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Pravne podlage
• Uredba SSO, št. 1303/2013/EU, skupni
strateški okvir za vse sklade.
• Uredba o Evropskem skladu za pomorstvo in
ribištvo, št. 508/2014/EU (Uredba ESPR).
• Za izvajanje CLLD so pomembna predvsem
določila 10. in 11., ter 58. do 64. člena in 95.
člen.
• Smernice EK za izvajanje CLLD za vse sklade.

Opredelitev območij
1.

Ribiško območje pomeni skladno z definicijo po tej uredbi območje
Republike Slovenije, ki zajema vse obalne lokalne skupnosti (Koper,
Izola, Piran, Ankaran), z znatnim deležem zaposlenosti v ribištvu ali
akvakulturi, ki je funkcionalno skladno v geografskem, gospodarskem
in socialnem smislu z najmanj 10.000 in 150.000 prebivalcev.
Celotno obalno območje 1 LAS, vsi trije skladi, ESPR je vodilni sklad;
LAS na obali mora obvezno vključevati ESPR.

2.

Akvakultura: kriteriji za izbor območij, ki so potrjeni tudi v PA.

•

Količina proizvodnje: hladnovodna akvakultura 50 ton/letno na
območje LAS , toplovodna akvakultura 30 ton/letno (SURS, 2013).

•

Število proizvajalcev vodnih organizmov: najmanj 5 ribogojcev, ki
vzrejajo ribe za prehrano ljudi in so registrirani na območju LAS
(Ajpes), ali registrirani v evidenci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter
imajo veljavno odločbo o odobritvi proizvodnje akvakulture s strani
Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (do oddaje
SLR).

Finančne informacije
• Za izvajanje pristopa CLLD 2014-2020 je skupno
namenjenih 6.666.667,00 evrov javnih sredstev.
• Stopnja sofinanciranja (razmerje EU: SI): EU sredstva 75
%, RS sredstva 25 %.
Stopnja sofinanciranja po ukrepih:
1. Tekoči stroški in animacija: do 100 % upravičenih
stroškov.
2. Izvajanje operacij SLR in dejavnosti sodelovanja, 50 %
vseh upravičenih stroškov.
3. Pripravljalna podpora: pavšal 20.000 evrov sorazmerno
iz vseh skladov za potrjeno SLR, in do 10.000 evrov za
nepotrjeno SLR, skladno s pravili uredbe.

Finančne informacije
• Najvišji dovoljen znesek javne podore za
posamezno operacijo je do 600.000 evrov.
• Najvišji dovoljen znesek javne podore za
operacije sodelovanja je do 100.000 evrov.
• LAS na definiranem ribiškem območju je
upravičen do 3.500.000,00 evrov javnih
sredstev.
• Preostala sredstva se potrjenim LAS razdelijo
na podlagi števila zaposlenih v sektorju
akvakulture na območju LAS.

Cilji strategije (Uredba ESPR, člen 63)

• Zagotavljanje dodane vrednosti, ustvarjanje
delovnih mest in spodbujanje inovacij v vseh
fazah dobavne verige na področju ribištva in
akvakulture;
• Podpiranje diverzifikacije znotraj ali zunaj
gospodarskega ribištva, vseživljenjskega
učenja in ustvarjanja delovnih mest na ribiških
območjih;
• Povečevanje in izkoriščanje okoljskih prednosti
ribiških območij, ublažitev podnebnih
sprememb;

•

•

Spodbujanje socialne blaginje in varstva kulturne
dediščine na ribiških območjih, vključno z
ribištvom, akvakulturo in pomorsko kulturno
dediščino;
Krepitev vloge ribiških skupnosti v lokalnem razvoju
ter gospodarjenje z lokalnimi ribolovnimi viri in
upravljanje pomorskih dejavnosti.

V SLR bodo pri sredstvih sklada ESPR vključeni tudi
projekti sodelovanja; podpora se lahko dodeli
• Med-regijskim (znotraj države) ali čezmejnim
(različne DČ in /ali tretje države) projektom
sodelovanja
• Za pripravljalno tehnično podporo LAS, ki se
pripravljajo na izvedbo projekta.

Dopustnost vlog (10. člen uredbe 508/2014/EU)
1. Podpora iz ESPR ni dopustna za nobeno vlogo, ki jo vloži
gospodarski subjekt, za katerega pristojni organ ugotovi, da
je:
• Storil hudo kršitev iz člena 42 Uredbe Sveta št.
1005/2008 (IUU) ali člena 90 (1) Uredbe št. 1224/2009…
• Bil udeležen pri upravljanju, vodenju ali lastništvu plovil,
vključenih na seznam IUU;
• Storil hudo kršitev pravil SRP, ki je kot taka opredeljena v
drugi zakonodaji;
• DČ pred odobritvijo operacije preverjajo verodostojnost
izjave, ki jo vlogi priložijo gospodarski subjekti.

Neopravičene operacije v okviru ESPR (člen 11,
Uredba 508/2014)
• Operacije, ki povečujejo ribolovno zmogljivost ali
oprema, ki povečuje zmožnost plovila za odkrivanje rib;
• Gradnja novih ribiških plovil ali uvoz ribiških plovil;
• Trajno ali začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti,
razen, če ni v tej uredbi določeno drugače;
• Raziskovalni ribolov;
• Prenos lastništva podjetja;
• Neposredno upravljanje staleža, razen, kadar je to
izrecno določeno s pravnim aktom Unije kot ohranitveni
ukrep.

Povezava na prednosti Unije, specifični cilji

• Povečanje zaposlovanja in ozemeljske
kohezije.
• Spodbujanje gospodarske rasti, socialne
vključenosti, ustvarjanja novih delovnih mest
ter podpiranja zaposljivosti in mobilnosti
delovne sile v obalnih in celinskih skupnostih,
ki so odvisne od ribištva in akvakulture.

Pristop CLLD
• Je NOVOST za lokalna območja v okviru
ESPR 2014-2020;
• Pomeni IZZIV ;
• Predstavlja PRILOŽNOST;
• Je VZPODBUDA za oblikovanje novega
partnerstva, sodelovanja in povezave med
različnimi sektorji in skladi ter vsemi dejavniki
razvoja na izbranem območju.

Vir: http://www.slonep.net/

Vir: http://www.izreke-citati.com

Vir: http://www.slosport.org
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