Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost –
(CLLD)
in kje so možnosti za zadružnike

Prednostna naložba CLLD v OP EKP
Specifični cilj: Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na
območjih LAS
Koga naslavljamo?
- razvojne izzive, kot so visoka brezposelnost in
- pomanjkanje delovnih mest na upravičenih področjih za izvajanje, tudi na
problemskih območjih, kjer je stopnja registrirane brezposelnosti še višja
in kjer so še posebej prizadete ranljive skupine prebivalstva.

Zakaj?
- šibka podjetniška iniciativa,
- pomanjkanje ustrezne stopnje inovativnosti in
- slabo razvito podporno okolje.
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zaradi šibke gospodarske dejavnosti,
zaradi selitve poslovnih in storitvenih dejavnosti na obrobja večjih mest,
slabšega dostopa do javnih storitev in neustrezne infrastrukture
opremljenosti,
zaradi slabših prometnih povezav ter posledičnega
izseljevanja mladih, saj je demografsko stanje posameznih območij
zaskrbljujoče.

Dejstva:
- V strukturi poslovnih subjektov je manjši delež podjetij, ki predstavljajo
inovacijski potencial območja in so potencialni generator rasti in lokalnega
razvoja.
- V strukturi prebivalstva prevladuje delež starejšega prebivalstva, ki dosega
nižjo stopnjo izobrazbe.
- Izseljevanje za seboj pušča tudi opuščena območja in objekte, ter prispeva k
degradaciji kulturne krajine.
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Rezultati, ki jih želimo doseči v okviru tega specifičnega cilja so:
 ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta;
 povečanje socialne vključenosti preko spodbujanja inovativnih
partnerstev;
 varovanje okolja.
Upravičena območja v okviru ESRR:
- Manjša mesta in urbana območja;
Neupravičena :
- Mestna naselja v mestnih občinah IN (iz ESRR) tudi podeželska območja, ki
nimajo mestnih funkcij
Upravičenci: LAS, javni in zasebni subjekti, NVO, RRA, občine
Področja ukrepanja iz Partnerskega sporazuma:
- Ustvarjanje delovnih mest;
- Večja vključenost ranljivih skupin;
- Varstvo okolja in ohranjanje narave.
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Ustvarjanje delovnih mest:
•Ukrep 1: Spodbujanje podjetniških aktivnosti in inovativnih razvojnih
partnerstev: podpora aktivnostim za povečanje podjetnosti, ustvarjalnosti in
inovativnosti ter aktivnosti, ki bodo prispevale k ustvarjanju pogojev za
izvajanje podjetniških iniciativ (npr: vzpostavitev neformalnih mrež za
spodbujanje podjetništva - predvsem socialnega podjetništva, MSP, razvoj
ponudbe lokalnih proizvodov in storitev v upravičenih območjih, aktivnosti za
oživljanje vaških in mestnih jeder ipd).
Večja vključenost ranljivih skupin:
Ukrep 2: Krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje
socialne vključenosti: podpora aktivnostim, ki bodo prispevale k aktivaciji
deležnikov v povezavi z institucionalnim okoljem v navezavi na obstoječo
socialno infrastrukturo na lokalni in regionalni ravni za namen povečanja
socialne vključenosti (npr. intervencijsko delo z mladimi, inovativna
partnerstva za oblikovanje mreže storitev za starostnike in spodbujanje
ukrepov aktivnega staranja, ipd).
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 Ukrep 3: Povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni in
odpravljanje revščine: podpora aktivnostim, ki bodo prispevale k
zmanjšanju tveganja revščine in povečanju kakovosti življenja v
upravičenih območjih (npr.: spodbujanje zdravega in aktivnega
življenjskega sloga, co-housing in stanovanjske kooperative ter
vzpostavljanje participativnih proračunov lokalnih skupnosti, ipd).
Varstvo okolja in ohranjanje narave
 Ukrep 4: Izboljšanje stanja okolja: podpora aktivnostim za izboljšanje
stanja okolja, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, podpora
ustanavljanju nizkoogljičnih skupnosti in skupnosti brez odpadkov (npr.:
manjše prenove degradiranih in industrijskih območjih in t.i. brownfield
investicije, vlaganje v infrastrukturo manjšega obsega, obnova sistema
tematskih poti in spremljajoče infrastrukture, aktivnosti za pospeševanje
urbane trajnostne mobilnosti in energetske učinkovitosti, izobraževanje,
usposabljanja in dvig osveščenosti lokalnega prebivalstva, ustvarjanje
zelenih delovnih mest ipd).

Uredba: pravila izvajanja – specifika ESRR
Pravila:
Z namenom tudi, da se prepreči dvojno financiranje, bo že v fazi priprave SLR
opredeljen obseg sredstev, ki bo namenjen za izvajanje operacij iz
posameznega ESI sklada.
Finančne določbe:
Poleg meril za izbor SLR iz prvega odstavka 15. člena uredbe, SLR, ki
predvideva sofinanciranje iz ESRR, izpolnjuje tudi naslednja merila/pogoja:
–SLR predvideva povezovanje med sektorji in lokalnimi akterji na način, ki ima
multiplikacijske učinke na lokalni razvoj in na hierarhično višje dokumente;
–SLR predvideva inovacije in doseganje rezultatov, ki zagotavljajo dolgoročne
spremembe na najmanj enem od naslednjih področij:
a) ustvarjanje delovnih mest in spodbujanje podjetniške aktivnosti,
b) socialno vključevanje ranljivih skupin,
c) varstvo narave in ohranjanje okolja.

Uredba: posebna pravila izvajanja – specifika ESRR
Metodologija:
•Metodologija razlikuje fiksni in variabilni del, in sicer fiksni del neposredno povzema
kategorizacijo iz naslova SPRS, variabilni del pa opredeljuje dve kategoriji, in sicer
območja, primerljiva s funkcionalnimi urbanimi območji, ki so opredeljena v razmerju
do mestnih občin in pri katerih ne upoštevamo podeželskih naselij ter ostala urbana
območja, ki jih lahko uvrščamo med urbana območja, vendar pa niso kategorizirana v
SPRS;
•Fiksni del zajema: središča regionalnega pomena, medobčinska središča in somestja;
•Variabilni del zajema: območja, primerljiva s »funkcionalnimi urbanimi območji« in
ostala urbana območja, ki jih SPRS ne zajema, v to skupino pa sodijo tako urbana
naselja, kot tudi nemestna naselja v mestnih občinah, ki imajo nekatere mestne
funkcije.
Fiksni del: 242.000 + (242.000*število somestij*0,20 + 242.000*število medobčinskih
središč *0,30 + 242.000*število regionalnih središč*0,10)
Variabilni del: 138.000 + (138.000*število funkcionalnih urbanih območij*0,10 +
138.000*število ostalih urbanih območij*0,30)
Obseg sredstev SLR/LAS = fiksni del + variabilni del

Uredba: posebna pravila izvajanja – specifika ESRR
-

Najvišja stopnja javne podpore, ki jo lahko določi LAS je določena s stopnjo
sofinanciranja iz naslova ESRR, ki je sestavljena iz 80 odstotkov EU dela in
pripadajočega dela javnega nacionalnega sofinanciranja.
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V primeru, ko je glavni sklad ESRR, veljajo pri podukrepih »Pripravljalna podpora«
in »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« enake določbe, kot je to v
primeru EKSRP.

-

Podukrep »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga
vodi skupnost« se izvaja na način, da se za izvajanje integriranih operacij oblikujejo
partnerstva pri prijavi in izvajanju posamezne operacije. Okvirno razmerje med
operacijami, ki se izvajajo v obliki partnerstev in operacijami, ki jih upravičenci
prijavijo in izvajajo samostojno, je 70:30. Iz SLR mora biti razvidno, katera področja
oziroma ukrepi se lahko izvajajo v obliki partnerstev, v javnem pozivu, ki ga LAS
pripravi v okviru SLR, pa mora biti ta določba jasno navedena in zapisana.
Partnerstvo sestavljata najmanj dva partnerja. Merilo za izbor operacij, ki se
izvajajo v obliki partnerstev, LAS vključi v SLR in javni poziv za izbor operacij.
Operacija, v katero je vključenih več partnerjev, prejme več točk.

Hvala za pozornost!
Mag. Nena Dokuzov, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo

