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PREDLOG UREDBE DOLOČA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

način izvajanja ukrepa LEADER,
pogoje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin,
obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja,
podukrepe,
upravičence in končne prejemnike,
upravičene in neupravičene stroške,
tematska podpodročja ukrepanja,
pogoje upravičenosti,
pogoje za izvajanje posameznih podukrepov,
nadzor nad izvajanjem podukrepov,
sankcije za neizpolnjevanje obveznosti in
finančne določbe

NAČIN IZVAJANJA
• Uredba bo objavljena pred potrditvijo PRP 2014–2020.
• Javnega razpisa za izbor in potrditev LAS ne bo.
– Objava uredbe je poziv za pripravo SLR.

• LAS mora pripraviti SLR v roku 20 mesecev od objave te uredbe.
• Po izdaji odločbe o potrditvi LAS, lahko LAS začnejo iz izvajanjem
podukrepov LEADER.

OBLIKOVANJE LAS
LAS se lahko na novo oblikujejo, ob tem pa morajo upoštevati:
•

oblikuje na območju s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi;

•

osredotočiti se mora na posebna podregionalna območja, kar pomeni, da se
soočajo s posebnimi geografskimi in demografskimi težavami;

•

območje mora biti povezano v homogeno geografsko in funkcionalno celoto;

•

občina se ne sme deliti med več LAS;

•

območja se med sabo ne smejo prekrivati;

•

na območju mora živeti med 10.000 in 150.000 prebivalcev;

•

izločena so naselja s 5.000 ali več prebivalci;

•

organiziran kot lokalno javno-zasebno pogodbeno partnerstvo na podeželskem
območju;

•

na ravni odločanja ne sme imeti nobena interesna skupina
več kot 49 % glasov;

NALOGE LAS
•

animacija območja;

•

pripraviti SLR in biti sposoben uresničevati cilje, zastavljene v SLR;

•

izvesti postopke za izbor projektov;

•

predhodno preverjati upravičenost stroškov in zakonitost izvedenih projektov;

•

vlagati vloge ter zahtevke za izplačilo na ARSKTRP;

•

spremljati in vrednotiti SLR;

•

nadzor nad izvajanje operacij SLR;

•

obveščanje in informiranje končnih prejemnikov v zvezi s pravicami in dolžnostmi
tudi po zadnjem izplačilu podpore;

•

pripravljati letna poročila o izvajanju SLR ;

•

določiti vodilnega partnerja, ki izvede postopek izbora upravljavca LAS;

•

določiti podrobne naloge upravljavcu LAS;

•

spremljati in nadzirati delovanje upravljavca LAS;

•

sodelovati z OU, ARSKTRP, revizijskimi organi ter drugimi nadzornimi organi.

Več o tem v
nadaljevanju …

UPRAVLJAVEC LAS
•

Upravljavec LAS mora biti izbran pred oddajo SLR na ARSKTRP.

•

Upravljavec LAS opravlja storitev vodenja in upravljanja za LAS.

•

Upravljavec LAS nima pristojnosti odločanja o področju dela LAS.

•

Upravljavec LAS ne sme biti član LAS.

•

Upravljavec LAS mora imeti ustrezno usposobljen kader za opravljanje nalog LAS.

•

Upravljavec LAS ne sme biti nosilec ali partner v projektu v okviru izvajanja
podukrepa Izvajanje operacij SLR.

Naloge upravljavcu določa
LAS!

STRATEGIJA LOKALNEGA
RAZVOJA

JASNA, REALNA
MERLJIVA …

•

SLR mora biti izdelana za posamezno območje LAS;

•

Pripravljena v roku dvajsetih mesecev od objave te uredbe;

•

SLR mora biti v skladu s potrebami in cilji PRP 2014–2020;

•

prispevati mora k šesti prednostni nalogi in doseganju horizontalnih ciljev ;

•

LAS pripravi SLR najmanj v višini predvidenih finančnih sredstev;

•

Vključevati 11 obveznih poglavij SLR.

Možnost
spreminjanja
SLR!

Več o tem v
nadaljevanju …

TEMATSKA PODROČJA UKREPANJA
•

Osredotočena v tematsko področje ukrepanja PRP 2014–2020: »Zelena delovna
mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih
potencialov podeželja«.

•

V SLR morajo biti opredeljena vsa štiri tematska podpodročja ukrepanja:
– ustanavljanje novih delovnih mest,
– osnovne storitve na podeželju,
– varstvo okolja in
– večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

•

Najmanj 10 odstotkov razpoložljivih sredstev mora LAS nameniti za izvedbo
projektov iz posameznega tematskega podpodročja ukrepanja.

Ne pozabiti na
horizontalne cilje!

IZBOR IN POTRDITEV LAS
•

Na podlagi predloženih SLR.

•

Minimalni prag je vključenost vseh zahtevanih poglavij 11 poglavij SLR in
doseženih najmanj 50 od 100 možnih točk na podlagi meril za izbor SLR.

•

MERILA ZA IZBOR SLR:
– usklajenost SLR s cilji Programa razvoja podeželja RS 2014–2020,
– usklajenost ciljev SLR z razvojnimi potrebami območja,
– usklajenost ciljev SLR z drugimi razvojnimi usmeritvami območja,
– vsebina SLR,
Paziti na
– uresničljivost izvedbe SLR,
usklajenost
– merljivost učinkov SLR,
med poglavji!
– trajnostna naravnanost SLR,
– inovativnost SLR,
– vključenost lokalnih akterjev v pripravo SLR,
– ustreznost in učinkovitost partnerstva,
– usklajenost finančnega načrta s hierarhijo ciljev.

FINANČNE DOLOČBE
•
•
•
•
•
•

V programskem obdobju 2014–2020 je izvedbi tega ukrepa namenjenih 52.365.613,75
EUR.
Ob potrditvi LAS se med LAS razdeli do 40.000.000 EUR
Za problemska območja se dodeli dodatna sredstva (15 % dodatnih sredstev).
Rezerva za uspešnost je ostanek sredstev.
Možnost predplačila v višini 30 % zneska tekoče stroške in animacijo.
Posamezna LAS je upravičena do zneska podpore iz drugega in prejšnjega odstavka na
podlagi izračuna po naslednji formuli:
(Število prebivalcev LAS * vrednost točke) + (površina LAS * vrednost
točke) + (razvitost občin* vrednost točke) = razpoložljiva sredstva.

•

Vrednost točke:
a
b

Prebivalec
Površina (v km2)

c

Razvitost občin

Število/koeficient
1
1
pod 0,90
od 0,91 do 1,00
ob 1,01 do 1,10
od 1,11 do 1,60

Vrednost (v EUR)
12
500
90.000
70.000
60.000
55.000

PODUKREPI
V skladu s 35. členom Uredbe1303/2013/EU je podpora namenjena
izvajanju naslednjih podukrepov:
• Pripravljalna podpora;
• Podpora za izvedbo operacij strategije lokalnega razvoja (v nadaljnjem
besedilu: izvajanje operacij iz SLR);
• Priprava in izvedba aktivnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (v
nadaljnjem besedilu: Sodelovanje LAS);
• Podpora za tekoče stroške in animacijo.

PRIPRAVLJALNA PODPORA
• enkraten ukrep;
• namenjena je izvedbi aktivnosti v povezavi s pripravo SLR;
• izplačilo na podlagi odločbe o potrditvi LAS;
• višina izplačila je 20.000 EUR;
• izplača se vsakemu LAS, ki pripravi SLR in se ga
potrdi z odločbo o potrditvi LAS.

LAS mora hraniti
liste prisotnosti,
zapisnike, časovnice …

IZVAJANJE OPERACIJ SLR
• Namen tega podukrepa je izvajanje operacij skupnega pomena, katerih
rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR.
• Projekte izbira LAS.
• Stopnja podpore do 85 odstotkov upravičenih stroškov.
• Projekte potrdi ARSKTRP.
• V programskem obdobju 2007–2013 preko NIP, v novem programskem
obdobju pa kot samostojni projekt!
• Naložbena aktivnost se ne sme izvesti v naselju s 5.000 ali več prebivalci.
• Vodilni partner v projektu mora biti iz območja LAS.
• Sredstva se dodelijo po pravilu “de minimis”.

SODELOVANJE LAS
• Namen podukrepa je sofinanciranje stroškov LAS, ki nastanejo pri
izvajanju posameznih operacij sodelovanja, tako znotraj države članice
(medregijsko sodelovanje) kot z območji izven države.
• Izvedbi tega ukrepa je namenjenih 4.000.000 EUR.
• Stopnja podpore do 85 odstotkov upravičenih stroškov.
• Javni razpis za izbor projektov pripravi MKO.
• Projekte izbere ARSKTRP.

PODPORA ZA TEKOČE STROŠKE IN ANIMACIJO
• Podpora iz tega podukrepa je namenjena sofinanciranju stroškov nastalih
pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem
SLR animaciji območja LAS in pomoči potencialnim prejemnikom podpore
za razvijanje projektnih idej in pripravo projektov.
• LAS lahko za izvajanje tega podukrepa nameni do največ 25 %skupnih
javnih izdatkov nastalih pri SLR.
• Stopnja podpore do 85 % upravičenih stroškov.
• Podpora se izplača na podlagi zahtevka za izplačilo za tekoče stroške in
animacijo.
• LAS lahko vloži največ tri zahtevka za izplačilo.
• Obdobja se ne smejo prekrivati.

NEZIPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI
• Neizpolnjevanje in kršitev obveznosti se sankcionira v skladu z Uredbo
65/2011/EU.
• V primeru kršitev, ARSKTRP zahteva vračilo sredstev.
• Sankcijski sistem po uredbi je razdelan glede na težo kršitve, bistveno pa je,
da ARSKTRP zahteva vračilo sredstev od LAS.
• Poglavje se dopolnjuje glede na ugotovljene kršitve v primeru
administrativnih pregledov, kontrol na kraju samem in revizijskih ter
inšpekcijskih organov.

NADZOR NAD IZVAJANJEM
• Za pravilno izvedbo projektov je odgovorna LAS.
• Nadzor nad izvajanjem podukrepov se izvaja v skladu z Uredbo
65/2011/EU.
• Kontrolo na kraju samem izvaja ARSKTRP.
• LAS mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter kontrolo
projekta na kraju samem ARSKTRP, OU, revizijskemu organu in drugim
organom, ki opravljajo nadzor nad porabo finančnih sredstev EKSRP.
• ARSKTRP in MKO lahko kadarkoli ugotavljata dejansko stanje in
izpolnjevanje obveznosti LAS in končnega prejemnika.

Hvala za pozornost!

