Lokalne akcijske skupine
za ribištvo

Ljubljana, 18. december 2018

LAS Istre
Javni pozivi: postopek trajal 7 mesecev. Imeli eno pritožbo (prijavitelj ni oddal popolne
dokumentacije), ki je bila zavrnjena.
Izzivi:
- relativno kratek čas vodilni partner, zelo pozno dobili dostop do aplikacije za oddajo
zahtevkov za stroške,
-

pogrešali bolj natančna navodila za poročanje ter za pozive same oziroma dopolnitve
(vsebinske informacije),

-

nekaj težav je pri pridobivanju upravičencev je zaradi zahtevnosti vlog (zagotavljanje
sredstev, zahtevana je zelo velika natančnost) ter dokaj dolgega postopka do odločbe ter
bojazni, da bodo zaradi kakšne napake oziroma zaradi nepredvidljivih dejavnikov
upravičenci lahko pozvani k vračanju sredstev;

-

banke nimajo velikega posluha za EU projekte - pozitivna odločba ni nikakršna garancija za
lažje pridobivanje sredstev.

Novi vodilni partner, ni težav pri komunikaciji z agencijo. Po septembru opazno izboljšana
dostopnost agencije pri pridobivanju informacij ter hitrejši postopki pri obravnavi
vlog/zahtevkov

LAS Gorenjska košarica
1. javni poziv ESPR LAS GK se je zaključil 11.9.2017, prejeli 1 vlogo, jo na ARSKTRP
oddali 12.1.2018, dopolnitev prejeli junija 2018, zavrnjeno odločbo pa septembra 2018.
Pritožbe ni bilo. (postopek trajal cca 9 mesecev)
Operacija dobro pripravljena, vendar odločba negativna zaradi finančnega stanja
vodilnega partnerja, ki je imel v operaciji celoten znesek okoli 12.000 € in se financira
izključno iz projektov. Zaradi te situacije je padel celotni projekt.
•
•

•
•

Naslednji poziv januarja 2019.
Izzivi: v tem programskem obdobju prvič ESPR, sladkovodna akvakultura ni
„vkorerinjena“ na območju, dokaj malo institucij, ki se s tem ukvarjajo, uživanje rib
nižje od povprečja.
Priprave na 2. javni poziv: stanje boljše in bolj spodbudno. Pokazale so se nove ideje
in večja zainteresiranost območja.
Komunikacija z agencijo zadovoljiva, razen čakanje na prostega operaterja-skrite
številke (zamudno).

LAS Dolina Soče
1.

Zaključek JP LAS 16. 4. 2018, izdaja sklepov o izboru s strani LAS dne 14. 6.
2018 (60 dni v skladu s pravilnikom). Vloge so bile na ARSKTR oddane 3. 8. 2018.
Vmes so bili dopusti. Pritožb na izbor ni bilo. Odločbe smo prejeli v 4 mesecih.

2.

Izziv: ESPR novost za območje, največji izziv pridobiti prijavitelje projektnih
idej, s tem posledično pa je potrebno vložiti več dela v aktivnosti za animacijo
na terenu, kar je pa žal nemogoče zaradi preobsežne birokracije.

3.

Komunikacija z agencijo se je po septembru 2018 bistveno izboljšala prav iz
vidika dostopnosti in reševanja odprtih vprašanj preko telefonskih razgovorov in
elektronskih sporočil.

Javni pozivi LAS Posavje

od oddaje vloge LAS Posavje na Javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in
pripravo SLR do odločbe ARSKTRP je minilo 17 dni manj kot 1 leto;
1. javni pozivi: 2. 2. - 21. 4. 2017
V skladu s pravilnikom o izvedbi javnih pozivov LAS Posavje in s SLR se morajo postopki
na nivoju LAS zaključiti v roku 60 dni od zaprtja javnega poziva. Pritožb na nivoju LAS ni
bilo.
• 23. 08. 2017 vložil vlogo št. 33153-1/2017 za operacijo Povezani s Savo. Odločbo o
pravici do sredstev je s strani ARSKTRP prejel 16. 4. 2018. ARSKTRP je za postopek
potrebovala 7 dni manj kot 8 mesecev.
• 23. 08. 2017 vložil vlogo št. 33153-2/2017 za operacijo Najboljša riba je posavska
riba. Odločbo o pravici do sredstev je s strani ARSKTRP prejel 16. 4. 2018. ARSKTRP je
za postopek potrebovala 7 dni manj kot 8 mesecev.
• 23. 08. 2017 vložil vlogo št. 33153-3/2017 za operacijo Interpretacijsku ribnik Savus.
Operacija je bila zaradi pomanjkanja dovoljenj z odločbo zavrnjena 16. 4. 2018.
ARSKTRP je za postopek potrebovala 7 dni manj kot 8 mesecev.

Javni pozivi LAS Posavje
2. javni pozivi zaključeni 2. 2. - 21. 4. 2017
•

LAS Posavje je v imenu upravičencev dne 18. 9. 2018 vložil vlogo št. 33153-5/2018 za
operacijo Riba je IN. Odločbo o pravici do sredstev je s strani ARSKTRP prejel 30. 11. 2018.
ARSKTRP je za postopek potrebovala 2 meseca in 12 dni.

•

LAS Posavje je v imenu upravičencev dne 3. 10. 2018 vložil vlogo št. 33153-6/2018 za
operacijo Ribe na šolskih krožnikih. Odločbo o pravici do sredstev je s strani ARSKTRP prejel
30. 11. 2018. ARSKTRP je za postopek potrebovala 1 mesec in 27 dni.

•

LAS Posavje je v imenu upravičencev dne 5. 10. 2018 vložil vlogo št. 33153-7/2017 za
operacijo Posavski ribji krog. Odločbo o pravici do sredstev je s strani ARSKTRP prejel 30. 11.
2018. ARSKTRP je za postopek potrebovala 1 mesec in 25 dni.

Št. operacij
1 JP
Februar-april
2017
2 JP
marec-junij 2018
3 pomlad 2019

Prejeli 3,
odobreni 2
operaciji
Prejeli 4,
odobrene 3
Zaenkrat 4
potencialni
prijavitelji

Razpisana
sredstva
531.000,00

1.000.000,00
906.251,62 €

Z odločbo
dodeljena
205.535,03 €

711.675,21 €

Preostanek
1.518.542,97 €

906.251,62 €

Hvala za vašo pozornost!

