
(Community Led Local Development – CLLD)



Pristop LEADER, ki se je izvajal v 
programskem obdobju 2007 do 2013 se za 
novo programsko obdobje 2014 do 2020 
dopolnjuje z dodatnimi viri financiranja in se 
bo izvajal skozi inštrument CLLD –»lokalni 
razvoj, ki ga vodi skupnost«

pristop “od spodaj navzgor”



 spodbujanje socialne vključenosti;

 boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji;

 zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik; 

 gospodarski razvoj podeželskih območij s 
poudarkom na pospeševanju lokalnega 
razvoja podeželskih območij;

 prispevek k ohranjanju narave, varstvu okolja, 
kulturne dediščine in kulturne krajine;



V programskem obdobju 2014–2020 je izvedbi CLLD 
skupno namenjenih 95.782.281,19 €:

 PRP 2014-2020: 52.365.613,75 €;

 OP EKP 2014-2020: 36.750.000,44 €

 OP ESPR 2014-2020: 6.666.667,00 €

52.365.613,75 €
36.750.000,44 €

6.666.667,00 €

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR)

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)



 pogoje in postopke za 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 upravičenosti,
 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.



LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe
(Kostel, Kočevje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica, Dobrepolje, Velike Lašče, 

Cerknica, Bloke, Loška dolina in Logatec)

2007-2013

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe
(Kočevje, Ribnica, Velike Lašče, Dobrepolje, Sodražica, Loški Potok, Kostel in 

Osilnica)

2014-2020



- opredelitev območja in prebivalstva;
- SWOT analiza
- določitev in opis ciljev
- akcijski načrt – ukrepi
- merila za izbor operacij (izvedbenih načrtov)
- finančni načrt …

“Zelena delovna mesta in skladen vzdržen 
razvoj podeželja, ki temelji na razvoju 

endogenih potencialov podeželja.”



1. ustvarjanje delovnih mest - 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;

2. razvoj osnovnih storitev - 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, projekti povezani z 
varstvom in ohranjanjem kulturne dediščine;



3. varstvo okolja in ohranjanje narave -
projekti povezani z ohranjanjem narave; spodbujanje 
učinkovite rabe naravnih virov, vključno z naložbami 
v obnovljive vire energije;

4. večja vključenost mladih, žensk in 
drugih ranljivih skupin (brezposelni, Romi, 
starejši odrasli).

Horizontalni cilji: INOVACIJE, OKOLJE in PODNEBNE 
SPREMEMBE (blaženje in prilagajanje).



HVALA ZA POZORNOST!

http://www.rc-kocevjeribnica.si/
(podokno LAS)

E-pošta: info@rc-kocevjeribnica.si

mailto:info@rc-kocevjeribnica.si

