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EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ 



NAMEN CLLD

Spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij.

Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da samo določi

prednostne naloge in razvojne cilje ter odloča o lokalnem razvoju.

CILJ CLLD
Spodbujanje socialnega vključevanja, boj proti revščini in kakršnikoli

diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik, gospodarski razvoj

območij.

Prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne

krajine in njenih elementov.



CLLD se v programskem obdobju 2014-2020 sofinancira s sredstvi treh evropskih skladov.

MGRT, ki izvaja naloge posredniškega organa ESRR se je v programskem obdobju 2014-2020 v

izvajanje CLLD vključilo na novo.

SKUPNA UREDBA za vse tri sklade – vsak sklad ima svoja (posebna) določila.



Sredstva ESRR so namenjena reševanju urbane problematike na manjših mestnih in urbanih

območjih ter tudi v problemskih območjih za katera so bila dodeljena dodatna sredstva.

37,5 mio EUR sredstev ESRR - OP EKP 2014-2020.

30.678.171,96 EUR sredstev ESRR že razdeljenih za 37 LAS.

Javna podpora je namenjena izvajanju aktivnosti v okviru naslednjih podukrepov:

1. PRIPRAVLJALNA PODPORA;

2. PODPORA ZA IZVAJANJE OPERACIJ V OKVIRU STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA, KI

GA VODI SKUPNOST;

3. PRIPRAVA IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI SODELOVANJA LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE;

4. PODPORA ZA TEKOČE STROŠKE IN STROŠKE ANIMACIJE.



PODPORA ZA IZVAJANJE OPERACIJ V OKVIRU STRATEGIJE LOKALNEGA 

RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST 

(PRISPEVEK K URESNIČITVI CILJEV ZASTAVLJENIH V SLR)

Javne pozive pripravijo in objavljajo LAS ter izberejo operacije za katere se predvideva, da so

ustrezne za sofinanciranje – na transparenten način in v skladu z merili za izbor opredeljenimi v

SLR.

LAS mora izbrane operacije predložiti v potrditev na MGRT.

Za izvajanj operacij se oblikujejo partnerstva, katerih partnerji so med seboj sklenili konzorcijske

pogodbe (okvirno razmerje med partnerskimi in samostojnimi operacijami je 70 : 30).

MGRT z upravičenci (vodilnimi partnerji na operaciji) sklepa pogodbe o sofinanciranju operacij

(partnerske pogodbe). V primeru, ko operacijo izvaja konzorcij, vsa pravila za upravičenca veljajo

tudi za konzorcijske partnerje.



UPRAVIČENCI: lokalne akcijske skupine (LAS), pravne osebe javnega in zasebnega prava,

nevladne organizacije, institucije regionalnega razvoja. Fizične osebe, razen s.p., niso upravičenci.

Ciljne skupine: podjetniki posamezniki, pravne osebe javnega in zasebnega prava, mladi

(osipniki, odvisniki, mladoletni prestopniki, otroci in mladostniki iz družin, v katerih je prisotno

nasilje itd.) in druge ranljive skupine (ženske žrtve nasilja, migrantke, pripadnice etničnih manjšin

itd.), dolgotrajno brezposelne osebe, starejši, nevladne organizacije, interesna ali druga združenja

na lokalni ravni, lokalne ali teritorialne iniciative.

Operacija se izvede le na območju LAS (razen aktivnosti promocije – največ 10% upravičenih

stroškov za operacijo).

Do sredstev ESRR so upravičena le naselja, ki so vključena v finančni okvir ESRR.

Do sredstev ESRR niso upravičena mestna naselja mestnih občin – operacija mora biti izvedena

izven mestnih naselij mestnih občin.



Vrste in primeri področij, ki jim je namenjena podpora in pričakovani rezultati (tematska področja

ukrepanja):

- USTVARJANJE DELOVNIH MEST (spodbujanje podjetniškim aktivnostim in

inovativnih razvojnih partnerstev);

- VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE (izboljšanje stanja okolja);

- VEČJA VKLJUČENOST RANLJIVIH SKUPIN (krepitev sodelovanja z institucionalnim

okoljem za povečanje socialne vključenosti, povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni

in odpravljanje revščine).



PRIPRAVA IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI SODELOVANJA LOKALNE AKCIJSKE

SKUPINE (OPERACIJE SODELOVANJA)

- Upravičenci: LAS;

- Operacije sodelovanja morajo biti neinvesticijske narave;

- Operacije morajo biti izbrane v skladu s postopkom opredeljenim v SLR;

- Operacijo odobri organ LAS;

- LAS mora indikativno listo operacij sodelovanja MGRT predložiti v odobritev ob vložitvi SLR. 

- Upravičeni so le stroški povezani s skupnimi operacijami, ki imajo jasno opredeljen rezultat 

operacije in jasno opredeljeno korist za območje;

- LAS mora izbrano operacijo, ki je predvidena za sofinanciranje predložiti v potrditev na MGRT;

- MGRT z upravičenci sklepa pogodbe o sofinanciranju.



UPRAVIČENI STROŠKI morajo biti skladni z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za 

sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (DDV ni upravičen strošek, določeno v 

Uredbi CLLD);

VRSTE UPRAVIČENIH STROŠKOV: investicije ter oprema in druga opredmetena osnovna

sredstva (ne pri operacijah sodelovanja LAS) stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški

informiranja in komuniciranja, stroški storitev zunanjih izvajalcev.

V primerih, ko zakon ne predvideva postopka javnega naročanja ali upravičenec ni naročnik po 

ZJN, morajo upravičenci pri naročanju blaga, storitev in gradenj upoštevati temeljna načela ZJN.

Za posamezno vrsto stroška je potrebno predložiti vsa navedena dokazila, v skladu z NUS.

Upravičeni so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT.

Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 5.000 EUR, zgornja meja ni določena.

Stopnja javne podpore iz naslova ESRR znaša 80 odstotkov upravičenih stroškov operacije. Od

tega znaša podpora Evropske unije 80 odstotkov in nacionalni javni prispevek iz državnega

proračuna 20 odstotkov.



POROČANJE O OPERACIJI 

Upravičenec spremlja izvajanje operacije predvsem z vidika: 

- načrtovane časovne in finančne dinamike izvajanja operacije; 

- doseganja kazalnikov učinka in kazalnikov rezultata (opredeljenih v pogodbi o sofinanciranju); 

- težav in odstopanj pri izvajanju operacije (postopki, izvajanje gradbenih in drugih del, in drugo). 

Poroča z vsebinskim poročilom (priloga k ZZI), Končnim poročilom, Letnim poročilom, Poročilom ob 

zaključku spremljanja operacije in na zahtevo skrbnika pogodbe s strani ministrstva, tudi z izrednim 

poročilom. 

V primeru, da na operaciji nastanejo večje spremembe nastale zaradi spremenjenih okoliščin, višje 

sile ali izjemnih okoliščin lahko upravičenec v obdobju izvajanja operacije in pred nastankom sprememb 

največ dvakrat zaprosi za spremembo operacije, z ustrezno utemeljitvijo.

Upravičenec mora izvesti operacijo najkasneje v roku treh let od podpisa pogodbe o sofinanciranju.



INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE 

Vir sofinanciranja mora označiti vsak, ki so mu s kakršnim koli aktom dodeljena sredstva EKP 2014–

2020 za izvajanje aktivnosti v okviru operacij (izvajanje operacij, obveščanje in komuniciranje z

javnostmi idr.).

V primeru financiranja operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj se pri CLLD upoštevajo

Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v

programskem obdobju 2014–2020 Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Označitev je odvisna od višine skupne javne podpore (meja 500.000,00 EUR) in vrste operacije (nakup

fizičnih predmetov ali financiranje infrastrukture ali gradbenih dejavnosti).



Vse o kohezijski politiki se nahaja na povezavi http://www.eu-skladi.si/

Ključni dokumenti:

- Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-

2020;

- Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo 2014-2020;

Zakonodaja:

- Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih

določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem

skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in

ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem

skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe

Sveta (ES) št. 1083/2006;

- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020;

- Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014-2020

za cilj naložbe za rast in delovna mesta;

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3).

http://www.eu-skladi.si/


Navodila:

- Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v

obdobju 2014-2020;

- Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje EKP cilja Naložbe za rast in delovna mesta v

programskem obdobju-2014-2020;

- Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in

vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020;

- Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št.

1303/2013 programsko obdobje 2014-2020;

- Priloge Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št.

1303/2013 za programsko obdobje 2014-2020;

- Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v

programskem obdobju 2014-2020;

- Priročnik za uporabo informacijskega sistema e-MA.



Na spletni strani MGRT

http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/clld_izvajanje_lokalnega_razvoja_ki

_ga_vodi_skupnost_v_programskem_obdobju_2014_2020/navodila/

- Navodila upravičencem pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem

obdobju 2014-2020 po podukrepih „Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega

razvoja, ki ga vodi skupnost“ in „Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske

skupine“;

- Prijavni obrazci;

- Obrazec za letni načrt aktivnosti;

- Osnutek pogodbe o sofinanciranju;

- Časovnica;

- Končno poročilo;

- Letno poročilo;

- Poročilo ob zaključku spremljanja operacije.

http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/clld_izvajanje_lokalnega_razvoja_ki_ga_vodi_skupnost_v_programskem_obdobju_2014_2020/navodila/


PREGLED DELA NA MGRT:

VLOGE:

- 245 prejetih vlog;

- 163 potrjenih projektov (podpisanih pogodb o sofinanciranju - pogodbe so bile podpisane v

januarju 2018),

- v pripravi je nova potrditev vlog (16 vlog).

ZZI:

- Za 8 LAS, kjer je vodilni sklad ESRR, se zahtevki za vodenje in animacijo izplačujejo tekoče.

- Za projekte se ZZI oddajajo v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Izplačilo je predvideno v 30

dneh od pravilno predloženega in popolnega Zahtevka za izplačilo.

Verjamemo, da bomo kmalu lahko poročali o primerih dobrih praks na tem področju.

Nadalje želimo čim bolj poenostaviti IN IZBOLJŠATI zadeve.

Predvideno je, da se bodo za sklad ESRR v kratkem vloge vlagale v elektronski v obliki v spletni

aplikaciji.



HVALA ZA POZORNOST

Simona Laznik, mag.

clld.mgrt@gov.si


