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Finančni načrt, vključno s finančno razdelitvijo po zadevnih skladih iz te uredbe v
skladu s finančnim okvirjem
Izračun financiranja LAS med Snežnikom in Nanosom temelji na formulah, določenih za posamezni sklad
v Uredbi CLLD:
a) Financiranje iz sklada EKSRP:
LAS DRPSN
koef. razvitosti

Pivka

Postojna

Il. Bistrica

10

6.051

15.922

13.777

269,9

Vrednost (Eur)

a.

Prebivalec

1

b.

Površina (km2)

1

550

223,3

c.

Razvitost Občin od 0,91 do 0,99

70.000

0,96

od 1,00 do 1,10

60.000

od 1,11 do 1,60

55.000

480
0,99

1,09

V zgornji tabeli so prikazani podatki, ki so bili osnova za izračun finančnega okvirja za sklad EKSRP.
Finančni okvir je bil izračunan po naslednji formuli:
35.750 x 10 € + 973,20 x 550 € + (2 x 70.000 € + 1 x 60.000 €) = 1.092.760 €
(Število prebivalcev LAS × vrednost točke) + (površina LAS × vrednost točke) + (razvitost občin 1 ×
vrednost točke) + (razvitost občin 2 × vrednost točke)
b) Financiranje iz sklada ESRR:
LAS DRPSN

Pivka

Postojna

Il. Bistrica

1

1

145.200

145.200

Fik sni del
Središče regionalnega pomena
Medobčinsko središče
Somestje
Vrednost fiksni del:

290.400

44,73%

Variabilni del
Funkcionalna urbana območja
Ostala urbana območja (* Lahk o jih opredeli LAS)
Vrednost variabilni del:

358.800

LAS skupaj (fiks. + var.):

649.200

1
3
55,27%

2

59.800

179.400

119.600

59.800

324.600

264.800
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V zgornji tabeli je prikazano število središč regionalnega pomena (Postojna in Ilirska Bistrica),
funkcionalnih urbanih območij (Pivka) ter v izračun vključenih ostalih urbanih območij (Prestranek,
Planina, Hruševje, Podgrad, Knežak).
Finančni okvir je bil izračunan po naslednji formuli:
Finančni okvir = fiksni del + variabilni del
Fiksni del je bil izračuna na naslednji način: 242.000 € + (242.000 € × 2 (število središč regionalnega
pomena) × 0,10) in znaša 290.400,00 €.
Variabilni del pa je bil izračunan na naslednji način: 138.000 € + (138.000 € × 1 (število funkcionalnih
urbanih območij) ×0,10 + 138.000 € × 5 (število drugih urbanih območij) × 0,30) in znaša 358.800 €.
c) Financiranje SKUPAJ:
Skupna višina sredstev, ki jih ima LAS med Snežnikom in Nanosom na voljo iz obeh skladov, znaša
1.741.960 €. Glavni sklad v skladu z 2. členom Uredbe CLLD je sklad, katerega prispevek finančnih
sredstev, je na podlagi določenega finančnega okvira, na posameznem območju lokalne akcijske
skupine, najvišji. V primeru LAS med Snežnikom in Nanosom je tako glavni sklad EKSRP.
d) Dodatna sredstva za uspešnost LAS:
Na osnovi Obvestila o doseganju mejnikov LAS, ki ga je izdalo MKGP pod št. 33151-1/2015/40 z
dne 17.6.2019 so bila LAS dodeljena dodatna sredstva za sofinanciranje operacij SLR v višini
419.099,47 EUR. Dodatna sredstva so razporejena na tematska področja v okviru EKSRP na osnovi
spremembe SLR.
e.) Dodatna sredstva za uspešnost LAS iz ESRR:
Na osnovi obvestila MGRT št. 331-1/2015/241 z dne 23.11.2020 je LAS pridobil dodatna sredstva za
sofinanciranje operacij iz ostanka sredstev ESRR v višini 150.498,32 €, s katerimi bo reševal
ugotovljene potrebe pri izvajanju SLR. Dodatna sredstva so razporejena na tematska področja v
okviru ESRR na osnovi spremembe SLR.

•

Razdelitev sredstev po posameznem skladu

Podukrep

Sklad
EKSRP

Pripravljalna podpora

(EU + SLO) (v EUR)
12.350,64 €

Podpora za izvajanje
EKSRP
operacij v okviru strategije
lokalnega razvoja, ki ga vodi ESPR
skupnost
ESRR

0,53%
0,00%

ESPR
ESRR

(v %)

7.649,36 €

0,33%

1.149.596,83 €

49,15%
0,00%

789.648,96 €

33,76%

Priprava in izvajanje
dejavnosti sodelovanja
lokalne akcijske skupine

EKSRP

0,00%

ESPR

0,00%

Podpora za tekoče stroške
in stroške animacije

EKSRP

Skupaj

ESRR

30.000,00 €

1,28%

349.912,00 €

14,96%

ESPR

0,00%

ESRR

0,00%
2.339.157,79 €

100%
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Razdelitev finančnih sredstev po posameznem podukrepu in skladu je bila narejena ob upoštevanju vseh
določil javnega poziva. Osnova je bil izračun o višini sredstev, ki pripadejo na območje LAS. Pripravljalna
podpora je bila razdeljena v izračunanem razmerju, za aktivnosti sodelovanja pa je namenjen znesek, ki
ustreza postavljenim izhodiščem in hkrati zadošča za izvedbo načrtovanih aktivnosti. Predvideva se samo
en projekt sodelovanja iz sklada ESRR, ki je natančneje predstavljen v ustrezni prilogi. Za tekoče stroške
in stroške animacije je načrtovanih 20 % sredstev (vsa sredstva zmanjšana za pripravljalno podporo), kar
pa v celotni finančni konstrukciji predstavlja 14,96 %.

EKSRP (EU +
SLO) (v EUR)
Prispevek
sklada
Lastna
soudeležba
Skupaj (v EUR)

ESRR (EU + SLO) (v
EUR)

ESPR (EU +
SLO) (v EUR)

Skupaj (v EUR)

1.511.859,47 €

827.298,32 €

/

2.339.157,79 €

377.964,90 €

206.824,60 €

/

584.789,50 €

1.889.824,37 €

1.034.122,90 €

/

2.923.947,27€

Lastna soudeležba je bila izračunana na podlagi ocene, da bodo operacije sofinancirane iz sklada EKSRP
v višini 85%, iz sklada ESRR pa v višini 80%. Ocena je bila narejena na podlagi nabora projektov, ki smo
jih zbrali v fazi priprave SLR.

•

Načrtovana dinamika črpanja sredstev za posamezne podukrepe po letih
Sklad
(EU +
SLO)

Podukrep
Podpora za
izvajanje
operacij v
okviru
strategije
lokalnega
razvoja, ki ga
vodi skupnost
Priprava in
izvajanje
dejavnosti
sodelovanja
lokalne
akcijske
skupine

2016

2017

EKSRP

2018
66.632,26

ESRR

2019

2020

2021

2022

162.463,06

431.133,00

367.852,57

121.515,94

213.588,76

290.029,24

91.387,00

194.643,96

29.504,02

495,98

2023

ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR

EKSRP
Podpora za
tekoče stroške
ESRR
in stroške
animacije
ESPR

22.107,59

74.158,80

81.709,19

50.742,00

50.742,00

50.742,00

19.710,42

Skupaj

22.107,59

140.791,06

487.265,03

772.400,22

509.981,57

366.901,90

19.710,42

Dinamika črpanja sredstev temelji na naslednjih izhodiščih:
•

Podpora za izvajanje operacij: do spremembe strategije je bilo objavljenih 5 javnih pozivov – trije
iz EKSRP in dva ESRR. Popravljena dinamika je v skladu z terminskimi načrti potrjenih operacij
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SLR razen za dodatna sredstva za uspešnost LAS iz ESRR, kjer je predvideno črpanje sredstev
v letu 2022.
Priprava za izvajanje dejavnosti sodelovanja: ker se je v okviru tega podukrepa načrtovala izvedba
samo enega projekta iz ESRR sklada, bo postavka v celoti črpana v letu 2019.
Podpora za tekoče stroške in animacijo: do leta 2020 je v tabeli znesek sofinanciranja, ki je bil
dejansko izplačan, preostali znesek pa je razdeljen na naslednja leta delovanja LAS. Iz teh
sredstev bo financiran strošek enega in pol zaposlenega, to je strošek, ki bo vsa naslednja leta
ostajal enak. Predvidevamo, da se bo obseg dela v letu 2023 zmanjšal, zato načrtujemo manj
sredstev v zadnjem letu sofinanciranja LAS. Pomembno se nam zdi, da so ostale aktivnosti, za
katerih financiranje je ta podukrep namenjen, enakomerno porazdeljene skozi celo obdobje.
Zastavljena dinamika bo vodilnemu partnerju podlaga za pripravo letnega plana dela in aktivnosti.

•
•

•

Načrtovana razdelitev sredstev po posameznih tematskih področjih ukrepanja

Podukrep

Sklad
(EU +
SLO)

2016

2017

66.632,26 €

EKSRP
Ustvarjanje
delovnih
mest

2018

ESRR

2019

2020

116.715,20 €

103.523,00 €

59.838,07 €

50.000,00 €

45.747,86 €

279.626,67 €

2021

2022

137.185,67 €

ESPR
EKSRP
Razvoj
osnovnih
storitev

217.852,57 € 121.515,94 €
50.498,32 €

ESRR
ESPR
47.983,33 €

150.000,00 €

53.750,69 €

19.076,84 €

39.043,72

161.292,39 €

47.868,18 €

56.949,44 €

437.344,21 €

548.078,02 €

EKSRP
Varstvo
okolja in
ohranjanje
narave

ESRR

144.145,64

ESPR
Večja
vključenost
mladih,
žensk in
drugih
ranljivih
skupin
Skupaj

EKSRP
ESRR
ESPR
0,00 €

0,00 €

66.632,26 €

601.031,40 € 316.159,90 €

Razdelitev sredstev po posameznih področjih ukrepanja izhaja iz:
•
•
•
•
•

Informacij o pomembnosti posameznega tematskega področja, ki smo jo dobili na delavnicah z
deležniki območja o pomembnosti posameznega področja.
Zbranih projektnih predlogov, ki so jih deležniki posredovali v postopku priprave SLR.
Izkušnjah iz preteklega programskega obdobja.
Strokovne ocene pripravljavcev dokumenta.
Dejanskega stanja razdelitve sredstev na dan 31.12.2020

Predlagano razdelitev je potrdil Upravni odbor LAS, z njo je bila seznanjena tudi Skupščina LAS.
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•

Stopnja financiranja po posameznih podukrepih

Podukrep

EKSRP (v %)

ESRR (v %)

ESPR (v %)

Podpora za izvajanje operacij v okviru
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost

85% oz. 60%

80%

/

Priprava in izvajanje dejavnosti
sodelovanja lokalne akcijske skupine

/

80%

/

Podpora za tekoče stroške in stroške
animacije

100%

/

/

Pri določanju odstotka sofinanciranja po posameznih skladih je Upravni odbor LAS na svoji seji dne 30. 9.
2015 sprejel sklep, da se operacije sofinancirajo na naslednji način:
•

Sklad EKSRP:
o operacije z dodano vrednostjo, kot so skupni interes, skupina upravičencev, dostop
javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni,
integrirane operacije - sofinanciranje 85 % upravičenih stroškov
o operacije, ki ne izkazujejo prej naštetih dodanih vrednosti - sofinanciranje 60 % upravičenih
stroškov
• Sklad ESRR: sofinanciranje 80% upravičenih stroškov
Na osnovi tega sklepa in razpoložljivih finančnih sredstev iz obeh skladov je bila narejena ocena lastne
soudeležbe.
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