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AKTUALNE INFORMACIJE GLEDE IZVAJANJA CLLD
• Informacije o delovni skupini.
• Izvajanje ukrepa CLLD s strani EK za ribiški sklad ni obvezno, prav tako ni
predpisana višina sredstev.
• Ukrep CLLD iz ESPRA se bo izvajal samostojno po sistemu 3+1 (odločitev na
nivoju DS 9. 7. 2020 ).
• Izvajanje se razširi na celotno območje Slovenije, tako da nismo več vezani
na obstoječe LAS-e iz EKSRP.
• Način izvajanja je zapisan tudi v Partnerskem sporazumu, ki ga usklajujemo z
EK.
• Izvajali se bodo trije podukrepi :
a) Pripravljalna podpora
b) Tekoči stroški in animacija
c) Izvajanje projektov v okviru SLR, kjer bodo vključeni tudi projekti
sodelovanja.
• Ločena nacionalna uredba za CLLD iz ESPRA, iskanje sinergij z vsebinami
ostalih ESI skladov, ki izvajajo CLLD.
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Merila za izbor območij ribiških LAS
• Obala: Obalni pas ostane eno območje - 1 LASR
• Celina: Pogoji ostajajo podobni, kot v tem obdobju: 50 ton letno
skupne proizvodnje (hladnovodne in toplovodne), upošteva se
povprečna proizvodnja za zadnje koledarsko leto, za katerega je SURS
uradno objavil podatke.
• Na območju LASR mora delovati najmanj 5 gospodarskih subjektov, ki
se ukvarjajo z vzrejo sladkovodnih organizmov, namenjenih za
prehrano ljudi, in so registrirani… (Ajpes, UVHVVR).
• LASR ostaja tripartitno partnerstvo, zagotoviti pa mora
reprezentativno zastopanost predstavnikov ribiškega/akvakulturnega
sektorja.
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Predlog načina izvajanja ukrepa
• Ločena nacionalna uredba za CLLD iz ESPRA, iskanje sinergij z
vsebinami ostalih ESI skladov, ki izvajajo CLLD.
• Javni poziv za oblikovanje LASR in SLR pripravi Organ upravljanja
(MKGP, SR).
• Glede JP odprti dve možnosti: ali se objavi v nacionalni uredbi (je del
uredbe), ali pa se objavi ločen JP (tukaj smo morda bolj fleksibilni
glede morebitnih sprememb).
• Predviden sistem: JP na nivoju LASR, izbor in potrditev projektov na
lokalni ravni, končna potrditev in dodelitev pravice do finančnih
sredstev pa ostane na ARSKTRP.
• Pravni status LASR: ostane tripartitno partnerstvo in ne Posredniško
telo, ker bi to predstavljalo preveč dodatne administracije (na nivoju
LASR) in preverjanja za OU, ki je še vedno odgovoren za zakonito in
pravilno delovanje sklada in porabo EU sredstev.

4

Potencialne širitve obstoječih LASR in nova območja
• Skupaj s specialistom za akvakulturo pri KGZS so bili evidentirani potencialni
novi ribogojci, ki bi se lahko pridružili obstoječim LASR.
• LAS Dolina Soče: Cerkno (ribogojnica Reka), Idrija (RD Idrija).
• LAS Gorenjska košarica: Gorenja vas – Poljane (ribogojnica Šifrar), Kamnik
(Ribogojnica Burkeljca), Ljubljana (ribogojnica Povodje), Škofljica (ribogojnica
Udje, ribogojnica Sket).
• LAS Posavje: Novo mesto (RD Novo mesto, ribniki Jerman), Šentjernej
(ribogojnica Rangus, ribogojnica Božič), Semič (ribogojnica Plut), Škocjan
(ribogojnica Tramte).
• Evidentirani sta bili tudi dve novi območji, in sicer :
• Območje savinjske statistične regije: ribogojnice (RD Mozirje, Špegelj,
Hribernik, Hrovat, Laznik Stranice, Ferlič, Vodeb, Bolko, Gospič); interes za VP
je izkazan s strani RASR, sedež v Celju.
• Območje koroške in podravske statistične regije: ribogojnice (Peruš, Vraber,
Trabe, Vihar, Veseljaj, Krumpak, Berlek, Hrga), interes za VP je izkazan s strani
LAS Bogastvo podeželja s sedežem na Ptuju.
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Ostale informacije
• Ustanovljena je bila Širša medresorska delovna skupina za CLLD 20212027, v katero so vključeni vsi OU in PS vseh skladov, ki izvajajo CLLD
po sistemu 3+1.
• Skupina ima sedež na MGKP, njena vodja je ga. Alina Cunk-Perklič, ki je
tudi koordinator CLLD za podeželje in ribiška območja v Kabinetu
ministra.
• Glavna naloga DS je priprava skupnih strokovnih podlag, poenostavitev
in iskanje sinergij na področjih, ki jih dopušča zadevna zakonodaja po
posameznih skladih z namenom čim bolj olajšati delo in pristop do EU
sredstev deležnikom na terenu.
• Skupina se trenutno ukvarja s pripravo strokovnih podlag za uporabo
poenostavljenih stroškov za animacijo in splošne stroške, metodologije
za pripravljalno podporo, poenostavitev SLR…
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Načrt za nadaljnje delo
• Januarja 2021 boste v pregled/pripombe in izboljšave prejeli osnutek
Operativnega programa 2021-2027 za vsebine CLLD.
• Organ upravljanja bo Osnutek OP v usklajevanje na EK poslal
predvidoma v drugi polovici januarja 2021.
• Vzporedno se bodo pripravljali osnutki dokumentov, ki so nujni za
delovanje sistema, nacionalna uredba (vsebine, ki jih lahko
predvidimo…
• Naloga članov delovne skupine do naslednjega sestanka je proučiti
dane predloge, preveriti interes za sodelovanje v LASR (skupaj s KGZS),
razmisliti o glavnih ciljih SLR in kaj želite s sredstvi ESPRA doseči na
izbranem območju.
• V pomoč naj še enkrat navedemo obvezne vsebine, ki jih mora
vsebovati SLR .
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Obvezne vsebine SLR
• Kljub temu, da gre za pristop od spodaj navzgor, so za izvajanje CLLD
postavljeni naslednji cilj EU:
• SPLOŠNO Evropa, ki je bližje državljanom, in sicer s spodbujanjem
trajnostnega in celostnega razvoja mest, podeželja in obalnih območij ter
lokalnih pobud.
• Podpora na ravni sklada ESPRA: da se omogoči rast trajnostnega modrega
gospodarstva in spodbuja uspešne obalne skupnosti in skupnosti
akvakulture.

• Da se prispeva k doseganju okoljskih ciljev Unije v zvezi z blažitvijo
podnebnih sprememb in prilaganjem nanje.
• Ta 2 cilja in kazalniki morajo biti za LAS-e ključno vodilo pri pripravi
strategij.
• Skladnost z OP in ostalimi razvojnimi dokumenti (Strategija EU za biotsko
raznovrstnost, Strategija od Vil do vilic, Makroregionalne strategije…).
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HVALA ZA POZORNOST
Ideje/predlogi/pobude: espr.mkgp@gov.si

bety.breznik@gov.si

