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V A B I  L O 
 
Vljudno vas vabimo na delovno srečanje, ki bo  
 

v sredo, 30. septembra 2015, ob 15.30 uri, 
v sejni sobi RRA Posavje, CKŽ 2, v Krškem 

(Mencingerjeva hiša v starem mestnem jedru Krškega). 
 
 
Na območju regije Posavje bomo poleg sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSPR) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), po zadnjih 
razpoložljivih podatkih upravičeni tudi do sredstev iz Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo (ESPR), ki so namenjena sofinanciranju partnerskih 
projektov, ki neposredno ali posredno pa krepijo proizvodnjo sladkovodnih rib 
za prehrano ljudi in njihovo potrošnjo na območju regije Posavje. 
Ko govorimo o vseh treh skladih, govorimo o t.i. sredstvih CLLD (ang. CLLD – Community 
Led Local Development, v prevodu: Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost). 
 
Do sredstev CLLD bomo upravičeni le, če se bomo različni partnerji iz vseh 
sektorjev, tudi iz vašega, povezali in na podlagi poznavanja stanja, problemov in 
izzivov na terenu skupaj določili cilje, ki jih želimo s sredstvi CLLD doseči – vezane 
(ne)posredno na razvoj vaše dejavnosti in s tem širšega okolja oz. regije Posavje kot 
celote.  
 
Pravila in način črpanja sredstev CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, 
ki ga vodi Skupnost v programskem obdobju 2014-2020 (Ur.l. RS, št. 42/2015) in jih 
moramo v celoti izpolniti, da bo Lokalna akcijska skupina Posavje pridobila 
odločbo o višini sredstev CLLD za programsko obdobje 2014-2020. 
 
LAS Posavje je tisto javno-zasebno partnerstvo, ki bo prihodnje leto, takoj po 
prejemu navedene odločbe, objavilo prvi javni poziv za izbor projektov, ki bodo 
upravičeni do sofinanciranja s sredstvi CLLD, torej tudi za izbor projektov, ki bodo 
upravičeni do sredstev iz ESPR. 
 
Po zadnjih informacijah naj bi na območju regije Posavje izpolnili pogoje, ki jih 
je določila zgoraj navedena uredba v 74. členu za črpanje CLLD sredstev iz ESPR (50 t 
letne proizvodnje in najmanj 5 gospodarskih subjektov s področja sladkovodne 
akvakulture).  
Ta uredba določa tudi metodologijo za izračun kvote, v kolikor območje izpolni te pogoje 
– v Posavju bi bili v programskem obdobju 2014-2020 upravičeni do črpanja več kot 1,5 
mio EUR sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (črpanje je mogoče do 
30.06.2023). 
 
Pred nami je zahtevna naloga, da pripravimo kvalitetno strategijo lokalnega razvoja, 
ki je predpogoj za črpanje sredstev CLLD. V to strategijo si moramo zapisati jasne cilje, 
ki jih želimo doseči s sredstvi CLLD, tudi s sredstvi ESPR.  
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ZA KATERE VSEBINE BO MOGOČE PRIDOBITI SREDSTVA ESPR? 
S temi sredstvi naj bi sofinancirali projekte, ki bodo: 

- prispevali k povečanju dodane vrednosti proizvodom iz akvakulture,  
- povezali ta sektor z drugimi panogami (turizem, kultura, gostinstvo), 
- spodbujali inovacije v vseh fazah dobavne verige,  
- spodbujali posameznike k sodelovanju in za skupen nastop na trgu,  
- spodbujali vaše sodelovanje s kolegi iz drugih regij v državi ali na ravni 

celotne EU z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks.  
 

Pri tem mora vsak posamezni projekt prispevati k vsaj enemu cilju države v tem 
sektorju, ti pa so: ohranjanje in ustanavljanje novih delovnih mest in podjetij, 
spodbujanje gospodarske rasti, socialne vključenosti, mobilnosti delovne sile in 
diverzifikacija dejavnosti v ribištvu (spodbujanje predelave). 
 
Z ribogojci, s pomočjo katerih regija sploh izpolnjuje formalne pogoje za črpanje 
sredstev iz ESPR, smo opravili že več srečanj in delavnic, zadnjo 23.09.2015.  
Na tem srečanju smo pripravili analizo stanja in evidentirali projektne ideje. 
Povzetek obojega vam pošiljamo in bo predmet tudi te delavnice.  
 
Ker vidimo tudi vas kot potencialne projektne partnerje pri vsebinah, ki 
so upravičene do sofinanciranja iz naslova ESPR, vas 30.09.2015 ob 15.30 
vljudno vabimo na delavno srečanje, katerega namen je: 

1. Predstavitev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, s poudarkom na 
predstavitvi pogojev in upravičencev za črpanje teh sredstev v okviru 
mehanizma CLLD 2014-2020 

2. Predstavitev stanja na območju regije Posavje v sektorju sladkovodne 
akvakulture  
 

Ob 16. uri nadaljujemo z delavnico, ki se je bodo udeležili tudi 
predstavniki sektorja sladkovodne akvakulture. Namen delavnice je: 

1. Dopolnitev analize stanja in SWOT analize ribogojstva v Posavju 
2. Zbiranje in priprava projektnih predlogov, ki bodo osnova za določitev 

strateških ciljev v strategiji lokalnega razvoja LAS Posavje za ESPR 
 
Na delavnici bodo z nami predstavniki Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj, 
ki je na ravni države pristojni zavod za ribogojstvo in s svojo dejavnostjo pokriva 
tudi območje regije Posavje in tukajšnje ribogojce. 

 
Vljudno prosimo, da svojo udeležbo potrdite pri kontaktni osebi na RRA Posavje, 
Darji Planinc, na tel. št. 07 488 10 43 ali na e-naslov: darja.planinc@rra-
posavje.si do torka, 29.09.2015.  Na voljo smo tudi za več informacij. 
 
Zaradi aktualnosti teme pričakujemo vašo zanesljivo udeležbo. 

 
VLJUDNO VABLJENI! 

Pripravila:               Martin Bratanič  
Darja Planinc, svetovalka           direktor RRA Posavje  
   


