
LOKALNI RAZVOJ,  
KI GA VODI SKUPNOST 

(CLLD) 

LAS Ovtar Slovenskih goric 



UREDBA CLLD določa … 

 

 

 

 pogoje za oblikovanje in postopke izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin,  

 vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, 

 merila za izbor strategij lokalnega razvoja ter način izbora le-teh,  

 naloge lokalnih akcijskih skupin,  

 upravičence,  

 upravičene aktivnosti,  

 pogoje za upravičenost,  

 upravičene in neupravičene stroške,  

 pogoje za izvajanje posameznih podukrepov,  

 nadzor nad izvajanjem podukrepov, 

 sankcije za neizpolnjevanje obveznosti,  

 finančne določbe ter  

 posebna pravila glede podpore posameznega sklada vključenega v izvajanje 

CLLD. 



FINANČNI OKVIR 

V programskem obdobju 2014–2020 je izvedbi CLLD skupno namenjenih 
95.782.281,19 eurov.  

 

 

 
ESRR

ESPR

EKSRP

36.750.000,44 EUR 

52.365.613,75 EUR 

6.666.667,00 EUR 
GLAVNI SKLAD: 
financira tekoče stroške in 
stroške animacije 



Javni 
subjekti 

Pravne osebe 
zaebnega prava 

Fizične 
osebe 

 

 

 

 

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA 
 

Lokalno partnerstvo se mora oblikovati kot pogodbeno partnerstvo in določiti 

vodilnega partnerja, ki LAS zastopa v upravnih in finančnih zadevah.  

 

Fizične 
osebe 

Javni subjekti 
(npr. občine) 

Pravne 
osebe 

zasebnega 
prava 

• Na območju LAS mora živeti med 10.000 in 

150.000 prebivalcev.  

• Identifikacija potreb in izzivov.  

• Skupne meje LAS.  

• Določiti cilje, pri tem pa zasledovati cilje EU in 

posameznega operativnega programa. 

• Pripraviti mora STRATEGIJO LOKALNEGA 

RAZVOJA. 

LAS Ovtar 
Slovenskih goric: 

2 sklada:  

ESRR in EKSRP 

Financirana iz naslova  

„več“ skladov 



FINANČNI OKVIR  
LAS Ovtar Slovenskih goric 

V programskem obdobju 2014–2020 bo izvedbi CLLD v LAS Ovtar 

Slovenskih goric namenjenih 2.591.443,62 EUR.  

 

 

 

GLAVNI SKLAD – EKSRP:  
financira tekoče stroške in 
stroške animacije – do 20 % 



 
 

 

 

 

PODPORA ZA IZVAJANJE OPERACIJ SLR 

 

 

 

 

 

NAMEN 

Sofinanciranje stroškov nastalih pri izvedbi operacij LAS in lokalnih 

akterjev.  
 

UPRAVIČENCI 
LAS, ki so prejeli pozitivno odločbo ter fizične in pravne osebe. 
 

UPRAVIČENI STROŠKI 
Stroški se priznajo v obliki stroškov dela, materiala, naložb, storitev in 

prispevka v naravi v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU. 

Do podpore je upravičen tudi nakup zemljišč v skladu s 3.b točko 69. 

člena 1303/2013/EU. 
 

POGOJI ZA UPRAVIČENOST 
 Operacija izbrana na transparenten način (javni razpis, merila za 

izbor, preprečen konflikt interesov). 

 V skladu s PS, posameznim programom in prispevek k ciljem SLR. 

 Izvedena na območju LAS. 

 V skladu s predpisi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



POGOJI, KI JIH BO POTREBNO UPOŠTEVATI: 

o Nosilec projekta in partnerji v projektu (končni upravičenci) morajo biti 

iz območja LAS 

o Vse aktivnosti (zlasti investicije) morajo biti izvedene znotraj območja 

LAS. 

o Zahtevek se vloži po izvedenih in plačanih aktivnostih 

o Pristop CLLD zapade pod pravil „de minimis“ – 200.000,00 EUR v treh 

letih. 

o Davek ni upravičen strošek. 

 

ZAKAJ CLLD - šibka podjetniška iniciativa, pomanjkanje ustrezne 

stopnje inovativnosti in slabo razvito podporno okolje. 

 

REZULTATI: 

 Ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta. 

 Povečanje socialne vključenosti preko spodbujanja inovativnih 

partnerstev. 

 Varovanje okolja in ohranitev narave. 

 Skladen razvoj podeželja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PODPORA ZA IZVAJANJE OPERACIJ SLR 

 

 

 

 

 

VRSTA JAVNE PODPORE 
 

Nepovratna javna podpora, najnižji znesek za posamezno operacijo 2.000 €.  
 

Stopnjo podpore posamezne operacij določi LAS. Upoštevati pravila državnih 

pomoči! 
 

Predvsem partnerski - (ESRR – 70% kvote za takšne projekte) projekti - 

sodelovanje med javnim, zasebnim, nevladnim sektorjem – 

medsektorski. 
 

Manjša investicijska vlaganja– nujna povezanost z vsebinami, programi, 

storitvam. 

• do 85 % 

• do 300.000 
EUR 

• do 80 % 

ES
R

R
 

EK
SR

P
 



 
 

 

 

 

TEMATSKI ODPORA ZA IZVAJANJE OPERACIJ SLR 

 

 

 

 

 

NAMEN 

Sofinanciranje stroškov nastalih pri izvedbi operacij LAS in lokalnih akterjev.  

 

UPRAVIČENCI 

LAS, ki so prejeli pozitivno odločbo ter fizične in pravne osebe. 

 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Stroški se priznajo v obliki stroškov dela, materiala, naložb, storitev in prispevka v 

naravi v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU. 

Do podpore je upravičen tudi nakup zemljišč v skladu s 3.b točko 69. člena 

1303/2013/EU. 

 

POGOJI ZA UPRAVIČENOST 

 Operacija izbrana na transparenten način (javni razpis, merila za izbor, 

preprečen konflikt interesov). 

 V skladu z zakonodajo, posameznim programom in prispevek k ciljem SLR . 

 Izvedena na območju LAS. 

 V skladu s predpisi. 



 
 

 

 

 

TEMATSKA PODROČJA UKREPANJA 

ključna za reševanje lokalnih razvojnih potreb  

 

 

 

 



Tematsko 

področje 

Cilji Kazalnik Ukrepi 

USTVARJANE 

NOVIH 

DELOVNIH 

MEST 

Spodbujanje 

povezovanja 

med razvojnimi 

partnerji 

Število vzpostavljenih 

partnerstev 

Oblikovanje mrež partnerjev na 

področju: 

- Trženja (kratke verige), 

- Usposabljanja,  

- Oblikovanja novih produktov in 

storitev. 

Spodbujanje 

podjetništva na 

podeželju 

Št. novo registriranih 

dopolnilnih dejavnosti 

(delovna mesta) 

Razvoj, promocija, trženje, osveščanje 

lokalnih produktov in storitev  

Št. novo registriranih 

podjetij (delovna mesta) 

Krepitev podjetniških znanj, 

promocija podjetništva -coworking 

Povečanje 

lokalne 

samooskrbe 

Infrastruktura Razvoj ponudbe lokalnih proizvodov 

in storitev 

Razvoj socialnih 

storitev na 

podeželju 

Število vzpostavljenih 

storitev na podeželju 

Podpora pri vzpostavitvi sistema 

socialnih storitev na podeželju, 

oskrba starejših na kmetiji 



USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST: 

 

 

  

 

 

 

 

ESRR: 

a) Spodbujanje podjetniških aktivnosti s poudarkom na socialni vključenosti (TC3): 

 Ukrepi za povečanje podjetnosti, inovativnosti in socialnega podjetništva 

 Razvoj primernih orodij za aktivacijo, vzpostavitev neformalnih mrež za spodbujanje 

podjetništva (predvsem socialnega podjetništva). 

 Vključevanje ciljnih skupin v neformalno izobraževanje, kulturne dejavnosti in prostovoljstvo 

za pridobivanje novih kompetenc, razvoju storitev za pomoč pri iskanju zaposlitve. 
 

b) Spodbujanje inovativnih razvojnih partnerstev (TC 4): 

 Ukrepi k ustvarjanju pogojev za izvajanje podjetniških iniciativ z namenom povečanega 

vključevanja na trg dela, aktivacijo individualnih potenciala in zagotavljanje njihove socialne 

vključenosti 

 Razvoj turističnih produktov, promocija ter informiranje in obveščanje obiskovalcev, 

nadgradnja kulturnih vsebin tudi z revitalizacijo obstoječe infrastrukture za ohranjanje 

dediščine, 

 Aktivnosti podpore razvoju ponudbe lokalnih pridelkov ini zdelkov v manjših mestih in trgih. 

 Oblikovanje mreže lokalnih ponudnikov, 

 Aktivnosti za oživljanje mestnih jeder (mestni makreting). 
 

EKSRP: 

• Razvoj podjetništva in ustanavljanje novih delovnih mest, 

• Razvoj socialnih storitev na podeželju. 

• Dvig dodane vrednosti kmetijskim, gozdarskim in živilskim proizvodom. 

• Povečanje lokalne samooskrbe in spodbujanje kratkih dobavnih verig. 

Primeri: socialne inovacije, coworking, lokalna samooskrba, socialne storitve …  

 



Tematsko 

področje 

Cilji Kazalnik Ukrepi 

RAZVOJ 

OSNOVNIH 

STORITEV 

Izboljšati 

pogoje za 

zagotavljanje 

visoke 

kakovosti 

življenja 

Število podprtih 

operacij 

Spodbujanje razvoja novih programov 

za povečanje kakovost, zdravega in 

aktivnega življenja ter vlaganja v 

ustrezno infrastrukturo (socialno, 

turistično, kulturno, rekreacijsko…) 

 

Večji obseg dela ali 

vzpostavljene nove 

kooperative 

Razvoj kooperative ponudnikov (npr. 

podjetniška, stanovanjska, lokalna 

prehrana …) 

 

Število AED,  

število vključenih/ 

udeležencev 

programov za zdravje 

Vzpodbujanje zdravega načina življenja 

– izobraževanje, AED reševanje - 

defibrilatorji 

Ureditev tržnic Vaška središča – ureditev tržnic 

 



OSNOVNE STORITVE NA PODEŽELJU: 

 

 

 

 

 

 

EKSRP 

• Razvoj lokalne infrastrukture in lokalnih osnovnih storitev. 

• Razvoj rekreacijske infrastrukture za javno uporabo vključno z malo 

turistično infrastrukturo. 

• Razvoj dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturne dejavnosti ter z njimi 

povezano infrastrukturo. 



Tematsko 

področje 

Cilji Kazalnik Ukrepi 

VARSTVO 

OKOLJA IN 

OHRANJANJE 

NARAVE 

(EKSRP) 

Ohraniti in 

izboljšati 

stanje 

naravnega 

okolja ter 

prilagajanje 

podnebnim 

spremembam  

Število turističnih urejenih 

rekreacijskih površin, 

aktivnosti turistične 

destinacije 

Zeleni turizem podeželja in rekreacija (turistična 

infrastruktura z vsebino) 

Povečanje površin v ekološki 

pridelavi 

Usposabljanje/osveščanje za eko kmetovanje in 

ustvarjanje zelenih delovnih mest (tudi dopolnilne 

dejavnosti9 

Naravno urejene tematske 

poti ob vodotokih, jezerih, in 

gramoznicah 

Ureditev kolesarskih, sprehajalnih in drugih 

tematskih poti s spremljajočimi dejavnostmi ob 

jezerih in reki Pesnici, Dravi in Muri  (infrastruktura 

-manjši obseg, zasaditve, signalizacija…) 

Večje število uporabnikov 

lokalnih produktov in storitev. 

Znižanje okoljskih parametrov 

(CO2, nitrati v podtalnici, 

ostanki pesticidov v tleh in 

pridelkih …) 

Izobraževanje in usposabljanje za dvig 

ozaveščenosti lokalnega prebivalstva, kratke verige 

pridelave hrane, tudi lokalna preskrba z drugimi 

produkti in dejavnostmi območja (podjetništvo) 

Prenova degradiranih in industrijskih območij, 

objektov 

Izboljšati 

lokalno 

okoljsko 

infrastrukturo 

Število delujočih malih Č Ureditev MČN 

Okoljsko sprejemljive prakse 

kmetovanja in drugih storitev 

– trajnostna mobilnost 

Center apiterapije 

Trajnostna mobilnost – električne mobilne enote 

npr. za kolesa, avtomobile 

Ohranjanje biotske diverzitete 

okolja, NATURA 2000 

Pilotni projekti ohranjanja okolja v povezavi z 

razvojnimi priložnostmi 



VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE: 

 

 

  

 

 

 

 

ESRR (TC4, TC5, TC6 in TC9): 

a) Izboljšanje stanja okolja. 

Ukrepi za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, podpore za ustanavljanje 

nizkogljičnih skupnosti in skupnosti brez odpadkov. 

• Vlaganje v infrastrukturo manjšega obsega, kjer bo relevantno in upravičeno. 

• Obnova sistema tematskih poti in spremljajoče infrastrukture. 

• Aktivnosti za pospeševanje urbane trajnostne mobilnosti in energetske učinkovitosti, s tem 

pa spodbujanje učinkovite rabe naravnih virov, naložbe v obnovljive vire energije. 

• Izobraževanje, usposabljanje in dvig osveščenosti lokalnega prebivalstva. 
 

b) Povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni in odpravljanje revščine: 

Ukrepi za zmanjšanje tveganja revščine in povečanje kakovosti v mestih, urbanih in sub 

urbanih območjih 

• Spodbujanje in krepitev inovativnih partnerstev. 

• Aktivnosti za spodbujanja aktivnosti zdravega in aktivnega življenjskega sloga. 

• Podpora novim pristopom pri izvajanju projektov. 

• Spodbude za vzpostavitev participativnih proračunov lokalnih skupnosti. 

 

EKSRP: 

• Projekti povezni z ohranjanjem narave. 

• Projekti povezani z ohranjanjem kulturne dediščine. 

• Spodbujanje učinkovite rabe naravnih virov, naložbe v obnovljive vire energije. 

• Dejavnosti okoljskega osveščanja. 



Tematsko 

področje 

Cilji Kazalnik Ukrepi 

VEČJA 

VKLJUČENOST 

MLADIH,  

ŽENSK IN 

DRUGIH 

RANLJIVIH 

SKUPIN 

Povečati družbeno 

povezanost in 

socialno 

vključenost vseh 

skupin 

prebivalstva  

Št. novih 

programov 

Učeče se generacije - Izobraževanje 

za vse generacije 

Št. novih storitev Inovativna partnerstva za 

oblikovanje mreže storitev za 

starostnike 

Št. novih 

programov 

Spodbujanje ukrepov aktivnega 

staranja 

Št. novih 

programov 

Intervencijsko delo z mladimi  

Hiša varnega zavetja za ljudi v stiski 

(požar, poplava, deložacije …) 



VEČJA VKLJUČENOST MLADIH IN ŽENSK IN  

DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESRR  in EKSRP: 

Krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje socialne 

vključitev: 

 

Ukrepi za večjo aktivacijo deležnikov v povezavi z institucionalnim okoljem za 

namen povečanja socialne vključenosti mladih, žensk, starejših oseb in drugih 

ranljivih skupin. 

 

• Aktivnosti v primeru mladih: intervencijsko delo z mladimi, ki se soočajo s 

težavami zaradi drog, revščine… 

• Aktivnosti v primeru starejših oseb: aktivnosti v smeri ustvarjanja 

inovativnih partnerstev za oblikovanje mreže storitev in spodbujanje 

ukrepov aktivnega staranja. 

• Aktivnosti za specifične ciljne skupine: migranti, Romi … 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PREDLOŽITEV PROJEKTNIH IDEJ 

 

Obrazec na spletni strani: www.lasovtar.si 

Rok: do 20.11.2015 
 

Več informacij: info@lasovtar.si, 

rasg.si@gmail.com 
 

Telefon: 059 128 773 

GSM: 051 660 865 

 

HVALA ZA POZORNOST! 

 

 
 

http://www.lasovtar.si/
mailto:info@lasovtar.si
mailto:rasg.si@gmail.com

