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POENOSTAVITVE PO SKLOPIH
• Pri pripravi poenostavitev je sodelovalo 12 lokalnih akcijskih skupin.
• Prejetih več kot 25 predlogov, ki so urejeni v 3 sklope.

I. Sklop: Poenostavitve pri pripravi in izvajanju Strategije lokalnega razvoja
Ukrep 19.1
II. Sklop: Poenostavitev pri izvajanju projektov Ukrep 19.2, 19.3
III. Sklop: Poenostavitve pri izvajanju nalog vodilnega partnerja LAS
Ukrep 19.4
Tukaj je vaš logotip ali vaše ime
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I. sklop: Poenostavitve pri pripravi in izvajanju SLR
• Prehod LAS-ov v novo programsko obdobje 2021 – 2027 brez ponovnih
postopkov ustanovitve.
• Poenotenje pravil izvajanja za vse vključene sklade (EKSRP, ESRR, ESRP in tudi
ESS).
• V izvajanje pristopa CLLD se vključi poleg obstoječih strukturnih skladov (ESRR, EKSRP in
ESPR) še ESS. Odstotek financiranje se v primerjavi s preteklim programskim obdobjem
pri vseh strukturnih skladih zviša. Z izvajanje pristopa CLLD se preusmerijo sredstva iz
drugih Ukrepov PRP 2021 – 2027 oz. se na izvajanje pristopa CLLD prenesejo določene
naloge iz ciljev OP za izvajanje kohezijske politike 2021 - 2027.

Tukaj je vaš logotip ali vaše ime
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I. sklop: Poenostavitve pri pripravi in izvajanju SLR
• Sredstva za operacije sodelovanja LAS, se po vzoru nekaterih EU držav, pa
tudi ESRR, prenesejo direktno na posamezni LAS, brez javnega poziva.
• Stroški vodenja in koordinacije Ukrep 19.4 bremenijo vse vključene
strukturne sklade in ne le vodilni sklad kot v tem programskem obdobju.
• Pripravljalna podpora se izplača v času priprave nove SLR (predplačilo), na
osnovi predhodno pridobljenega statusa LAS s strani območja, za katerega se
pripravlja SLR.

Tukaj je vaš logotip ali vaše ime
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II. Sklop: Poenostavitve pri izvajanju projektov SLR
• Avansiranje (Ukrep 19.2, 19.3) v višini 50% od vrednosti odobrenih sredstev
za posameznega partnerja znotraj projekta, brez zagotavljanja garancij.
• Relokacija sredstev med postavkami znotraj projekta – vodilni partner LAS
ima možnost odobriti prenos sredstev med postavkami znotraj projekta v
višini do 20%. Dovoli se tudi sprememba kazalnikov, ki ne vplivajo
neposredno na doseganje glavnih kazalnikov SLR.
• Določijo se pavšalne vrednosti za izvedbo delavnic in dogodkov. Standardni
strošek dela se uporabi tudi pri Ukrepih 19.2 in 19.3.
• Za vse stroške v projektu (tudi za tiste nad 2.000,00 EUR) je ob oddaji
projekta potrebno priložiti le eno ponudbo. Velja za vse prijavitelje, tudi za
tiste, ki niso zavezanci ZJN.
Tukaj je vaš logotip ali vaše ime
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II. Sklop: Poenostavitve pri izvajanju projektov SLR
• Poenotenje pravil ZJN in Uredba CLLD pri pridobivanju ponudb. Za zavezance
po ZJN v primeru izvedbe vseh potrebnih postopkov zadošča le ena
pridobljena ponudba; ostali, ki niso zavezanci morajo nujno pridobivati tri
ponudbe.
• DDV mora postati upravičen strošek v projektu, kadar deležniki v projektu ne
morejo uveljavljati odbitnega deleža (npr. manjši zavodi, društva, občine..).
• Direktno plačevanje računov izstaviteljem, že med izvajanjem projekta in ne
po zaključku projektnih aktivnosti – odpravljena težava s finančnim tokom in
predfinanciranjem.

Tukaj je vaš logotip ali vaše ime
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II. Sklop: Poenostavitve pri izvajanju projektov SLR
• Pavšal za projekt v višini do 20.000 EUR nepovratnih sredstev.
Poenostavljena prijava in zahtevek. Kot je to sedaj za projekte do višine
5.000 EUR skupnih upravičenih stroškov. Ob vlogi zaprta finančna
konstrukcija, dokazovanje stroškov ob zahtevku v skladu s katalogom
standardnih stroškov, za stroške dela bodisi standardni strošek na enoto ali
pavšalna ura, ki vključuje vse prispevke in obveznosti delodajalca in ne samo
efektivnih ur.

Tukaj je vaš logotip ali vaše ime
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III. Sklop: Poenostavitve pri izvajanju nalog vodilnega
partnerja LAS
• Zagotoviti je potrebno ustrezno financiranje LAS – vodilnega partnerja tudi v
prehodnem obdobju - med dvema programskima obdobjema (predvidoma
čas 2021 – 2023).
• Uveljavljanje stroškov dela vodilnega partnerja (Ukrep 19.4) na osnovi
(letnih/polletnih poročil).
• Pri stroških za vodilnega partnerja se upoštevajo vsi zakonsko določeni
dodatki (regres, boleznine, malica, stroški prevoza), ne samo efektivne ure.
• 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.
Tukaj je vaš logotip ali vaše ime

8

Zaključki
• Vstop vseh strukturnih skladov v izvajanje pristopa CLLD (EKSRP, ESRR, ESPR, ESS).
• Program je potrebno finančno okrepiti, saj bo pristop CLLD v NFP za številne manjše občine
edini vir financiranja investicijskih projektov.
• Poenotenje pravil pri izvajanju pristopa CLLD pri vseh strukturnih skladih, enotna aplikacija
za vnos projektov in zahtevkov.
• Poenostavitev v smeri pavšalnih vrednosti in standardnih stroškov pri vseh ukrepih CLLD.
• Potrebno bo zagotoviti financiranje LAS – vodilnega partnerja med obema programskima
obdobjema, tudi zaradi zagotavljanja kontinuitete dela LAS in z upoštevanjem praks iz
predhodnega programskega obdobjema.
• Potrebno bo pristopiti k predfinanciranju projektov CLLD, brez bančnih garancij oz. drugih
oblik finančnega zavarovanja.
• Pri izvedbi projektov se bo potrebno skoncentrirati na doseganje rezultatov, ki so si jih
deležniki s pripravo projekta zadali in ne toliko na tehnično – administrativne postopke
Tukaj je vaš logotip ali vaše ime
izvedbe.
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HVALA ZA POSLUH IN VELIKO USPEHA PRI IZVEDBI PROJEKTOV
IN NAČRTOVANJU ZA NOVO PROGRAMSKO OBDOBJE.
VAŠE PRIPOMBE BOMO SPREJEMALI ŠE NAPREJ.

Tukaj je vaš logotip ali vaše ime
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