Vmesno vrednotenje SLR LAS s CILjem
2018

Idrija, februar 2019

V programskem obdobju 2014-2020, sta spremljanje in vrednotenje Strategije lokalnega
razvoja obvezni vsebini, ki jih mora izvajati LAS in s tem omogočiti, da se prilagodijo vsa
odstopanja od zastavljenih ciljev in da se ugotovi, v kolikšni meri je bila izvedena Strategija
lokalnega razvoja.
Za obdobje do 31. 12. 2018, je potrebno v skladu s SLR LAS s CILjem izvesti vmesno
vrednotenje SLR. Z vmesnim vrednotenjem, pri katerem se sistematično in objektivno oceni
rezultate in vplive operacij oz. programov, se ugotovi v kolikšni meri je bila izvedena SLR.
Za vrednotenje so zelo pomembni podatki, pridobljeni s spremljanjem SLR. Vrednotilo se je
obvezne kazalnike na ravni CLLD za EKSRP in ESRR sklad in specifične kazalnike na ravni
LAS s CILjem. Poleg tega je LAS spremljal tudi specifične teme vrednotenja, ki so: število
podprtih partnerstev, število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje operacij
CLLD, kdo so upravičenci, ki so se prijavili na javni poziv, na katerem tematskem področju
(ukrepu) ni prijav, teritorialna pokritost, ipd.), ki bodo prispevali h kakovosti vrednotenja
SLR.
LAS s CILjem bo o rezultatih vrednotenj informiral in obveščal naslednje ciljne skupine:
•
organe LAS s CILjem (skupščina ali upravni odbor),
•
partnerjev vključene v izvajanje operacij (projektov),
•
druge deležnike na območju LAS (širša javnost).
Ciljne skupine se bo o vrednotenju SLR obveščalo na sestankih in sejah ter na spletni strani
LAS s CILjem.

Finančni načrt Izvajanje SLR LAS s CILjem:
Dinamika črpanja sredstev za posamezne podukrepe po letih (črpanje sredstev s strani
pristojnega ministrstva):

Podukrep

Sklad

Pripravljalna podpora
Podpora za izvajanje
operacij v okviru strategije
lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost
Priprava in izvajanje
dejavnosti sodelovanja
lokalne akcijske skupine
Podpora za tekoče stroške in
stroške animacije

EKSRP
/ESRR
EKSRP
ESRR

2016
dejanska
dinamika

2017
dejanska
dinamika

2018
dejanska
dinamika

0

0

0

20.000,00
EUR
0

0

0

0

0

12.322,23
EUR
12.322,23
EUR

58.787,77
EUR
78.787,77
EUR

ESRR
ESRR

Skupaj

%
Počrpanih
sredstev

136.094,84
EUR
7.000,00
EUR

Predvidena
sredstva po
SLR (do
leta 2023)
20.000,00
EUR
788.670,00
EUR
494.354,00
EUR
44.000,00
EUR

47.406,00
EUR
190.500,84
EUR

331.756,00
EUR
1.678,780
EUR

35,73%

0

100%
0
27,35%
15,91%

16,78%

Načrtovana in dejanska razdelitev sredstev po posameznih tematskih področjih
ukrepanja po letih (za podukrepa Podpora z izvajanje operacij v okviru SLR in
priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS):
Tematsko
področje
Ustvarjanje
delovnih mest
Razvoj osnovnih
storitev
Varstvo okolja in
ohranjanje
narave
Večja vključenost
mladih, žensk in
drugih ranljivih
skupin
Skupaj

2017
2018
dejanska
načrtovano
razdelitev
0
20.000,00 EUR

2018 dejanska
razdelitev

Sklad

2016

2017
načrtovano

EKSRP

0

0

0

0

81.437,50 EUR

81.383,01 EUR

0

9.350,00
EUR
0

0

0

0

0

0

122.050,00
EUR
35.000,00 EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36.362,90 EUR

61.711,83 EUR

0

9.350,00
EUR

0

294.850,40
EUR

143.094,84 EUR

ESRR
EKSRP
EKSRP
ESRR
EKSRP
ESRR

0

0

Podukrep: Pripravljalna podpora namenjena za aktivnosti izdelave SLR, je bila s strani
ministerstev izplačana v letu 2017.
Podukrep: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.
V letu 2017 je LAS s CILjem prejel tri pozitivne odločbe za projekte sodelovanja LAS,
sofinancirane iz EKSRP sklada v višini 146.060,69 EUR (Odprta vrata kmetij, Novi izzivi
slovenske drobnice, Med-o-vita). Projekti se bodo izvajali od decembra 2017 do aprila 2020.
Dva zahtevka operacij Novi izzivi slovenske drobnice in Med-o-vita, sta bila potrjena v letu
2018, izplačana pa v letu 2019. V letu 2018 je LAS s CILjem prejel tudi pozitivno odločbo
operacije Digitalne rešitve ZA izzive podeželja, ki je upravičena do sofinanciranja v višini
84.911,86 EUR. Za projekte iz EKSRP sklada, je bilo potrebno kandirati na razpisu MKGP,
zato ta sredstva niso vključena v finančnih podatkih SLR LAS s CILjem (dodatna sredstva, ki
so se pridobila na območju). V letu 2018 se je zaključil projekt Zgodbe rok in krajev iz ESRR
sklada, ki je bil tudi izplačan v višini 7.000,00 EUR.

Podukrep: Podpora za tekoče stroške in animacijo.
Vodilni partner LAS s CILjem, ICRA d.o.o. Idrija v skladu z finančnim planom in letnim
načrtom aktivnosti izvaja vodenje in delovanje LAS s CILjem. LAS v skladu s predvidenim
planom vlaga zahtevke za tekoče stroške in stroške animacije. Del načrtovanih sredstev iz leta
2016 se je prenesel v leto 2017 in bil realiziran. V letu 2018, je črpanje potekalo v skladu s
predvidenimi sredstvi.
Dinamika črpanja sredstev za posamezne podukrepe po letih in razdelitev sredstev po
posameznih tematskih področjih ukrepanja, ki je bila načrtovana ob pripravi SLR, se
razlikuje od dejanskega stanja predvsem zaradi zamika izvajanja programa in črpanja sredstev
na ravni države.

Podukrep: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga
vodi skupnost
Operacije LAS s CILjem:
V letu 2017 so se izvajale tri operacije LAS s Ciljem (Formica Cerkno – Idrija – Logatec,
Dobimo se na tržnici in Vključevanje ranljivih skupin v urbanih naseljih na območju LAS s
CILjem), ki jih je koordinirala ICRA d.o.o. Idrija. Aktivnosti operacij Formica Cerkno –
Idrija – Logatec in Dobimo se na tržnici, so se zaključile v decembru 2017, operacija
Vključimo se, pa se je nadaljevala v letu 2018. V letu 2018 so bile tudi izplačane (2. zahtevek
operacije Vključimo se, je bil oddan v letu 2019). V vseh treh operacijah, so kot partnerji
sodelovali LAS s CILjem in Občine vključene v LAS (Cerkno, Idrija, Logatec). Operacije so
bile pripravljene na podlagi potreb območja, ki so se izkazale ob pripravi SLR LAS s CILjem
(vključevaje ranljivih skupin, trženje lokalnih produktov, vzpostavitev coworkingov,..). Vse
tri operacije so bile sofinancirane iz ESRR sklada v skupni višini 79.394,40 EUR. V letu 2018
se je na MGRT prijavilo in tudi začelo izvajati operaciji Formica 2 in Dobimo se na tržnici 2,
ki po aktivnostih predstavljata nadaljevanje predhodnih operacij in imata kot zastavljena
kazalnika vzpostavitev dveh delovnih mest.

Operacije izbrane na javnem pozivu LAS s CILjem:
1. javni poziv LAS s CILjem je bil objavljen 29. 12. 2016 in zaključen 15. 2. 2017. Za oba
sklada je bilo razpisanih 404.708,47 EUR. Na javni poziv je bilo prijavljenih 16 operacij. Tri
za ESRR sklad in 13 za EKSRP sklad. Dve vlogi sta bili s stani ocenjevalne komisije
zavrženi. Skupna zaprošena vrednost vseh prijavljenih operacij je znašala 321.305,60 EUR.
Od tega je bilo zaprošenih sredstev za ESRR sklad v skupni vrednosti 256.145,35 EUR, za
EKSRP sklad pa 65.160,25 EUR.
Za EKSRP sklad je bilo najmanj zaprošenih sredstev na ukrepih Ohranjanje, varovanje ali
primerna raba naravnih virov in Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest.
Na ukrepih Razvoj novih turističnih produktov in storitev ter Ohranjanje in oživljanje
dediščine območja, pa je bila višina zaprošenih sredstev višja od višine razpisanih sredstev.
Za ESRR sklad je bilo najmanj projektnih prijav na ukrepu Vzpostavljanje pogojev za
ustvarjanje novih delovnih mest, največ pa na ukrepu Aktivacija potencialov ranljivih skupin,
kjer je bila višina zaprošenih sredstev višja od višine razpisanih sredstev.
S strani pristojnih ministrstev so bili iz ESRR sklada potrjeni trije projekti, ki so bili v letu
2018 zaključeni in izplačani v višini 73.063,34 EUR. Iz EKSRP sklada, pa sta bila za
izvajanje v letu 2018 potrjena dva projekta, za katera sta bila v letu 2018 oddana dva zahtevka
na ARSKTRP, ki pa še nista bila potrjena in izplačana.

2. javni poziv LAS s CILjem je bil objavljen 31. 8. 2018 in zaključen 2. 11. 2018. V 2.
javnem pozivu, je bilo za oba sklada razpisanih 769.310,00 EUR. Na javni poziv je bilo
prijavljenih 14 operacij. Od tega je prispela ena operacija za sofinanciranje iz ESRR sklada,
ostalih 13 pa za sofinanciranje iz EKSRP sklada. Pri EKSRP skladu je bila ena vloga s stani
ocenjevalne komisije zavržena, ena pa ni dosegla dovolj točk za sofinanciranje, tako da je bilo
za sofinanciranje izbranih 12 projektov, ki pa še niso potrjeni s strani pristojnih ministrstev.
Za EKSRP sklad so v celoti ostala nepokorščina sredstva na ukrepu Izboljšanje kakovosti
življenja na podeželju. Sredstva so ostala tudi na drugih ukrepih, razen ukrepu Razvoj novih
turističnih produktov in storitev, kjer je zmanjkalo sredstev za realizacijo vseh projektnih
aktivnosti.
Pri ESRR skladu bo prijavljena operacija sofinancirana iz ukrepa Vzpostavljanje pogojev za
ustvarjanje novih delovnih mest, na ostalih razpisanih ukrepih pa ni bilo prijav, tako da so
sredstva ostala neporabljena.

Višina razpisanih in zaprošenih sredstev za ESRR sklad (1. in 2. JP LAS s CILjem)
Višina razpisanih
nepovratnih
sredstev
1. JP
108.222,06 EUR

Aktivacija potencialov
ranljivih skupin

Ohranjanje, varovanje ali
primerna raba naravnih
virov

Tematsko
področje

Ukrepi

USTVARJANJE
NOVIH
DELOVNIH
MEST
VEČJA
VKLJUČENOST
MLADIH, ŽENSK
IN DRUGIH
RANLJIVIH
SKUPIN
VARSTVO
OKOLJA IN
OHRANJANJE
NARAVE

Vzpostavljanje pogojev za
ustvarjanje novih delovnih
mest

Skupaj razpisanih nepovratnih sredstev
(sklad ESRR)

Ostanek sredstev na ESRR skladu 93.401,79 EUR.

Višina zaprošenih
sredstev
1. JP
27.320,62 EUR

Višina razpisanih
nepovratnih
sredstev
2. JP
76.998,00 EUR

Višina zaprošenih
sredstev
2. JP
25.276,21 EUR

36.617,81 EUR

37.839,63 EUR

16.543,00 EUR

0

0

0

25.137,00 EUR

0

144.839,87 EUR

65.160,25 EUR

118.679,00 EUR

25.276,21 EUR

Višina razpisanih in zaprošenih sredstev za EKSRP sklad (1. in 2. JP)
Tematsko področje

Ukrepi

USTVARJANJE
NOVIH
DELOVNIH MEST

Vzpostavljanje pogojev za
ustvarjanje novih delovnih
mest
Razvoj novih turističnih
produktov in storitev
Ohranjanje in oživljanje
dediščine območja
Izboljšanje kakovosti
življenja na podeželju
Ohranjanje, varovanje ali
primerna raba naravnih
virov

RAZVOJ
OSNOVNIH
STORITEV

VARSTVO
OKOLJA IN
OHRANJANJE
NARAVE
VEČJA
Aktivacija potencialov
VKLJUČENOST
ranljivih skupin
MLADIH, ŽENSK
IN DRUGIH
RANLJIVIH
SKUPIN
Skupaj razpisanih nepovratnih sredstev (sklad
EKSRP)

Višina razpisanih
nepovratnih sredstev
52.789,50 EUR

Višina zaprošenih
sredstev
1. JP
29.305,96 EUR

Višina razpisanih
Višina zaprošenih
nepovratnih sredstev
sredstev
2. JP
2. JP
245.152,00 EUR
39.998,80 EUR

55.942,01 EUR

58.072,64 EUR

92.091,00 EUR

108.784,76 EUR

58.637,04 EUR

59.906,01 EUR

114.579,00 EUR

89.351,44 EUR

0 EUR

0 EUR

30.804,00 EUR

0 EUR

92.500,05 EUR

10.754,69 EUR

109.613,00 EUR

74.127,25 EUR

0 EUR

0 EUR

58.392,00 EUR

51.067,66 EUR

259.868,60 EUR

158.039,30 EUR

650.631,00 EUR

363.329,91 EUR

Ostanek sredstev na EKSRP skladu 287.301,09 EUR
Skupaj ostanek sredstev iz ESRR in EKSRP sklada: 380.702,88 EUR.

Skupaj višina razpisanih in zaprošenih sredstev
Tematsko področje

USTVARJANJE
NOVIH
DELOVNIH
MEST
RAZVOJ
OSNOVNIH
STORITEV

VARSTVO
OKOLJA IN
OHRANJANJE
NARAVE
VEČJA
VKLJUČENOST
MLADIH, ŽENSK
IN DRUGIH
RANLJIVIH
SKUPIN

ESRR

Višina razpisanih
nepovratnih
sredstev 1 in 2 JP
185.220,06 EUR

Višina zaprošenih
sredstev
1 in 2 JP
52.596,83 EUR

132.623,23 EUR

EKSRP

297.941,50 EUR

69.304,76 EUR

228.636,74 EUR

Razvoj novih turističnih produktov
in storitev
Ohranjanje in oživljanje dediščine
območja

EKSRP

148.033,01 EUR

166.857,40 EUR

-18.824,39 EUR

EKSRP

173.216,04 EUR

149.257,45 EUR

23.958,59 EUR

Izboljšanje kakovosti življenja na
podeželju
Ohranjanje, varovanje ali primerna
raba naravnih virov

EKSRP

30.804,00 EUR

0,00 EUR

30.804,00 EUR

ESRR

25.137,00 EUR

0,00 EUR

25.137,00 EUR

EKSRP

202.113,05 EUR

84.881,94 EUR

117.231,11 EUR

ESRR

53.160,81 EUR

37.839,63 EUR

15.321,18 EUR

EKSRP

58.392,00 EUR

51.067,66 EUR

7.324,34 EUR

1174.017,47 EUR

611.805,67 EUR

Ukrepi

Vzpostavljanje pogojev za
ustvarjanje novih delovnih mest

Aktivacija potencialov ranljivih
skupin

Skupaj razpisanih nepovratnih sredstev (ESRR in
EKSRP)

Sklad

Ostanek sredstev
po ukrepih

Rezultati vrednotenj za leto 2018:
Napredovanje proti ciljnim kazalnikom LAS s CILjem in obveznim kazalnikom
posameznega sklada:
EKSRP SKLAD
Kazalniki

Število ustvarjenih delovnih
mest
Število aktivnosti, ki
pripomorejo k ustvarjanju
delovnih mest
Število novih turističnih
produktov ali storitev

0

Dosežena
vrednost
kazalnikov na
dan 31. 12. 2018
0

1

1

8

0

0

5

Število enot dediščine na
območju, ki so bile ohranjene ali
jim je bila dodana vsebina
Število novih pristopov ali
aktivnosti za izboljšanje
kakovosti življenja na podeželju
Število uvedenih praks ali
pristopov za ohranjanje,
varovanje ali primerno rabo
naravnih virov
Število vključenih
posameznikov iz ranljivih
skupin
Število zaključenih operacij v
primerjavi z odobrenimi
operacijami

1

1

4

0

0

1

0

0

4

0

0

10

0

0

12

Število novo ustvarjenih mest

0

0

0

Delež dodeljenih sredstev v
odločitvi o potrditvi operacije v
primerjavi z določenim
finančnim okvirjem

6%

7%

100%

Delež izplačanih sredstev v
primerjavi z dodeljenimi sredstvi
v odločitvi o potrditvi operacije

0%

0

100%

Mejnik na
dan
31.12.2018

Ciljna vrednost
kazalnika na dan
31. 12. 2023
0

ESRR SKLAD
Kazalniki

Število novo ustvarjenih
delovnih mest
Število aktivnosti, ki
pripomorejo k ustvarjanju
delovnih mest
Število uvedenih praks ali
pristopov za ohranjanje,
varovanje ali primerno rabo
naravnih virov
Število vključenih
posameznikov iz ranljivih
skupin
Število deležnikov na lokalni
ravni, vključenih v izvajanje
CLLD
Število zaključenih operacij v
primerjavi z odobrenimi
operacijami
Delež dodeljenih sredstev v
odločitvi o potrditvi operacije v
primerjavi z določenim
finančnim okvirjem*
Delež izplačanih sredstev v
primerjavi z dodeljenimi sredstvi
v odločitvi o potrditvi operacije

Ciljna vrednost
kazalnika na dan
31. 12. 2023

2

Dosežena
vrednost
kazalnikov na
dan 31. 12. 2018
2

2

10

4

0

0

1

200

1244

220

8

45

12

2

6

10

20%

26,97%

100%

20%

98,57%

100%

Mejnik na
dan
31.12.2018

3

Pri obeh skladih so bili do 31. 12. 2018 doseženi oziroma preseženi vsi zastavljeni kazalniki
oz. mejniki potrjeni v SLR.

Analiza javnih razpisov LAS s CILjem
V izvedeno analizo so vključeni tudi podatki iz izbranih projektov 2. JP, ki še niso potrjeni s
strani pristojnih ministrstev.
Število podprtih partnerstev (projektov iz 1. JP): 5
EKSRP sklad: Franja nas povezuje, G(r)ozd za prihodnost.
ESRR sklad: Startap! Idrija – Cerkno, Aktivirajmo se, Povezovanje urbanih naselij občine
Logatec.
Število podprtih partnerstev (projektov iz 2. JP): 12
EKSRP sklad: i-DEnDI, Odkrijmo žgalnice, MC Mobil, E-KOLOško KOLOvratenje,
Krovna destnacijska znamka Idrija, Gartlc, Kulturna dediščina kot poslovna priložnost,
Prenove idrijskih rudarskih hiš II (PIRH - II), Sestavljamo čisto okolje Občine Logatec,
Prijazni do okolja (lokalno z manj odpadki), Medeni krog.
ESRR sklad: Zmanjšaj!

Več prijav s strani prijaviteljev je bilo na kmetijskem skladu (razpisanih tudi več sredstev).
Na 1. JP je bilo za EKSRP prijavljenih 13 projektov a so kasneje partnerji odstopili, tako da je
ARSKTRP odločala o potrditvi dveh projektov. Na 2. JP je bilo iz EKSRP sklada izbranih 11
projektov, ki pa še niso bili potrjeni s strani ARSKTRP.

Število deležnikov (partnerjev) vključenih v izvajanje operacij

V projektih iz obeh razpisov je sodelovalo/sodeluje 72 partnerjev. Od tega jih je 55 vključenih
v projekte iz EKSRP sklada, 17 pa iz ESRR sklada. Nekateri partnerji sodelujejo v več
projektih in so v zbranih podatkih šteti večkrat (kot partner v posameznem projektu).
Struktura upravičencv potrjenih na javnih pozivih

Največ upravičencev posameznih projektov izhaja iz javnega sektorja (20), sledi gospodarski
sektor (16) in nato civilni sektor (15). VP LAS s CILjem je vsem sektorjem omogočil

enakovredno obravnavo (svetovanja). Razlog, da kot partner v projektih prevladuje javni
sektor je najverjetneje v razpoložljivi kadrovski kapaciteti, ki ima tudi izkušnje s prijavami
oz. sodelovanjem v tovrstnih projektih.
Teritorialna pokritost – lokacije partnerjev v projektih

Največ partnerjev projektov izhaja iz občine Idrija (25), sledi občina Logatec (15), 10 iz
Občine Cerkno ter 3 partnerji, ki imajo sedež v Ljubljani, delujejo pa na območju LAS s
CILjem. (V teh podatki so nekateri partnerji, ki sodelujejo v več projektih oz. so uspešno
kandidirali na obeh razpisih šteti kot partner v posameznem projektu). Animacija s strani
LAS, je potekala v vseh treh občinah v enakovrednih deležih. Morda je razlog v predhodnih
izkušnjah sodelovanja v tovrstnih projektih oz. samoiniciative deležnikov v posamezni občini.

Evalvacija rezultatov anketnih vprašalnikov
Na podlagi elevacijskih vprašalnikov, ki smo jih pridobili s strani partnerjev projektov
odobrenih na 1. javnem pozivu LAS s CILjem, so bili zbrani naslednji odgovori, rezultati in
predlogi, na podlagi katerih se bo načrtovalo nadaljnje aktivnosti, ki bodo strmele k čim
optimalnejšemu delovanju VP LAS s CILjem, izvajanju projektov in SLR.
IZVAJANJE OPERACIJ:
S kakšnimi težavami se partnerji največkrat soočajo pri izvajanju projektov? Kako so
jih rešili?
• Iskanje ponudnikov oz. izvajalcev storitev.
• Obveščanje javnosti preko elektronskih in pisnih medijev (pravilno označevanje proj.
aktivnosti).
• S tolmačenjem in upoštevanjem dokumentacije glede pravilnega izvajanja projektov reševali s pomočjo VP LAS.
• Skrb ali bodo stroški, ki so nastali v projektu upravičeni ali ne.
• Zahtevna priprava zahtevkov, končnega poročila (kopiranje, skeniranje dokumentov).
• Izvajanje projekta na lastno odgovornost (zaradi dolgega čakanja na pogodbo s strani
MGRT).
• Čakanje na odgovore s strni VP LAS (če je bilo odgovor potrebno pridobiti s strani
MGRT).
• Neskladno podane informacije.
• Nepravilnost oddanih dokumentov po kontroli zahtevka.
• Zbiranje soglasij in potrdil.
• Spreminjanje navodil s strani MGRT.
VP LAS s CILjem si bo prizadeval, da upravičencem oz. partnerjem čim bolj poenostavi
postopke – v kolikor je to mogoče, da bodo še vedno v sladu z merili pristojnih ministrstev
(na nekatere postopke predpisane s strani ministrstev ni mogoče vplivati oz. se jih ne da
poenostaviti). Prizadeval si bo ustrezno in natančno posredovanje informacij prijaviteljem in
partnerjem. Poleg partnerjev ima tudi VP LAS s CILjem pogosto težave s tolmačenjem in
spreminjanjem navodil s strani ministrstev (nejasna, neskladna navodila).

•
•

Partnerji so mnenja, da jim v času izvajanja projektov najbolj koristi podpora v obliki
individualnih svetovanj. Poslužujejo pa se tudi drugih oblik podpore. Za prijavitelje iz 2.JP, se
bo tako planiralo več individualnih svetovanj, posluževalo pa se bo tudi ostalih oblik podpore,
ki so bile pozitivno sprejete pri partnerjih iz 1.JP.

Na katerem področju prijave oz. izvajanja operacije bi potrebovali več pomoči?
• Finančno ovrednotenje projekta ob prijavi.
• Pomoč pri pisanj prijavnice.
• Pri pripravi zahtevka
Prijaviteljem na 2. JP so bila do zaključka razpisa omogočena skupinska in individualna
svetovanja. Ravno tako kot so bila izvedena izobraževanja na temo priprave zahtevkov v letu
2017 in 2018, se bodo nadaljevala izobraževanja na to temo v letu 2019. Poudarek bo na več
individualnih svetovanjih.

Partnerji ocenjujejo sodelovanje med njimi in VP LAS kot uspešnega/zelo uspešnega. V
nadalje, si bo LAS prizadeval, da se uspešno sodelovanje ohrani oz. izboljša.

Navedite najbolj pozitivno in najbolj negativno stvar, ki jo lahko pripišete vodilnemu
partnerju LAS s CILjem
(+)
Prizadeven VP LAS pri razlagi,
posredovanju gradiva.

(-)
Dolgotrajnost postopkov - podpis pogodbe (z
ministrstvom).

Možnost individualnega svetovanja oz.
konzultacije.
Primerna pomoč.
Odzivnost.

Preveč papirologije.
Površnost pri pregledu zahtevka.
Časovnica, vedno se zelo mudi.

Negativne stvari na katere ima LAS vpliv, bo v prihodnje poskušal izboljšati, pozitivne pa
ohraniti oz. nadgraditi.
Ali imate kakšna priporočila za vodilnega partnerja v povezavi z nadaljnjim delom in
vodenjem LAS s CILjem?
• Več časa namenjenega konzultacijam pred prijavo projektov.
• Ohranitev individualnih svetovanj.
Priporočila partnerjev bo VP LAS implementiral v svojem nadaljnjem delovanju.

Ali se boste v prihodnje še odločili za izvajanje projektov v okviru SLR LAS s CILjem?

Če je odgovor ne, prosimo za kratko utemeljitev zakaj?
• Ker društvo temelji na prostovoljnem delu in je zelo težko pritegniti prostovoljce.
• Ker smo kot društvo premalo strokovno usposobljeni in nimamo prakse pri tovrstnih
projektih.
Večina partnerjev se bo v prihodnje še odločilo za izvajanje projektov v okviru SLR LAS s
Ciljem. Največ negativnih odgovorov je bilo podano s strani društev, ki se srečujejo s
kadrovskimi omejitvami pri prijavi, izvajanju oz. vodenju tovrstnih projektov.
IZVAJANJE SLR LAS S CILJEM:

Če ste odgovor označili z zadostno ali nezadostno vas prosimo za kratko utemeljitev:
- Širša lokalna javnost ne pozna SLR in možnosti, ki jih imajo v okviru razpisov. Potreben
razmislek o vključevanju različnih subjektov v skupnosti.
- Večina partnerjev ocenjuje izvajanje SLR kot uspešno. Podan je bil pomislek o dodatnem
vključevanju različnih subjektov v izvajanje projektov in SLR.

Katera orodja so po vašem mnenju najbolj učinkovita za seznanitev potencialnih
upravičencev s SLR in možnostmi financiranja projektov?

Partnerji so mnenja, da so najučinkovitejši načini seznanitve javnosti z SLR LAS s CILjem in možnostmi
financiranja projektov preko lokalnih glasil in predstavitvenih dogodkov. Vse aktivnosti, ki jih je LAS
že sedaj izvajal, se namerava nadaljevati oz. jih okrepiti.

Katere pomanjkljivosti pri izvajanju SLR prepoznate in jih je po vašem mnenju možno
odpraviti?
• Predhodni pregled zahtevka v elektronski obliki , da se dokumentov ne popravlja in
tiska večkrat.
• Preveč birokracije. Potrebno poenostaviti postopke (predvsem pri povpraševanju in
iskanju ponudb).
VP LAS s CILjem bo strmel k poenostavitvi postopkov kjer je mogoče (ni omejitev oz.
drugače predpisano s strani pristojnih ministrstev).

Ali so po vašem mnenju razpoložljiva finančna sredstva za izvajanje operacij v okviru
posameznega razpisanega ukrepa iz 1. in 2. JP LAS s CILjem zadostna za doseganje
ciljev SLR?

Na katerem tematskem področju oz. cilju iz SLR bi si želeli več sredstev (označite tudi
cilj)?

Partnerji bi si glede na odgovore želeli več sredstev na tematskih področjih Večja vključenost
mladih, žensk in drugih ranljivih skupin ter Razvoju osnovnih storitev. Zanimanja ne kažejo
za tematsko področje ustvarjanje delovnih mest. Na podlagi animacijskih delavnic za širšo
javnost na območju LAS, se bo preverilo želje in potrebe območja, na podlagi katerih se bo
predlagalo spremembo SLR LAS s CILjem pristojnima ministrstvoma.

Povzetek evalvacije izvedbe SLR LAS s Ciljem
Črpanje sredstev: Razlike v predvideni dinamiki črpanja sredstev za posamezne podukrepe
po letih in razdelitev sredstev po posameznih tematskih področjih ukrepanja, se razlikuje od
dejanskega stanja predvsem zaradi zamika izvajanja programa in črpanja sredstev na ravni
države. LAS je bil do sedaj uspešen pri črpanju sredstev (V skladu s pogodbami oz.
odločbami so bili na pristojno ministrstvo posredovalni vsi vmesni ali končni zahtevki. Do
sedaj ni bilo neupravičenih stroškov v oddanih zahtevkih).
Izvedba javnih pozivov: v letu 2016 in 2018, sta bila objavljena javna poziva LAS s
CILjem, na katera je prispelo 30 vlog. Na ukrepu Razvoj novih turističnih produktov in
storitev, je glede na prijave zmanjkalo sredstev. Veliko zanimanja je bilo tudi na ukrepu
ohranjanje in oživljanje dediščine območja in Aktivaciji potencialov ranljivih skupin. Vsa
razpisana sredstva so ostala neporabljena na ukrepih Izboljšanje kakovosti življenja na
podeželju in Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov iz ESRR sklada. Iz obeh
pozivov, je ostalo skupaj 380.702,88 EUR ne dodeljenih sredstev. Na podlagi rezultatov
animacijskih delavnic na območju, se bo odločilo kaj storiti s preostankom ne dodeljenih
sredstev (prenos sredstev med posameznimi ukrepi, objava novega JP, priprava projektov
LAS,..).
Doseganje zastavljenih kazalnikov in mejnikov do 31. 12. 2018:
Pri obeh skladih so bili do 31. 12. 2018 doseženi oziroma preseženi vsi zastavljeni kazalniki
oz. mejniki potrjeni v SLR. LAS mora do decembra 2023 doseči vse zastavljene kazalnike v
SLR LAS s CILjem.

Specifične teme vrednotenja JP LAS s CIljem:
V sklopu izdelave vrednotenja, se je evalviralo tudi specifične teme: število podprtih
partnerstev, število deležnikov vključenih v izvajanje projektov, strukturo upravičencev po
sektorjih in teritorialno pokritost. Rezultati evalvacije, ki so nastali na podlagi pridobljenih
podatkov iz 1. in 2. JP LAS s Ciljem, kažejo, da bo največ projektov izvedenih iz EKSRP
sklada (v okviru SLR je predvidenih tudi več sredstev), v katerih bo sodelovalo tudi največ
deležnikov. Med upravičenci jih največ izhaja iz javnega sektorja (kadrovske kapacitete s
predznanjem izvajanja projektov). Največ partnerjev projektov izhaja iz občine Idrija, sledi
občina Logatec in nato iz Občine Cerkno. V projektih sodelujejo tudi trije partnerji, ki imajo
sedež v Ljubljani, delujejo pa na območju LAS s CILjem.
Delovanje VP LAS s CILjem in izvajanje SLR:
Na podlagi izpolnjenih vprašalnikov je VP LAS s CILjem pridobil objektivno oceno svojega
delovanja in izvajanja SLR, na podlagi katere bo ohranil oz. nadgradil pozitivne in poskušal
popraviti, izboljšati negativne prakse.

