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CLLD novice 

30. september 2018 

 

V mesecu septembru 2018 bi vas radi seznanili z označevanjem aktivnosti, za katere v zadnjem času 

prejemamo največ vprašanj.  

Kmalu lahko na tem področju pričakujemo novost, saj Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano pripravlja nov predpis, ki bo urejal označevanje vira sofinanciranja iz PRP 2014-2020. 

 

OZNAČEVANJE AKTIVNOSTI 
 
Aktivnosti se označijo v skladu z dokumentom »Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o 
aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020, ver. 1.2, z dne 11. 11. 2016«. Navedena navodila so dostopna na spletni strani 
https://www.program-podezelja.si/sl/oznacevanje-aktivnosti. 
 
V pomoč pri označevanju aktivnosti je tudi spletni seminar z dne 24.4.2018. 

 
1. Za označitev aktivnosti (s plakatom ali z obrazložitveno tablo ali za objavo na spletni strani) se 
upošteva skupna višina javne podpore posameznega končnega upravičenca, ki je prejemnik 
sredstev, in ne skupna višina celotnega projekta. 
 

 Za aktivnosti, katere skupna višina javne podpore ne presega 10.000 EUR, je potrebna le 

objava na spletni strani, če obstaja. 

 

 Za aktivnosti, katere skupna višina javne podpore presega 10.000 EUR in ne vključuje 

naložbe nad 50.000 EUR, je potrebna objava na spletni strani, če obstaja, in hkrati plakat na 

vidnem mestu. 

 

Če se te aktivnosti izvajajo na več lokacijah, je dovolj namestiti plakat na eni lokaciji, npr. na 

začetku tematske poti ali na sedežu končnega upravičenca. 

 

Primer: Upravičenec, ki prejme na projektu 5.000 EUR javne podpore, označi samo na 

poslovni spletni strani, drugi upravičenec, ki prejme pri istem projektu 15.000 EUR, pa na 

poslovni spletni strani in hkrati plakat na vidnem mestu. 

 

Primer: Eden od upravičencev, ki ima na projektu dve aktivnosti, za prvo prejme 7.000 EUR, 

za drugo 8.000 EUR javne podpore, označi na poslovni spletni strani in hkrati plakat na 

vidnem mestu. 

 

 Za aktivnosti, ki vključujejo naložbe nad 50.000 EUR, je potrebna objava na spletni strani, če 

obstaja, in hkrati obrazložitvena tabla na vidnem mestu. 

 

Primer: Eden od upravičencev prejme 55.000 EUR javne podpore, od tega ima naložbo v 

višini  48.000 EUR javne podpore, ostalih 7.000 EUR so mehke vsebine. Označi na spletni 

https://www.program-podezelja.si/sl/oznacevanje-aktivnosti
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 strani in namesti plakat. V kolikor bi dobil odobreno več kot 50.000 EUR za naložbo, pa bi 

namesto plakata moral postaviti obrazložitveno tablo. 

 
2. Objava na spletni strani 

 
Če poslovna spletna stran obstaja in je razvidna povezava med namenom spletne strani ter 
podporo PRP 2014-2020 za upravičeno aktivnost, na svoji spletni strani označijo vir sofinanciranja 
in opis aktivnosti upravičenci iz naslova ukrepov CLLD, ki so prejemniki sredstev. To so LAS-i, 
vodilni partnerji in končni upravičenci. 
 
Informacije o aktivnosti in obvezni elementi spletne strani zavzemajo najmanj 25 % spletne strani 
(25% tiskane spletne strani).  

 
 

 Mogoča je označitev na podstrani, pri čemer je na naslovni spletni strani objavljena jasna 
povezava do podstrani. 

 
Najbolje je, da se na vidno mesto naslovne spletne strani objavi jasna hiperpovezava na 
podstran, kjer je označena aktivnost. Hiperpovezava na naslovni spletni strani je lahko 
ustvarjena preko sestavljene označbe logotipov: Programa razvoja podeželja, LEADER, 
Evropske unije in Slovenske zastave s pripisom "Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 
Evropa investira v podeželje". 
 
Na podstrani mora upravičenec sredstev navesti (elementi označevanja): 
 

- Opis projekta aktivnost: 
Za aktivnosti do 10.000 EUR dodeljene višine javne podpore: najmanj naziv, 
cilji, pričakovani rezultati aktivnosti. 
Za aktivnosti od 10.000 EUR do 500.000 EUR dodeljene višine javne 
podpore: najmanj naziv, povzetek, cilji, glavne dejavnosti za doseganje ciljev, 
pričakovani rezultati aktivnosti. 
Za aktivnosti nad 500.000 EUR dodeljene višine javne podpore: najmanj 
naziv, povzetek, daljši opis, cilji, glavne dejavnosti za doseganje ciljev, 
pričakovani rezultati aktivnosti. 
 

- Logotipi: Program razvoja podeželja (PRP), LEADER, simbol Evropske unije in 
Slovenske zastave s pripisom "Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa 
investira v podeželje". 
 

- Povezavo na spletno stran PRP (https://www.program-podezelja.si/sl/). 
 

- Povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP 
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl). 
 
 

Primer: Označitev na podstrani – Slika spodaj prikazuje primer opisa označbe aktivnosti za 
spletno stran za podukrep M4.1, kjer je vrednost PRP prejete pomoči vključno in nad 10.000 
EUR do 500.000 EUR (Vir: Poslovna spletna stran; Izobraževanje za ukrepe kmetijske politike 
za leto 2018; Matej Štepec in Nina Kenda; 25.1.2018). 

 

https://www.program-podezelja.si/sl/
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
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 LAS in vodilni partner sta upravičenca do javne podpore v okviru podukrepa M19.4, zato se na 
podstrani navede obvezne elemente označevanja podukrepa M19.4. Za pomoč si lahko 
upravičenec pomaga z vsebinami iz odločbe o potrditvi SLR in LAS. 

 

 Če sta LAS in vodilni partner upravičenca do javne podpore tudi v okviru podukrepa M19.3, se 
na podstrani navede obvezne elemente tudi za projekte v okviru podukrepa M19.3. 

 

 Končni upravičenci javne podpore znotraj podukrepa M19.2 prav tako označijo projekte na 
svoji spletni strani, najbolje na podstrani. To običajno niso LAS-i in vodilni partnerji. 

 
 
Označitev ni ustrezna v primeru, da upravičenec, ki ima svojo poslovno spletno stran, označi spletno 
stran z logotipi, doda povezave na spletno stran PRP in spletno stran Evropske komisije ter povezavo 
do partnerjeve spletne strani, kjer je celoten opis projekta (cilji, rezultati...). 
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 3. Označitev spletne strani v primeru Podukrepa M19.4 - Podpora za tekoče stroške in 

stroške animacije 

 

V skladu z dokumentom »Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki 
prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ver. 
1.2, z dne 11. 11. 2016« je potrebno označiti spletno stran LAS in spletno stran vodilnega 
partnerja.  
 
Spletna stran LAS in vodilnega partnerja vsebuje naslednje elemente označevanja: 
 

 Naziv aktivnosti: navesti je potrebno naziv aktivnosti 
Priporočamo navedbo: Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru lokalne 
akcijske skupine LAS ____ (Podukrep M19.4). 
 

 Povzetek: opis podukrepa 
Npr. iz 39. člena uredbe CLLD (namen podukrepa). 
 

 Cilji: kaj želite doseči  
Npr. iz 6. člena uredbe CLLD (namen in cilji). 
 

 Glavne dejavnosti za doseganje ciljev: navesti je potrebno glavne dejavnosti, ki se bodo 
izvajale v okviru aktivnosti.  
Primeri: 

- denimo, da izvajate delavnice za animiranje prebivalcev (lahko navedete število 
delavnic in število udeležencev na delavnicah),  

- da izvajate delavnice za usposabljanje zaposlenih na VP (lahko navedete število 
delavnic in število udeležencev na delavnicah),  

- da pripravljate promocijska gradiva (lahko navedete število promocijskih gradiv),  
- da objavljate članke v medijih (lahko navedete število člankov in kje ste jih objavili),  
- da izvajate javne pozive za pridobitev vlog na podukrepih M19.2 in M19.3 (lahko 

navedete, koliko javnih pozivov ste izvedli in koliko vlog ste izbrali ipd.), 
- da na ARSKTRP prijavljate operacije (lahko navedete število načrtovanih, prijavljenih 

in odobrenih ter zaključenih operacij), 
- da na ARSKTRP vlagate spremembe operacij (lahko navedete število sprememb), 
- da na ARSKTRP vlagate zahtevke za izplačilo (lahko navedete število zahtevkov), 
- da na ARSKTRP vlagate projekte sodelovanja, 
- da na MKGP vlagate spremembo za SLR (lahko navedete kdaj). 

 

 Pričakovani rezultati: kakšen bo rezultat (output) teh aktivnosti/dejavnosti in kakšne bodo 
koristi za upravičence. 
Primeri: 

- doseženi kazalniki iz SLR preko operacij M19.2 in M19.3, 
- da ste vključili skupnosti LAS v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij, 
- da ste vključili skupnosti LAS k identificiranju potreb na območju LAS itd. 

 
 
 

POMEMBNA OBVESTILA 

V aplikaciji e-kmetija je bil v mesecu februarju na novo odprt za podukrep M19.2 nov javni razpis 

M19.2_02K za vlaganje vlog, ki jih izbirate na podlagi novih javnih pozivov na podlagi Uredbe o 

spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 

programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS, št. 72/17). Opazili smo, da vnašate vloge, ki so 

izbrane po spremenjenih pogojih, v javni razpis z oznako M19.2_01K. Pri vnosu vlog vas prosimo, da 

ste na izbiro razpisa, saj v nasprotnem primeru nimate na voljo vseh vrst stroškov. 

 

https://www.program-podezelja.si/sl/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m19-podpora-za-lokalni-razvoj-v-okviru-pobude-leader/m19-4-podpora-za-tekoce-stroske-in-stroske-animacije
https://www.program-podezelja.si/sl/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m19-podpora-za-lokalni-razvoj-v-okviru-pobude-leader/m19-4-podpora-za-tekoce-stroske-in-stroske-animacije

