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• Cilji SKP in kazalniki 

• Tip intervencij za razvoj podeželja 

• Strateški načrt 

• Spremljanje, poročanje in vrednotenje 

Uredba o 
strateškem načrtu 

• Financiranje 

• Upravljanje 

• Spremljanje 

Horizontalna 
uredba 

• Vloga CLLD 

• Metoda 

• Koordinacija multi-fund strategij 

Uredba o skupnih 
določbah 
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         3 DELAVNICA PAMETNE VASI IN CCLD V 

PRIHODNJEM PROGRAMSKEM OBDOBJU 

 

 
• PRISTOP CLLD najustreznejši pristop (strukture vzpostavljene, SWOT 

narejene) 

• NUJNO POVEZOVANJE VSEH SKLADOV (izziv; časovnica javnih pozivov, faze 

projektov, različna pravila, višina razpoložljivih sredstev) 

• POVEZOVANJE STRATEGIJ na več ravneh (krovnih in ravni SLR) 
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PREDLOG UREDBE O STRATEŠKEM NAČRTU – IZVEDBENI 

MODEL 
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Spodbujanje pametnega, 

odpornega in raznolikega 

kmetijskega sektorja, ki 

zagotavlja prehransko varnost 

Krepitev skrbi za okolje in 

podnebnih ukrepov ter 

prispevanje k doseganju 

okoljskih in podnebnih ciljev 

Unije 

Krepitev socio-ekonomskega 

razvoja podeželskih območij 

(1) Podpora vzdržnim dohodkom 

in odpornosti kmetij po vsem 

ozemlju EU za povečanje 

prehranske varnosti 

(4) Prispevanje k blažitvi 

podnebnih sprememb in 

prilagajanju nanje ter k 

trajnostnim virom energije 

(7) Privabljanje mladih kmetov in 

spodbujanje razvoja podjetništva 

na podeželju 

(2) Krepitev tržne usmerjenosti in 

povečanje konkurenčnosti, tudi z 

večjim poudarkom na raziskavah, 

tehnologiji in digitalizaciji 

(5) Spodbujanje trajnostnega 

razvoja in učinkovitega 

upravljanja naravnih virov, kot so 

voda, zemlja in zrak 

(8) Spodbujanje zaposlovanja, 

rasti, socialne vključenosti in 

lokalnega razvoja na podeželskih 

območjih, vključno z 

biogospodarstvom in trajnostnim 

gozdarstvom 

3) Izboljšanje položaja kmetov v 

verigah vrednosti 

(6) Prispevanje k varstvu biotske 

raznolikosti, krepitev 

ekosistemskih storitev ter 

ohranjanje habitatov in krajine 

(9) Izboljšanje odziva kmetijstva 

EU na zahteve družbe v zvezi z 

hrano in zdravjem, vključno z 

varno, hranljivo in trajnostno 

hrano, ter dobrobiti živali 

Spodbujanje znanja, inovacij in digitalizacije v kmetijstvu in na podeželskih območjih 
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VRSTE INTERVENCIJ  ZA RAZVOJ PODEŽELJA  

  

Sodelovanje 

DČ oblikuje 

intervencije na 

podlagi 8 širših 

EU tipov 

intervencij 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

LEADER V OKVIRU INTERVENCIJE SODELOVANJE 

UREDBE SN 

• Specifičen cilj SKP: 

Spodbujanje zaposlovanja, rasti, socialne vključenosti in lokalnega 

razvoja na podeželskih območjih, vključno z biogospodarstvom in 

trajnostnim gozdarstvom, posredno lahko prispeva k drugim specifičnim ciljem 

– ostaja pristop „od spodaj navzgor“ 

 

• LEADER je določen v 71. členu (Sodelovanje), ki se navezuje na 25. člen 

predloga Uredbe o skupnih določbah (členi 25 do 28 določajo splošno 

oblikovanje CLLD, vsebino in izbor SLR, oblikovanje in naloge LAS) 

• Možnost izvajanja pristopa v okviru intervencije Naložbe  - 68. člen – 4. b) 

naložbe v osnovne storitve na podeželskih območjih 

 

• Najmanj 5% prispevka sklada EKSRP, 80 % sofinanciranje 

• Ostaja obvezen „ukrep“ v okviru strateškega plana za EKSRP 
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LEADER/CLLD V UREDBI O SKUPNIH DOLOČBAH 

LAS: sestavljajo predstavniki javnih in zasebnih lokalnih socialno-ekonomskih 

interesov, v katerih nobena posamezna interesna skupina ne nadzoruje 

odločanja. 

Organiziranost LAS:  

- izberejo enega partnerja iz skupine za vodilnega partnerja  

- ali se združijo v strukturo s splošnim pravnim statusom.  

Naloge LAS: enake kot sedaj + OU lahko LAS-e imenuje za posredniške 

organe (večja pristojnost/odgovornost LAS)  

SLR: potrdi Koordinacijski odbor (ni sprememb) – 18 mesecev od potrditve 

zadnjega OP 

Namen podpore: 

a) Pripravljalna podpora  

b) Izvajanje operacij, vključno z dejavnostmi sodelovanja in njihovo pripravo, 

izbranih v okviru SLR 

c)   Upravljanje, spremljanje in vrednotenje strategije ter njene animacije 
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LEADER/CLLD V UREDBI O SKUPNIH DOLOČBAH 

NOVO 

 

• LEADER kot del CLLD (s skladi ESRR, ESPR, ESS) – 25. čl. Uredbe o 

skupnih določbah določa skupne določbe in upravljanje CLLD za 4 sklade 

 

• za izvajanje skupnega pristopa CLLD organi upravljanja (OU) izberejo 

enega od vključenih skladov kot glavni sklad. V tem primeru se uporabljajo 

pravila glavnega sklada (izvaja odločitve in kontrole). 

 

• OU lahko LAS-e imenuje za posredniške organe (večja pristojnost/ 

odgovornost LAS).  
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LEADER/CLLD – razlaga DG AGRI 

 sedanje obdobje – po 2020 
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LEADER/CLLD – razlaga DG AGRI 

 sedanje obdobje – po 2020 
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LEADER/CLLD – primerjava sedanje obdobje – po 2020 
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LEADER/CLLD V RESOLUCIJI „NAŠA HRANA, 

PODEŽELJE IN NARAVNI VIRI PO 2021“ 
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Skupina ciljev: Dvig kakovosti življenja in krepitev 

gospodarske aktivnosti na podeželju   

•Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 

•Krepitev lokalnih pobud in medpanožnega sodelovanja ter krepitev navezave 

turizma na kakovostno hrano iz lokalnega okolja 

•Razvoj biogospodarstva 

•Socialna vključenost, ženske na podeželju in skrb za ranljive skupine 

•Zmanjševanje vrzeli v dostopnosti in kakovosti storitev med mestnim in 

podeželskim okoljem 

 LEADER/CLLD kot eden od mehanizmov za doseganje zgornjih ciljev 
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KAKO BOMO DOSEGLI 

CILJ? 


