Izvajanje programa CLLD 2021-2027
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POENOSTAVITEV IZVAJANJA PRISTOPA CLLD
1. Poenostavitve pri pripravi in izvajanju Strategije lokalnega razvoja Ukrep 19.1
a. Prehod LAS-ov v novo programsko obdobje 2021 – 2027 brez ponovnih postopkov ustanovitve.
b. Pripravljalna podpora se izplača v času priprave nove SLR (predplačilo), na osnovi predhodne
potrditve statusa LAS s strani območja LAS.
2. Poenostavitev pri izvajanju projektov Ukrep 19.2, 19.3
a. Predplačila v višini 50% od vrednosti odobrenih sredstev, brez zagotavljanja garancij.
b. Sprememba sredstev med postavkami znotraj projekta – vodilni partner LAS ima možnost odobriti
prenos sredstev med postavkami znotraj projekta v višini do 20%.
c. Določijo se pavšalne vrednosti za izvedbo delavnic in dogodkov. Standardni strošek dela se lahko
uporabi tudi pri Ukrepih 19.2 in 19.3.
d. Za vse stroške v projektu (tudi za tiste nad 2.000,00 EUR) je ob oddaji projekta potrebno priložiti
eno ponudbo. Velja za vse prijavitelje, tudi za tiste, ki niso zavezanci ZJN.
e. DDV mora biti upravičen strošek, kadar deležniki v projektu ne morejo uveljavljati odbitnega
deleža.
f. Poenostavljena prijava in zahtevek za projekte do višine 20.000 EUR skupnih upravičenih
stroškov.

POENOSTAVITEV IZVAJANJA PRISTOPA CLLD
1. Poenostavitve pri izvajanju nalog vodilnega partnerja LAS Ukrep 19.4

a. Zagotoviti je potrebno ustrezno financiranje LAS – vodilnega partnerja tudi v prehodnem
obdobju - med dvema programskima obdobjema (predvidoma čas 2021 – 2023).
b. Stroški vodenja in koordinacije bremenijo sorazmerno vse vključene strukturne sklade.
c. Uveljavljanje stroškov dela vodilnega partnerja na osnovi letnih/polletnih poročil o
opravljenem delu brez časovnic in dokazil o izvajanju. Osnova za izplačilo je odločba o
potrditvi LAS in SLR.
d. Pri stroških za vodilnega partnerja se upoštevajo vsi zakonsko določeni dodatki (regres,
boleznine, malica, stroški prevoza), ne samo efektivne ure.
e. Stroški dela vodilnega partnerja Ukrep 19.4 se ne delijo med stroške animacije in tekoče
naloge v takšnem odstotku kot v prejšnjem obdobju (50 : 50), ampak v korist tekočih
stroškov.

LAS KOT POSREDNIŠKI ORGAN CLLD - delni prevzem nalog
Naloge LAS :
• Objava javnih pozivov, administrativni, finančni in vsebinski pregled vlog ter
vodenje vseh postopkov v skladu s pravili na nivoju LAS.
• Potrjevanje projektov na nivoju LAS, ki so za organe upravljanja obvezujoči.
• Spremljanje projektov in odobritve morebitnih manjših vsebinskih in finančnih
sprememb.
• Vnašanje zahtevkov v informacijske sisteme (e-kmetija, e-MA ipd).
Naloge organov upravljanja:
• Odločbo, pogodbo z upravičenci sklene AKTRP/MGRT na podlagi sklepa LAS.
• Obdelavo in kontrola zahtevkov, izplačila izvajajo plačilni organi (AKTRP, MGRT).

Oblika organiziranosti LAS v naslednjem obdobju

Nadaljevanje dela brez
sprememb

6; 24%

LAS organiziran kot Zadruga
1; 4%

18; 72%

ni podatka

Predlog razmejitve odgovornosti med LAS in vodilnim
partnerjem
•
•
•

LAS-i ostanejo organizirani kot pogodbeno partnerstvo.
Pogodbeno partnerstvo se brez prekinitve (oz. ponovne ustanovitve) izvaja tudi v obdobju
2021-2027.
Ureditev razmerij naj še naprej opredeljuje partnerska pogodba in pogodba med LAS in
vodilnim partnerjem.

Razmejitve odgovornosti
• Vsa odgovornost tako finančna, kot materialna, zastopanje v pravnih postopkih je na strani
vodilnega partnerja LAS in s tem tudi odgovorne osebe vodilnega partnerja.
• LAS skrbi za izvajanje pristopa od spodaj navzgor in vsebine delovanja LAS, vodilni partner
pa za izvedbo in umeščanje tega v zakonodajni okvir.
• Potrebna razmejitev odgovornosti in nalog med VP in LAS predvsem do organov upravljanja
vseh vključenih skladov.

Programiranje CLLD 2021 – 2027 – odprta vprašanja
1. Vključitev ESRR in ESS in vloga posameznih skladov – vsebina, pravila
2. Upravičena območja za ESRR in ESS (LEADER, urbana naselja, CTN2)
3. Prioritete CLLD (ESRR, ESS) glede na predvidene ukrepe znotraj izhodišč
Partnerskega sporazuma (predvidenih je 10 ukrepov) in uskladitev prioritet z

LEADER
4. Višina finančnih sredstev iz ESRR in ESS (%, EUR)

5. Delitev sredstev med VKR in ZKR
6. Določitve glavnega sklada za izvajanje CLLD

