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SKUPNA IZHODIŠČA
6 PREDNOSTNA NALOGA
Spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanje gospodarske revščine in gospodarski
razvoj podeželskih območij.

TEŽIŠČE UKREPANJA
Zelena delovna mesta ter skladen in vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju
endogenih potencialov podeželja.

SKUPNI CILJ
Lokalni razvoj, ki nudi podporno okolje za razvoj dejavnosti, vzpostavljanje novih delovnih
mest in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

UKREPI PRP 2014–2020
Ukrep M06 Razvoj kmetij in podjetij
– Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti (podukrep M06.4)

Ukrep M07 Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih
– Podpora širokopasovni infrastrukturi (Podukrep M07.3)

Ukrep M19 LEADER
– Pripravljalna podpora (podukrep M19.1);
– Podpora za izvajanje operacij strategije lokalnega razvoja (podukrep M19.2);
– Podpora za pripravo in izvajanje operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin
(podukrep M19.3) in
– Podpora za tekoče stroške in animacijo (podukrep M19.4).

NALOŽBE V VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ NEKMETIJSKIH
DEJAVNOSTI – PODUKREP M06.4

NAMEN

Zagotoviti podporo naložbam v ustanovitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju.

CILJ
Aktivacija endogenih potencialov in vzpostavitev zelenih delovnih mest
oziroma dodatni vir dohodka na podeželju.

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI povezane z:
dodajanjem vrednosti lesu,
lokalno samooskrbo,
zelenim turizmom,
naravno in kulturno dediščino ter tradicionalnimi znanji,
socialnim podjetništvom,
socialno-varstvenimi storitvami,
ravnanjem z organskimi odpadki in
pridobivanjem električne in toplotne energije iz
obnovljivih virov energije.

NALOŽBE V VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ NEKMETIJSKIH
DEJAVNOSTI – PODUKREP M06.4
UPRAVIČENCI
Fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji,
Mikropodjetja,
Mala podjetja (samo za naložbe dodajanja vrednosti lesu).

POGOJI ZA UPRAVIČENOST

38 naselij ni
upravičenih

Sedež dejavnosti se nahaja v naselju z manj kot 5.000 prebivalci.
Rezultat dejavnosti ni proizvod iz Priloge I k Pogodbi.
Izdelan poslovni načrt.
Podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami skupnosti o državnih pomočeh.
Zaključek naložbene aktivnosti v obdobju dveh let od prejema pomoči.
Ohranitev oziroma vzpostavitev delovnega mesta za obdobje 24 mesecev.
Dodatni pogoji upravičenosti za naložbe dodajanja vrednosti lesu.
Dodatni pogoji upravičenosti za naložbe v pridobivanje električne in
toplotne energije iz obnovljivih virov energije.

NALOŽBE V VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ NEKMETIJSKIH
DEJAVNOSTI – PODUKREP M06.4
UPRAVIČENI STROŠKI
Gradbeno-obrtniška dela;
Nakup novih strojev in opreme;
Splošni stroški.

VRSTA JAVNE PODPORE
Javna podpora se dodeli v obliki finančnih instrumentov.
Oblike finančnih instrumentov se bodo opredelile po tem, ko bo izdelana
predhodna ocena. V skladu s predhodno oceno bo pripravljena sprememba
PRP 2014–2020.
Državna pomoč „de minimis.“
Višina sredstev namenjenih izvedbi tega podukrepa 64,7 mio EUR.

IZBOR UPRAVIČENCEV
Javni razpis
Merila za izbor

PODPORA ŠIROKOPASOVNI INFRASTRUKTURI –
PODUKREP M7.3
NAMEN
Izgradnja širokopasovnih omrežij v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci.

CILJ
S podporo naložbam v širokopasovno omrežje elektronskih
komunikacij omogočiti možnost dostopa do informacij in
storitev podeželskim prebivalcem.

UPRAVIČENCI
Občina ali več občin oziroma konzorcij občin. Občina ali konzorcij občin izbere
soinvestitorja v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje in javno–zasebno partnerstvo.

UPRAVIČENI STROŠKI
Gradbeno-obrtniška dela;
stroški opremljanja ali odkupa prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja;
stroški izvedbe pasivnega dela omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov;
stroški opreme in materiala;
stroški aktivne opreme;
splošni stroški.

PODPORA ŠIROKOPASOVNI INFRASTRUKTURI –
PODUKREP M07.3
POGOJI ZA UPRAVIČENOST
Izključno na območju, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer
hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo.
Naselja z manj kot 5.000 prebivalcev.

38 naselij ni
upravičenih

Predložen izvedbeni in finančni načrt projekta.
Podatki o številu gospodinjstev, ki nimajo možnosti dostopa do širokopasovnih
priključkov, za celo občino ter za vsak del omrežja posebej.
Ustrezen strokoven nadzor nad gradnjo omrežja.
Izgradnja širokopasovnih povezav mora biti vključena v lokalne razvojne
programe.
Naložba je upravičena do podpore, če gradnja širokopasovnega omrežja poteka
v sinergiji s postavitvijo druge male infrastrukture na podeželju.

PODPORA ŠIROKOPASOVNI INFRASTRUKTURI –
PODUKREP M07.3
VRSTA JAVNE PODPORE
Javna podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.
Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov.
Najvišji znesek javne podpore na posamezni priključek lahko znaša 1.200,00 EUR.
Višina sredstev namenjenih izvedbi tega podukrepa 10 mio. EUR.
Državna pomoč: splošna skupinska izjema.

IZBOR UPRAVIČENCEV
Zaprti javni razpis
Merila za izbor

LEADER – UKREP M19
Ukrep LEADER se izvaja kot del skupnega pristopa CLLD in predstavlja orodje pri
spodbujanju skupnega lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor«.

CILJ
Spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanje revščine in gospodarski razvoj
podeželskih območij s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih
območij.

POGOJI ZA LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO
Lokalno partnerstvo se mora oblikovati kot pogodbeno partnerstvo.
Na območju mora živeti med 10.000 in 150.000 prebivalcev.
Identifikacija potreb in izzivov.
Skupne meje LAS.

Financirana iz naslova
enega sklada

Pripraviti mora STRATEGIJO LOKALNEGA RAZVOJA
Določiti cilje, pri tem pa zasledovati cilje EU,
PRP 2014–2020.

Financirana iz naslova
„več“ skladov

LEADER – UKREP M19
Tematska področja ukrepanja:
ustvarjanje delovnih mest,
razvoj osnovnih storitev,
varstvo okolja in ohranjanje narave ter
večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.
Rok za izdelavo SLR: 12 mesecev od objave poziva.
Rok za odločitev: 4 mesece po predložitvi SLR v potrditev.
Vse SLR morajo biti izbrane v roku dveh let
od sprejema Partnerskega sporazuma.
Pravice porabe posameznega LAS se določijo na podlagi:
števila prebivalcev LAS,
površine LAS in
razvitosti območja LAS.

CLLD
6,6 mio EUR (ESPR)
37,5 mio EUR (ESRR)

LEADER

52 mio EUR
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PRIPRAVLJALNA PODPORA – PODUKREP M19.1
NAMEN je okrepiti oblikovanje lokalnih partnerstev, krepitev institucionalne
usposobljenosti, usposabljanje in mreženje za pripravo SLR.

UPRAVIČENCI
Lokalna partnerstva, ki pripravijo SLR.

VRSTA JAVNE PODPORE
Nepovratna finančna podpora se izplača po izdelani SLR.
Potrjena SLR:
Javna podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska podpore, v višini 20.000 EUR.
Nepotrjena SLR:
Javna podpora za nepotrjeno SLR se izplača na podlagi dejansko nastalih stroškov. Znesek
javne podpore lahko predstavlja največ 10.000 EUR.
Sofinanciraje iz naslova vseh vključenih skladov.

PODPORA ZA IZVAJANJE OPERACIJ SLR – PODUKREP 19.2
NAMEN
Sofinanciranje stroškov nastalih pri izvedbi operacij LAS in lokalnih akterjev.

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

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.

POGOJI ZA UPRAVIČENOST
Operacija izbrana na transparenten način (javni razpis, merila za izbor, preprečen
konflikt interesov).
16 naselij ni
Operacija se izvaja v naselju z manj kot 10.000 prebivalci.
upravičenih
V skladu s PS, PRP 2014–2020 in prispevek k ciljem SLR ...

VRSTA JAVNE PODPORE
Najvišja stopnja sofinanciranja do 85 % upravičenih stroškov. Stopnjo podpore posamezne
operacij določi LAS. Upoštevati pravila državnih pomoči!
Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000 EUR.
Najvišji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 300.000 EUR.

PRIPRAVA IN IZVAJANJE OPERACIJ SODELOVANJA LAS –
PODUKREP 19.3
NAMEN je sofinanciranje stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij
sodelovanja LAS.

UPRAVIČENCI
LAS, ki so prejeli pozitivno odločbo.

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.

UPRAVIČENE OPERACIJE
izmenjava izkušenj in znanj in implementacija le-teh na območju LAS;
razvoj in trženje storitev in proizvodov;
promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij;
vključevanje ranljivih skupin;
organizacija skupnih delovnih procesov, z izmenjavo virov in opreme;
oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov in
kolektivni okoljski projekti.

PRIPRAVA IN IZVAJANJE OPERACIJ SODELOVANJA LAS –
PODUKREP 19.3
POGOJI ZA UPRAVIČENOST
V skladu s PS, PRP 2014–2020 in prispevek k ciljem SLR.
Operacija se izvaja na območju sodelujočih partnerjev, v skladu s 70. členom Uredbe
1303/2013/EU.
Podpisana pogodba med partnerji ...

VRSTA JAVNE PODPORE
Stopnja javne podpore predstavlja do 85 % upravičenih stroškov. Upošteva se pravila
državnih pomoči!
Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000 EUR. Najvišji znesek javne
podpore za posamezno operacijo je 100.000 EUR.
Izvedbi tega podukrepa je namenjenih 4 mio. EUR.

IZBOR UPRAVIČENCEV
Javni poziv OU
Tekoče prijave

PODPORA ZA TEKOČE STROŠKE IN ANIMACIJO
NAMEN je sofinanciranje tekočih stroškov, nastalih pri upravljanju in delovanju LAS,
vključno s spremljanjem in vrednotenjem LAS ter sofinanciranje stroškov animacije
območja LAS.

UPRAVIČENCI
LAS, ki so prejeli pozitivno odločbo.

UPRAVIČENI STROŠKI
Tekoči stroški, povezani z upravljanjem izvajanja SLR:
operativni stroški,
stroški osebja,
stroški usposabljanja osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS,
stroški, vezani na odnose z javnostmi in promocijo LAS, vključno s stroški mreženja,
finančni stroški ter
stroški, povezani s spremljanjem in vrednotenjem SLR kot je zahtevano v 3.g točki 34.
člena Uredbe 1303/2013/EU.
Stroški animacije lokalnega razvoja:
stroški povezni z izmenjavo med zainteresiranimi stranmi z namenom zagotavljanja
informacij in spodbujanja SLR ter
stroški za podporo potencialnim upravičencem z namenom
oblikovanja in priprave operacij ter vlog.

PODPORA ZA TEKOČE STROŠKE IN ANIMACIJO
POGOJI ZA UPRAVIČENOST
Tekoči stroški in stroški animacije morajo biti jasno razmejeni.
Stroški animacije in krepitve zmogljivosti predstavljajo najmanj 50 % nastalih stroškov.

VRSTA JAVNE PODPORE
Določi se glavni sklad!
Posamezni LAS lahko za izvajanje tega podukrepa v skladu s sprejetim Partnerskim
sporazumom nameni največ 20 % skupnih javnih izdatkov nastalih pri SLR.
Stopnja javne podpore je 85 % upravičenih stroškov.
LAS lahko zaprosi za nižjo stopnjo podpore.
LAS lahko zaprosi za izplačilo predplačila v višini 30 % vrednosti javne podpore
namenjene izvedbi tega podukrepa.
Najnižji znesek javne podpore posameznega zahtevka za izplačilo iz naslova tega
podukrepa je 5.000 EUR.

HVALA ZA POZORNOST!

