v pripravo instrumenta za 
okrevanje »NextGenerationEU« – dokument z dne 25. 3. 2021

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za poslano pobudo o vključitvi mehanizma CLLD v pripravo 
instrumenta »NextGenerationEU«. 

Slovenija mehanizem CLLD v programskem obdobju 2014 – 2020 izvaja s 30 milijoni 
evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), 42 milijoni evrov iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 5 milijoni evrov iz 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). SVRK nastopa v vlogi organa 
upravljanja za ESI sklade. Pri ESI skladih, kamor spada tudi ESRR, so izplačila 
dodeljenih sredstev v obdobju 2014 – 2020 v skladu s pravilom n+3 mogoča do konca 
leta 2023, obenem pa se novo programsko obdobje evropske kohezijske politike 
začenja že z letošnjim letom.

Še pred začetkom programskega obdobja 2021 – 2027 s strani lokalnih akcijskih 
skupin (LAS) pričakujemo spremenjene SLR, ki lahko vključujejo aktivnosti za porabo 
preostanka sredstev ESRR iz obdobja 2014 – 2020 za raznovrstne projektne vsebine. 

Slovenija z Evropsko komisijo usklajuje spremembo Operativnega programa evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, ki vključuje pobudo React-EU 
(pomoč pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope z vnaprej določenim naborom 
kazalnikov). Gre za sredstva, ki naslavljajo najbolj pereč kratkoročni izziv po epidemiji 
(aktivnosti, povezane s socialnim varstvom, krepitve kapacitet oskrbe starejših), najbolj 
prizadete sektorje (zdravstvo, promet) ter hkrati ohranjajo zaposlitve, omogočajo nova 
delovna mesta in  nadaljnjo digitalizacijo (tako podjetij kot vzgojno-izobraževalnih 
zavodov) in spodbujajo raziskave in razvoj, ki bodo skupaj z zelenim prehodom bolj 
intenzivno podprte v ostalih, bolj srednjeročnih mehanizmih financiranja (Mehanizem 
za okrevanje in odpornost (RRF) in večletni finančni okvir 2021 – 2027). 
Mehanizem za okrevanje in odpornost bo pretežno namenjen vlaganju v javno 
infrastrukturo in sofinanciranju nacionalnih strukturnih reform, kot pomoč državam 
članicam pri trajnostnem okrevanju po obdobju pandemije koronavirusa. Programski 
dokumenti so trenutno v fazi priprave in usklajevanja z Evropsko komisijo.



Vzporedno na nacionalni ravni tečejo tudi aktivnosti programiranja vsebin in ukrepov v 
novem programskem obdobju 2021 – 2027, o katerih vas obveščamo na skupnih 
operativnih sestankih. Izvajanje mehanizma CLLD je vključeno v osnutke vseh 
programskih dokumentov. 

Izjemnega pomena so trajnostni rezultati izvedenih projektov, optimalno doseganje 
zastavljenih ciljev in visoka stopnja črpanja dodeljenih sredstev v obdobju 2014 - 2020, 
saj gre za izhodišča analitičnega dela programskih dokumentov za obdobje 2021 -
2027. 
Za vaše aktivno izvajanje ukrepov v programskem obdobju 2014 - 2020 in prejetih 
pobudah za pripravo na novo obdobje se vam iskreno zahvaljujemo.

S spoštovanjem,

             mag. Josip Mihalic
              direktor Urada za kohezijsko politiko

V vednost:
- gp.mgrt@gov.si
- gp.mkgp@gov.si
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