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SI-6258 Prestranek

Zadeva: Predlog izvajanja programa lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) v 
novem programskem obdobju

Spoštovani,

Prejeli smo vašo pobudo glede izvajanja programa razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) v 
novem programskem obdobju. 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) do 
zdaj ni sodelovalo pri sofinanciranju programov razvoja, ki ga vodi skupnost. Na ministrstvu smo 
pri koriščenju sredstev, zaradi področij, ki jih pokrivamo, vezani predvsem na porabo sredstev 
Evropskega socialnega sklada. 

Kot že sami navajate, novi osnutki evropskih uredb za novo programsko obdobje dopuščajo 
možnost vključitve Evropskega socialnega sklada+ v financiranje programov CLLD.  

Razpravo o možnosti aktivnejše soudeležbe našega ministrstva pri izvajanju in sofinanciranju 
projektov, ki jih vodi skupnost, smo s pristojnimi ministrstvi MKGP, MGRT in SVRK že pričeli, 
vendar dokončnih zaključkov za zdaj še ni bilo sprejetih. MKGP se je obvezalo, da bo v kratkem 
pripravilo analizo vseh možnosti oblikovanja CLLD v novem programskem obdobju, predvsem z 
vidika sistema izvajanja, saj je način dodeljevanja in upravljanja s sredstvi v tej perspektivi 
zapleten in časovno zamuden. Napredek pri dogovorih pričakujemo v mesecu februarju 2020.

Ob tem naj poudarimo, da bo sredstev iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov manj, 
zato nas Evropska komisija in organ upravljanja za ESI sklade v RS, Služba vlade RS za razvoj 
in kohezijsko politiko, vseskozi opozarjata, da je pomembna prioretizacija potreb in usmerjanje 
programov in sredstev v tista ključna področja politik, ki potrebujejo dodatna sredstva, da se 
spodbudi razvoj. V letnem poročilu za Slovenijo je v letu 2019 Evropska komisija objavila še 
dodatek, Prilogo D, kjer so identificirana ključna področja vlaganj za dosego napredka 
gospodarskih in socialnih razmer v državi, k čemur bo potrebno stremeti tudi pri pripravi novih 
programov.

Glede na to, da razrez sredstev za državo še ni znan, se kot ministrstvo trenutno ne moremo 
opredeliti do predlogov, izraženih v vaši pobudi. Prav tako bo potrebno v nadaljevanju 
pogovorov z vključenimi ministrstvi, identificirati tiste ključne vsebine naših resornih politik, ki se 
lahko izvajajo po principu »od spodaj navzgor«, in bistveno prispevajo k napredku na 
identificiranih področjih omenjenega Poročila o državi 2019 in Priloge D. 

S spoštovanjem,

Polona Samec
Direktorica



V vednost: 
Urban Krajcar, državni sekretar, MDDSZ;
Bojan Suvorov, SVRK.
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