BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine
Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj (v nadaljevanju LAS) na podlagi:
15.2 točke Strategije lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica (2014-2020) (v nadaljevanju
SLR)
Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opr. št. 33151-22/2015/40 z dne 27.10.2016 o potrditvi
LAS in SLR in
sklepa 20. redne seje upravnega odbora LAS z dne 23.3.2021.

-

objavlja
4. J A V N I P O Z I V
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica
za programsko obdobje 2014-2020
1.

OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Javni poziv je namenjen sofinanciranju operacij (projektov), ki prispevajo k ciljem, ukrepom in povečanju
kazalnikov, kot jih določa Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica
(2014-2020).
Javni poziv se izvaja v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost«, kot ga določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v
Namen javnega poziva:
programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in spremembe).
Operacije se bodo financirale iz sledečih skladov:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP),
Evropski sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) in
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju ESPR).
Višina razpoložljivih nepovratnih sredstev CLLD znaša:
iz EKSRP: 1.447.605,07 EUR
iz ESPR: 93.709,77 EUR
iz ESRR: 386.007,44 EUR
Razpoložljiva sredstva CLLD
za sofinanciranje:
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša
iz EKSRP: 50 % ali 75 ali 85 % upravičenih stroškov
iz ESPR: 50 % ali 80 % ali 85 % ali 100 % upravičenih stroškov
iz ESRR: 80 % upravičenih stroškov
Javni poziv je objavljen dne 23.4.2021.
Objava in rok za vložitev
Vloge za prijavo na javni poziv s predlogi operacij je potrebno poslati najkasneje do 30.6.2021
vlog za prijavo na javni
priporočeno po pošti na naslov vodilnega partnerja LAS: BSC d.o.o. Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000
poziv:
Kranj ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja LAS najkasneje do 30.6.2021 do 15:00 ure.
Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz EKSRP in ESPR so stroški, ki so nastali po vložitvi
vloge za odobritev operacije Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja s strani
LAS, ki nato lahko odobri izvajanje operacije.
Obdobje upravičenosti
Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz ESRR so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v
stroškov
odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Ne glede na to, je datum začetka upravičenosti stroškov iz vseh skladov za storitve zunanjih izvajalcev
1. januar 2014.
Po elektronski pošti na naslov: las@bsc-kranj.si
Dodatne informacije o
Po telefonu: 04/281 72 37 ali 04/281 72 46 vsak delovnik med 9. in 15. uro.
javnem pozivu:
Zadnja vprašanja so možna do pet dni pred rokom za oddajo prijave na javni poziv, to je do 25.6.2021.
Razpisna dokumentacija za javni poziv obsega:
ta javni poziv,
obrazec vloga za prijavo predloga operacije na javni poziv z navedbo obveznih prilog,
obrazec finančni načrt operacije,
obrazec konzorcijske pogodbe,
navodila za pripravo in izvedbo operacij CLLD EU Skladov (v primeru neskladnosti navodil z besedilom javnega poziva
ali v veljavnimi predpisi, velja besedilo javnega poziva oziroma veljavni predpisi),
vzorec Pogodbe o pravicah in obveznostih upravičenca pri izvajanju operacije, sofinancirane iz sredstev CLLD pri LAS
Gorenjska košarica.
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Pri pripravi prijave na javni poziv je potrebno upoštevati tudi splošne pravne podlage (točka 2. tega javnega poziva), pravne
podlage glede vrednosti prispevka v naravi v obliki zagotavljanja prostovoljskega dela in glede upravičenosti višine stroškov
(točka 4. tega javnega poziva). Od teh se ob javnem pozivu posebej objavlja tudi:
Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica (2014-2020),
Navodilo organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 20142020,
Navodila Organa upravljanja za obveščanje javnosti in označevanje operacij v okviru OP ESPR 2014-2020,
Katalog najvišjih dovoljenih stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (priloga 1. Pravilnika o seznamu kmetijske
in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije),
Katalog najvišjih dovoljenih stroškov gradnje in vzdrževanja objektov z osnovno notranjo opremo objektov, nakupa
dodatne opreme objektov, ureditve cestne, vodovodne in energetske infrastrukture, ureditve gozdnih prometnic,
izgradnje naprav na kmetijskih zemljiščih in nakupa kmetijskih zemljišč (priloga Pravilnika o katalogu stroškov in
najvišjih priznanih vrednosti),
Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (ki v 21. členu določa vrednost opravljenega prostovoljskega
dela kot najvišje višine prispevka v naravi v obliki zagotavljanja prostovoljskega dela).
Seznam naselij, kjer se lahko izvajajo aktivnosti operacije, sofinanciranje iz EKSRP.
-

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani: www.las-gorenjskakosarica.si/javni-pozivi.
V primeru spremembe ali dopolnitve javnega poziva in razpisne dokumentacije pred zaključkom javnega poziva bodo popravki
objavljeni na spletni strani: www.las-gorenjskakosarica.si/javni-pozivi. Prijavitelji, ki bodo do takrat oddali vlogo, bodo o tem
obveščeni in so dolžni upoštevati vse morebitne spremembe javnega poziva ali razpisne dokumentacije.
2. PRAVNE PODLAGE ZA IZVEDBO JAVNEGA POZIVA
Glavni predpisi in akti, ki urejajo izvedbo javnega poziva in izvajanje operacij so:
Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347, z dne 20.12.2013 in spremembe),
Uredba Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in
obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije,
Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis (UL L 352, z dne 24.12.2013) (v nadaljevanju: Uredba 1407/2013/EU in spremembe),
Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 – 2020 (Uradni list RS, št.
42/2015 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18 in 68/19),
Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja (Ur.l. RS št. 20/11, 57/12 in 46/16),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj
naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr, 15/17, 69/17 in 67/18),
Pravilnik o določitvi seznama dodatnih drugih urbanih območij za potrebe opredelitve območij lokalnih akcijskih skupin
(Uradni list RS, št. 12/16 in 35/16),
Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 67/18),
Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 ter druga navodila OU, ki so objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si,
Navodila Organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, junij 2016, ki so objavljena na spletni strani
http://www.eu-skladi.si,
Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ki
so objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si,
Navodila Organa upravljanja za obveščanje javnosti in označevanje operacij v okviru OP ESPR 2014-2020, ki so objavljena
na spletni strani: http://www.ribiski-sklad.si,
Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020, ki je objavljen na spletni
strani:
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Programi/Program_MGRT_22.4.2015_FINAL.pdf in
Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica (2014-2020), ki je objavljena na spletni strani
www.las-gorenjskakosarica.si.
Če po objavi tega javnega poziva pride do spremembe predpisov, ki urejajo izvedbo javnega poziva ali izvajanje operacije, se
uporabljajo spremenjeni predpisi, razen če ti ne določajo drugače.
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3. PREDMET SOFINANCIRANJA
Javni poziv je namenjen nepovratni finančni podpori operacij (projektov), ki prispevajo k ciljem, ukrepom in povečanju
kazalnikov, kot jih določa Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica (2014-2020) (v
nadaljevanju SLR) po različnih tematskih področjih. Operacije se bodo financirale iz sledečih skladov:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP),
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju ESPR) in
Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).
Podpora iz naslova EKSRP je osredotočena v peto težišče ukrepanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju PRP 2014–2020), ki se glasi: »Zelena delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja,
ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja«. PRP 2014–2020 je dostopen na spletni strani:
https://www.program-podezelja.si/sl/kaj-je-program-razvoja-podezelja-2014-2020
Podpora iz naslova ESRR je osredotočena na peto prednostno naložbo v okviru devete prednostne osi Operativnega programa
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju OP EKP 2014–2020), ki se glasi »Vlaganja v
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. OP EKP 2014–2020 je dostopen na spletni strani:
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/2014-2020/operativni-program-za-obdobje-2014-2020
Podpora iz naslova ESPR je osredotočena na doseganje posebnega cilja spodbujanje gospodarske rasti, socialne vključenosti,
ustvarjanja delovnih mest ter podpiranja zaposljivosti in mobilnosti delovne sile v obalnih in celinskih skupnostih, ki so odvisne
od ribištva in akvakulture, vključujoč diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu in drugih sektorjih pomorskega gospodarstva v okviru
četrte prednostne naloge EU, ki se glasi »Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije«.
Podpora iz naslova ESPR se nadalje dodeli za operacije, ki so v skladu s cilji 63. člena Uredbe 508/2014/EU, kar pomeni
predvsem, da se sredstva CLLD dodelijo za sledeče cilje:
zagotavljanje dodane vrednosti, ustvarjanje delovnih mest, pritegnitev mladih in spodbujanje inovacij v vseh fazah
dobavne verige na področju ribištva in akvakulture,
podpiranje diverzifikacije znotraj ali izven gospodarskega ribištva, vseživljenjskega učenja in ustvarjanja delovnih
mest na ribiških območjih in območjih akvakulture,
povečevanje in izkoriščanje okoljskih prednosti ribiških območij in območij akvakulture, vključno z dejavnostmi za
ublažitev podnebnih sprememb,
spodbujanje socialne blaginje in varstva kulturne dediščine na ribiških območjih in območjih akvakulture, vključno z
ribištvom, akvakulturo in pomorsko kulturno dediščino,
krepitev vloge ribiških skupnosti v lokalnem razvoju ter gospodarjenje z lokalnimi ribolovnimi viri in upravljanje
pomorskih dejavnosti.
Vsak sklad podpira aktivnosti znotraj območja LAS, a ne v istih krajih ali na istih lokacijah. Skladi se razlikujejo tudi glede na to,
kaj so upravičeni stroški ter imajo različne zahteve pri vsebini prijave in poročanju. Podrobnejše razlike so opisane v točki 5. –
7. tega javnega poziva. Vsak sklad ima tudi različen obrazec prijave na javni poziv.
Podpora se izplača po izvedbi operacije oziroma po izvedbi faze operacije kot povračilo dela ali vseh upravičenih stroškov
operacije. Predplačil ni.
Operacija, ki se bo sofinancirala, se mora nanašati na najmanj eno in največ dve predvideni tematski področji in znotraj vsakega
izbranega tematskega področja na enega ali več ukrepov. Operacija mora prispevati k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR
za izbrani ukrep, lahko pa vpliva na doseganje tudi drugih ciljev ali naslavlja več tematskih področij.
Za lažje razumevanje, kaj zajema posamezen ukrep, SLR za vsakega določa tudi osrednje središče ukrepanja in njegove okvirne
aktivnosti. Za presojo ali operacija prispeva k predvidenemu ukrepu, SLR določa tudi kazalnike.
Tematska področja, posebni cilji, ukrepi, ki prispevajo k doseganju posebnega cilja, kazalniki, ki merijo uspešnost prispevka
operacije k ukrepu in cilju, ter skladi, ki sofinancirajo operacije glede na posamezno tematsko področje z višino razpoložljivih
sredstev CLLD, so sledeči:
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Tematsko
področje

Posebni cilj

Posebni cilj 1:
Izkoristiti
endogene
potenciale za
razvoj
dinamičnega
konkurenčnega
podjetništva

Ustvarjanje
delovnih
mest

Posebni cilj 2:
Spodbuditi razvoj
podjetniške
kulture in
ustvarjanje
delovnih mest

Ukrep

Osrednje težišče ukrepanja

Okvirne aktivnosti ukrepa

Kazalniki

Ukrep 1:
Spodbujanje razvoja
dinamičnega
konkurenčnega
podjetništva s
podporo razvoju
inovativnosti in
povezovanju v
verige vrednosti.
Ukrep 2: Razvoj
novih inovativnih
trajnostnih zelenih
turističnih
produktov in
storitev

Spodbuditi povezovanje gospodarstva in drugih
deležnikov pri razvoju inovativnih izdelkov in
storitev ter pri povezovanju v verige vrednosti
in dvigniti nivo znaj, kompetenc, ki bodo preko
razvoja inovativnih izdelkov in storitev ter preko
vključevanja v verige vrednosti prispevali k
dvigu dodane vrednosti in razvoju novih
izdelkov ali storitev.

Izobraževanja, usposabljanja, razvoj inovativnih rešitev
in aplikativnih rešitev ter podpora pri razvoju izdelkov
ali storitev in verig, vključno z izobraževanji, razvojem
storitvene podpore za uspešen razvoj verig, manjšimi
naložbami, prvimi nujnimi koraki na področju
promocije inovativnih produktov ali storitev in verig ter
demonstracijski izvedbeni pilotni projekti z
izvedbenimi rešitvami.

Za operacije, financirane iz EKSRP,
ESRR, ESPR:
- Število novih delovnih mest
- Število uporabnikov razvitih
podpornih storitev za dvig
podjetniške kulture in
ustvarjanje delovnih mest
- Število podpornih mehanizmov

Spodbuditi povezovanje turističnih ponudnikov
in drugih deležnikov v inovativna
partnerstva za razvoj inovativnih turističnih
produktov ter dvigniti nivo znaj, kompetenc ter
turistične infrastrukture ter razviti celovito
inovativno ponudbo. Z razvojem celovite
turistične ponudbe preko vključevanja
deležnikov v inovativna partnerstva prispevati k
povezovanju deležnikov in razvoju tržno
zanimivih turističnih produktov ali programov.
Spodbuditi oblikovanje inovativnih oblik
podpore in inovativnih partnerstev, ki bodo
vključevale aktivnosti za dvig podjetniške
kulture in bodo prispevali k možnostim za izrabo
podjetniških idej.

Izobraževanja, usposabljanja, razvoj produktov,
manjše naložbe in oprema za vzpostavitev inovativnih
turističnih produktov, začetna promocija produktov,
demonstracijski izvedeni pilotni pristopi in rešitve
turističnih produktov.

Za operacije, financirane iz EKSRP,
ESRR, ESPR:
- Število novih delovnih mest
- Število uporabnikov razvitih
podpornih storitev za dvig
podjetniške kulture in
ustvarjanje delovnih mest
- Število podpornih mehanizmov

Izobraževanja, usposabljanja, mentorstvo za razvoj
podjetniške kulture in razvoj podjetniških idej in znanj
za uspešen začetek podjetniških podjemov, manjše
naložbe in oprema za vzpostavitev inovativnih rešitev
(npr. razvoj coworkinga in drugih inovativnih praks za
razvoj podjetniške kulture in start up-ov), inovativni
pristopi za poklice in podjetniške dejavnosti
prihodnosti, za področja, kjer je potrebno krepiti
podjetniške podjeme in za katere podporni ukrepi še
niso razviti ali pa jih je potrebno okrepiti (npr.
kreativno
industrijo,
socialno
podjetništvo,
zadružništvo…), demonstracijski izvedeni pilotni
pristopi in rešitve.

Za operacije, financirane iz EKSRP,
ESRR, ESPR:
- Število uporabnikov razvitih
podpornih storitev za dvig
podjetniške kulture in
ustvarjanje delovnih mest

Ukrep 3: Razvoj
inovativnih
partnerstev za
razvoj podjetniške
kulture in podporo
razvoju kompetenc,
znanj na področju
spodbujanja razvoja
podjetniških idej in
razvoja podjetniških
podjemov
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Za operacije, financirane iz EKSRP
tudi:
- Število novih podjetij

Sklad in višina razpoložljivih
sredstev CLLD v EUR za ukrep
EKSRP
ESRR
ESPR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

180.000,00

0,00

Tematsko
področje

Posebni cilj
Cilj 1: Zagotoviti
osnovne storitve
za ohranitev in
dvig kvalitete
življenja
prebivalstva

Razvoj
osnovnih
storitev

Cilj 2: Razviti
pristope za
dolgoročno
ohranitev
identitete,
kulturne
dediščine,
tipičnega izgleda
naselij in vzdržen
razvoj tipične
krajine

Osrednje težišče ukrepanja

Okvirne aktivnosti ukrepa

Ukrep 1: Ureditev
skupnih površin in
objektov ter razvoj
programov za
različne
namene dviga
življenjske ravni
prebivalstva

Spodbuditi zagon in delovanje kakovostnih
osnovnih storitev in kakovostne osnovne
infrastrukture na podeželju.

Ukrep 2: Ohranjanje
in izboljševanje
kulturne dediščine

Spodbuditi zagon in delovanje kvalitetnih
interpretacijskih vsebin in spremljajočih naložb
za aktivacijo deležnikov in prebivalstva za razvoj
dediščinskega, kulturnega turizma in drugih
spremljajočih dejavnosti.

Razvoj in zagon osnovnih storitev in infrastrukture na
podeželju, ki bodo vključevala naložbe v osnovno
infrastrukturo in storitve namenjeno skrbi za dostop
do osnovnih storitev (npr. trgovina, javni prevozi ipd.),
dvig zdravja in počutja ter prostočasno udejstvovanje
prebivalstva kot so: razvoj in realizacija sprehajalnih in
kolesarskih poti, drugih rekreacijskih športov z manjšo
opremo, urejanje večnamenskih stavb namenjenih
prostočasnim aktivnostim podeželskega prebivalstva,
urejanje podeželskih naselij z manjšimi naložbami v
ureditve npr. tržnic in osrednjih točk naselij,
otroških igrišč, razvoj vsebin ter izvedba pilotnih
demonstracijskih pristopov in rešitev vključno z
izobraževanjem in z osveščanjem prebivalstva o na
novo dostopnih storitvah na podeželju.
Naložbe v razvoj in zagon interpretacijskih vsebin
nepremične in premične kulturne dediščine kot so;
manjše naložbe v objekte kulturne dediščine, muzeje
na prostem, prostore za predstavitev etnološke
dediščine, tematske poti povezane s kulturno
dediščino, druge naložbe povezane s kulturno
dediščino, razvoj vsebin, izobraževanje, osveščanje
deležnikov in prebivalstva ter promocija in pilotna
izvedba interpretacijskih vsebin kulturne dediščine.
Razvoj pristopov in rešitev, manjše naložbe in oprema
za ohranitev in razvoj tipičnih poselitvenih vzorcev z
novimi vsebinami in ohranitev ključnih stavbnih
elementov kulturne krajine, izobraževanje in
osveščanje deležnikov in prebivalstva, promocija
ohranjanja tipičnih značilnosti naselij in kulturne
krajine kot celote.

Ukrep

Ukrep 3: Ohranitev
tipičnega izgleda
naselij in vzdržen
razvoj tipične krajine

Zagotoviti ohranitev tipičnih vzorcev poselitve
in trajnostni razvoj z ohranjanjem tipičnih
arhitekturnih elementov in dejavnosti kulturne
krajine (tako v podeželskih naseljih kot v
planinah in ob robu naselij ter v nenaseljeni
kulturni krajini).
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Kazalniki

Sklad in višina razpoložljivih
sredstev CLLD v EUR
EKSRP
ESRR
ESPR

Za operacije, financirane iz EKSRP:
- Število prebivalcev na območju
z dostopom do novo razvitih
storitev za dvig kvalitete
življenja

Za operacije, financirane iz EKSRP
in ESPR:
- Število novih delovnih mest
- Število prebivalcev na območju
z dostopom do novo razvitih
storitev za dvig kvalitete
življenja

Za operacije, financirane iz EKSRP:
- Število prebivalcev na območju
z dostopom do novo razvitih
storitev za dvig kvalitete
življenja

317.605,07

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

Tematsko
področje

Posebni cilj

Cilj 1: Zmanjšati
Onesnaženost
okolja z
razvojem
trajnostne
mobilnosti,
energetske
učinkovitosti in
uporabe
obnovljivih
virov energije

Varstvo
okolja in
ohranjanje
narave

Cilj 2: Razviti in
ponovno aktivirati
degradirana in
opuščena
območja in jim
dodati nove
vsebine

Cilj 3: Zagotoviti
ohranitev in razvoj
naravne dediščine,
habitatov
ter
biodiverzitete

Osrednje težišče ukrepanja

Okvirne aktivnosti ukrepa

Ukrep 1:
Zmanjševanje
onesnaženosti
zraka z razvojem
trajnostne
mobilnosti

Spodbuditi oblikovanje dolgoročnih pristopov in
rešitev povezanih z razvojem trajnostne
mobilnosti, tako s pripravo strateških in
operativnih dokumentov ter realizacijo pilotnih
naložb, storitev, promocijskih akcij in
osveščanja za trajnostno mobilnost.

Ukrep 2:
Izboljšanje
energetske
učinkovitosti in
dvig uporabe
obnovljivih virov
energije

Razviti celostne rešitve na področju energetske
učinkovitosti ter uporabe obnovljivih virov
energije (s poudarkom na lokalnih virih) in
rešitev in praks na področju zmanjševanja
svetlobnega osvetljevanja, ki bodo z razvitimi
inovativnimi vsebinami in rešitvami, naložbami
ter osveščanjem in izobraževanjem prebivalstva
zagotavljali trajnostne rešitve, dodatno pa
želimo dvigniti tudi nivo osveščenosti in
izobraziti javnost.

Priprava študij in izvedbenih dokumentov, razvoj
pristopov, manjše naložbe in oprema za razvoj
infrastrukture za trajnostno mobilnost, razvoj
informacijske in druge podpore za razvoj trajnostne
mobilnosti, izobraževanje in osveščanje deležnikov in
prebivalstva ter pilotni demonstracijski pristopi,
rešitve in promocija inovativnih demonstracijskih
rešitev.
Priprava študij in izvedbenih dokumentov, razvoj
pristopov, manjše naložbe in oprema v
energetsko učinkovitost in inovativno uporabo
trajnostnih zelenih virov (prednostno lokalnih) ter
zmanjšanje
svetlobne
onesnaženosti,
razvoj
informacijske in druge podpore za razvoj aplikativnih
rešitev, izobraževanje in osveščanje deležnikov in
prebivalstva ter izvedba pilotnih demonstracijskih
pristopov in rešitev, promocija inovativnih
demonstracijskih rešitev.

Ukrep

Ukrep 3: Razvoj in
aktivacija
degradiranih in
opuščenih območij

Ukrep 4: Ohranitev
in razvoj naravne
dediščine, habitatov
in biodiverzitete

Izvesti ukrepe, ki bodo prispevali k izboljšanju
stanja v degradiranih območjih z razvojem
vsebin, naložbami in aktivacijo različnih novih
vsebin v degradiranih območjih namenjenih
podjetjem, drugim deležnikom in prebivalstvu.

Zagotoviti ohranitev naravnih vrednot,
biodiverzitete in habitatov ter zagotoviti
interpretacijske
vsebine
narave
ter
biodiverzitete (v območjih NATURA 2000 in
izven zavarovanih območij) ter izvesti
osveščanje, izobraževanje in naložbe za
ohranjanje naravne dediščine in habitatov ter
biodiverzitete.

Priprava študij in drugih izvedbenih dokumentov,
manjše naložbe in oprema za zagon novih vsebin v
degradiranih območjih, izobraževanje in osveščanje
deležnikov in prebivalstva o možnostih razvoja
degradiranih
območij
ter izvedba pilotnih
demonstracijskih pristopov in rešitev, promocija
inovativnih demonstracijskih rešitev.

Priprava študij in drugih izvedbenih dokumentov za
zagon inovativnih rešitev in pristopov za ohranjanje
naravne dediščine in habitatov, manjše naložbe in
oprema za zagon novih rešitev in pristopov,
izobraževanje in osveščanje deležnikov in prebivalstva
o habitatih in naravni dediščini ter biodiverziteti ter
izvedba pilotnih demonstracijskih pristopov in rešitev,
promocija inovativnih demonstracijskih rešitev.
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Kazalniki

Za operacije, financirane iz
EKSRP in ESRR:
- Površine (m2) z
zagotovljenimi trajnostnimi
zelenimi pristopi za
varovanje narave in okolja

Za operacije, financirane iz
EKSRP, ESPR in ESRR:
- Površine (m2) z
zagotovljenimi trajnostnimi
zelenimi pristopi za
varovanje narave in okolja

Sklad in višina razpoložljivih sredstev
CLLD v EUR
EKSRP
ESRR
ESPR

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

86.607,44

0,00

0,00

0,00

86.316,86

0,00

Za operacije, financirane iz
ESRR tudi:
- Število deležnikov, vključenih
v operacijo
Za operacije, financirane iz
EKSRP, ESPR in ESRR:
- Površine (m2) z
zagotovljenimi trajnostnimi
zelenimi pristopi za
varovanje narave in okolja
Za operacije, financirane iz
ESRR tudi:
- Število deležnikov, vključenih
v operacijo
Za operacije, financirane iz
EKSRP, ESPR in ESRR:
- Površine (m2) z
zagotovljenimi trajnostnimi
zelenimi pristopi za
varovanje narave in okolja
Za operacije, financirane iz
ESPR tudi:
- Število novih delovnih mest

Tematsko
področje

Večja
vključenost
mladih,
žensk in
drugih
ranljivih
skupin

Posebni cilj

Cilj 1: Razviti
programe
vključevanja
ranljivih skupin in
izkoristiti
endogene
potenciale za
zmanjševanje
revščine in
socialne
izključenosti

Osrednje težišče ukrepanja

Okvirne aktivnosti ukrepa

Kazalniki

Ukrep 1:
Razvoj
programov
vključevanja
ranljivih ciljnih
skupin ter
skupnega
reševanja izzivov
zmanjševanja
revščine

Spodbuditi oblikovanje dolgoročnih pristopov in
rešitev povezanih z izobraževanji in
podpornimi shemami za izboljšanje kakovosti
življenja ranljivih ciljnih skupin, pri čemer
pričakujemo tudi preveritev možnosti ter razvoj
možnosti reševanja izzivov na področju npr.
stanovanjskih kooperativ, energetske revščine,
zdravega življenjskega sloga in športa ter
rekreacije,
vključevanja
prebivalstva
v
demokratične procese.

Za operacije, financirane iz EKSRP,
ESPR in ESRR:
- Število prebivalcev vključenih v
nove pristope in rešitve na
področju zmanjševanja
revščine in socialne
izključenosti

Ukrep 2:
Razvoj
programov za
starejše in mlade z
različnimi
zdravstvenimi,
vedenjskimi,
socialnimi in
drugimi stiskam

Razviti skupnostne socialne storitve in druge
oblike pomoči, ki bodo z razvitimi vsebinami,
naložbami zagotavljali stalen trajnostni servis za
starejše prebivalce na območju LAS. Hkrati
želimo razviti inovativne
storitve in
izobraževanja za mlade, ki bodo z razvitimi
vsebinami, naložbami zagotavljali nove pristope
k socialni aktivaciji, zmanjšanju
stisk in večji družbeni angažiranosti mladih.

Preveritvene študije in druge aktivnosti, ki bodo
prispevale k preveritvi možnosti za razvoj in
uveljavitev sodobnih pristopov in inovativnih rešitev
na področju zmanjševanja revščine in izboljšanja
življenjskega sloga, manjše naložbe in oprema za zagon
novih rešitev in pristopov, izobraževanje in osveščanje
prebivalstva in deležnikov o prednostih in rešitvah
uvajanja novih rešitev ter izvedba pilotnih
demonstracijskih pristopov in rešitev, ki se bodo na
podlagi študij pokazale kot izvedljive v praksi,
promocija inovativnih demonstracijskih rešitev.
Razvoj inovativnih pristopov in inovativnih praks za
povečanje socialne vključenosti, zmanjšanje stisk in
zdravstvenih problemov, ki bodo prispevali k večji
družbeni vključenosti ranljivih ciljnih skupin (starejši,
mladi), manjše naložbe in oprema potrebne za zagon
programov, izobraževanje in usposabljanje, izvedba
pilotnih demonstracijskih projektov, promocija
inovativnih demonstracijskih rešitev.

Ukrep
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Sklad in višina razpoložljivih
sredstev CLLD v EUR
EKSRP
ESRR
ESPR

30.000,00

60.000,00

100.000,00

60.000,00

7.391,91

0,00

Sredstva EKSRP so na voljo za štiri tematska področja, sredstva ESRR so na voljo za tri tematska področja, sredstva ESPR so na
voljo za dve tematski področji. Sredstva posameznega sklada je pri nekaterih tematskih področjih možno koristi samo za
določene ukrepe.
Sredstva, ki jih ta javni poziv navaja kot sredstva posameznega sklada, zajemajo tudi sredstva, ki jih prispeva Republika Slovenija
in sicer v sledečih deležih:
sredstva iz sklada EKSRP: 80 % teh sredstev prispeva EKSRP, 20 % pa prispeva Republika Slovenija,
sredstva iz sklada ESRR: 75 % teh sredstev prispeva ESRR, 25 % pa prispeva Republika Slovenija in sicer iz sredstev
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) iz proračunskih postavk 160361 PN 9.5. –
CLLD izvajanje Z-EU in 160362 PN 9.5. – CLLD izvajanje Z- Slovenska udeležba,
sredstva iz sklada ESPR: 80 % teh sredstev prispeva ESPR, 20 % pa prispeva Republika Slovenija.
Iz sredstev vseh treh skladov se lahko sofinancirajo samo upravičeni izdatki (stroški), pri čemer znaša sofinanciranje operacije:
iz EKSRP: 50 % upravičenih stroškov (če operacija nima dodane vrednosti) ali 75 % upravičenih stroškov (če ima
operacija vsaj tri elemente operacij z dodano vrednostjo) ali 85 % upravičenih stroškov (če ima operacije pet
elementov operacij z dodano vrednostjo).
Elementi operacij z dodano vrednostjo so: skupni interes (izkazan širši javni interes za dejavnosti ali rezultate
operacije), skupina upravičencev (dejavnosti ali rezultati operacije so dostopni širši skupini upravičencev iz več kot
petih občin iz območja LAS), dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni
in integrirana operacija (operacija pri kateri sodelujeta dva ali več partnerjev).
Ne glede na elemente operacij z dodano vrednostjo je delež sofinanciranja lahko nižji (a ne manj kot 50 %), če za
sofinanciranje v višjem deležu ni na voljo zadostnih (proračunskih) sredstev,
iz ESRR: 80 % upravičenih stroškov,
iz ESPR: 50 % upravičenih stroškov (če se operacija izvaja za lastni interes in se po zaključku tudi trži), 80 % upravičenih
stroškov (če je operacija povezana z malim priobalnim ribolovom), 85 % upravičenih stroškov (če operacija zagotavlja
javni dostop in izpolnjuje enega od sledečih pogojev: je v javnem interesu, ima skupnega upravičenca ali ima
inovativne značilnosti na lokalni ravni) ali 100 % upravičenih stroškov (če je operacija v javnem interesu, splošno
dostopna in se ne trži).
Ne glede na zgornja pravila, delež sofinanciranja operacije iz sklada ESPR določi Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju ARSKTRP).
Če je sofinanciranje operacije nižje od 100 %, preostanek sredstev za izvedbo operacije zagotavljajo vodilni partner in partnerji
operacije iz lastnih ali drugih (javnih ali zasebnih) virov.
Če dodeljena sredstva presegajo dovoljeno državno pomoč po shemi de minimis, se višina sofinanciranja operacije zmanjša v
skladu s pravili o državnih pomoči.
Najnižji znesek podpora za posamezno operacijo znaša 20.000 EUR, najvišji znesek podpore pa znaša:
za sklad EKSRP: 300.000 EUR,
za sklad ESRR: 300.000 EUR,
za sklad ESPR: 200.000 EUR.
4.

SPLOŠNA PRAVILA ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ

Operacije morajo biti jasno usmerjene k splošnim in posebnim ciljem SLR ter morajo imeti jasno opredeljene aktivnosti in
njihove učinke (»outpute«). Operacija mora neposredno prispevati k vsaj enemu kazalniku SLR znotraj tematskega področja,
na katerega se nanaša. Hkrati morajo operacije prispevati k reševanju izzivov območja LAS. Prispevek operacije k uresničevanju
ciljev ne more biti zgolj neznaten, pač pa mora njen rezultat pomeniti izboljšanje prvotnega stanja.
Priporočamo, da operacije posebno pozornost namenijo ustvarjanju novih delovnih mest, kar pomeni tudi višje število točk pri
ocenjevanju.
Operacija, razen aktivnosti promocije, se lahko izvaja samo na območju LAS, ki obsega območja sledečih občin: Bled, Bohinj,
Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica.
Dodatni pogoji glede območja izvajanja operacije se razlikujejo glede na sklad, ki operacijo financira. Posebni pogoji so določeni
v točkah 5.- 7. tega javnega poziva.
Operacije, katerih aktivnosti se izvajajo na območju Triglavskega narodnega parka prejmejo višje število točk pri ocenjevanju.
Kot območje Triglavskega narodnega parka se šteje območje, kot ga določa Zakon o triglavskem narodnem parku (ZTNP-1).
Operacijo se mora izvajati v partnerstvu najmanj treh organizacij (partnerstvo ima torej enega vodilnega partnerja in še najmanj
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dva projektna partnerja), ki imajo ustrezne reference za izvedbo aktivnosti znotraj predlagane operacije. Partner v operaciji
pomeni, da oseba pri zasnovi in izvedbi operacije aktivno sodeluje, izvede vsaj eno aktivnost operacije (ali del aktivnosti) in tudi
nosi del stroškov izvedbe operacije. Vsi partnerji morajo biti finančno, pravno in operativno zmožni izvesti predvidene
aktivnosti, kar pomeni tudi, da morajo imeti zagotovljena sredstva (lastna ali tuja) za izvedbo in sofinanciranje operacije (za
sofinanciranje upravičenih in neupravičenih stroškov).
Vodilni partner ali drug partner operacije ne more biti podjetje v težavah, kot ga določa 2. člen Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za
združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014,
str. 1), kar pomeni predvsem, da:
ni v stečajnem ali likvidacijskem postopku, v postopku prisilne poravnave in tudi ne izpolnjuje pogojev za začetek
takšnega postopka na podlagi predloga upnikov ali
znesek izgube, ki ga izkazuje v zadnjem letnem poročilu, ko ga odštejemo od rezerv in lastnih sredstev organizacije,
ne presega polovice vpisanega osnovnega kapitala (velja za organizacijo, kjer ustanovitelji ali družbeniki odgovarjajo
omejeno) ali
znesek kapitala organizacije, ki ga izkazuje v zadnjem letnem poročilu, zaradi izgub ni več kot za polovico zmanjšan
(velja za organizacijo, kjer ustanovitelji ali družbeniki odgovarjajo neomejeno) ali
ni prejel pomoči za reševanje in še ne vrnili posojila ali prekinili jamstva oziroma in tudi ni prejeli pomoči za reševanje
ter je še vedno predmet načrta prestrukturiranja ali
knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim kapitalom organizacije ni večje od 7,5 (velja za organizacijo, ki ni malo,
mikro ali srednje podjetje) ali
razmerje med dobičkom organizacije pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) ter kritjem obresti ni nižje od 1,0
(velja za organizacijo, ki ni malo, mikro ali srednje podjetje).
Ista oseba, ki izpolnjuje zahtevane pogoje, je lahko prijavitelj (vodilni partner) ali partner v več operacijah.
Vodilni partner ali drug partner operacije ne more biti oseba, ki ima do LAS neporavnane zapadle terjatve iz preteklih javnih
pozivov LAS ali oseba, ki je izključena iz podpore LAS zaradi neizpolnjevanja preteklih obveznosti.
Vodilni partner ali drug partner operacije ima lahko na dan oddaje vloge na javni poziv največ 50,00 EUR neporavnanih zapadlih
davčnih obveznosti do države.
Drugi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vodilni partner ali drug partner operacije so razvidni iz posebne izjave, ki je del vloge na
javni poziv (točka 8.1 in 8.2. vloge na javni poziv).
Operacija se lahko izvede kot celota v eni fazi ali pa ima največ dve fazi, tako da upravičenec vloži zahtevek za povračilo stroškov
po zaključku vsake faze. Posamezni zahtevek za izplačilo po zaključku faze ne sme biti nižji od 5.000 EUR. Operacija lahko traja
največ 36 mesecev. Operacija lahko traja najdlje do 30. 5. 2023.
Pri aktivnosti promocije operacije (osveščanje javnosti, širjenje rezultatov operacije, pri čemer lahko operacija koristi različne
komunikacijske medije: brošure, zloženke, spletno stran, časopise, TV, radio, prireditve, dogodke in drugo) je potrebno
upoštevati Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 20142020, ki so objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si. Če pri promociji ta navodila niso upoštevana, strošek promocije
ni upravičen strošek.
Pri izvajanju operacije, ki se financira iz sklada ESPR, mora upravičenec obveznost obveščanja javnosti izpolnjevati v skladu z
Uredbo 763/2014/EU ter Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014–
2020, objavljenimi na spletni strani http://www.ribiski-sklad.si, pet let od datuma zadnjega izplačila sredstev.
Vloga za prijavo na javni poziv mora biti vložena na predpisanem obrazcu in mora biti v skladu z zahtevami tega javnega poziva
izpolnjena, podpisana in žigosana, kjer je to zahtevano. Predpisanega obrazca ni dovoljeno spreminjati, razen kjer to navodila
v samem obrazcu izrecno dopuščajo (to je, pri kopiranju tabel).
Vsa potrebna dovoljenja oziroma soglasja, kot jih za izvedbo operacij določajo področni predpisi (npr. okoljevarstveno soglasje,
vodno soglasje, kulturnovarstveno soglasje, uporabno dovoljenje), naj bodo priložena ob oddaji vloge. V vsakem primeru
morajo biti dovoljenja izdana in priložena LAS najpozneje do zaključka izbirnega postopka na ravni odločanja v LAS (to je, do
potrditve skupščine o sofinanciranju operacije). Ne glede na to, če je za operacijo predpisano gradbeno dovoljenje v skladu z
zakonom, ki ureja graditev, mora biti pravnomočno gradbeno dovoljenje priloženo ob oddaji vloge.
Vloga za prijavo na javni poziv mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni izračuni pa morajo biti v evrih (EUR).
Podpora operaciji se izplača na podlagi zahtevka za izplačilo v obliki nepovratne finančne podpore za kritje dela ali vseh
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upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so stroški:
dela,
materiala,
naložb,
storitev zunanjih izvajalcev in
prispevka v naravi (prispevek v naravi pri operacijah, ki se sofinancirajo iz ESRR, ni upravičen strošek).
Upravičeni stroški operacije se ne smejo financirati iz drugih javnih ali zasebnih sredstev. Podpora se ne dodeli ali izplača za
tiste upravičene stroške, za katere je upravičenec že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije, sredstva
Evropske unije ali druga sredstva (prepoved dvojnega financiranja). Če je upravičenec občina, ki je partnerica LAS, se lastna
finančna sredstva ne štejejo za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije.
Stroški koordinacije in vodenja operacije lahko predstavljajo največ deset odstotkov upravičenih stroškov operacije.
Stroški promocije na programskem območju, ki se neposredno navezujejo na izvajanje operacije, lahko predstavljajo največ
deset odstotkov upravičenih stroškov operacije.
Naložba pomeni investicijo v izgradnjo, prenovo ali opremljenost objektov, nakup mehanizacije, strojev ali opreme, nakup
zemljišč ali investicijo v prometno, komunalno, komunikacijsko, namakalno, turistično, okoljsko, parkovno ali drugo
infrastrukturo.
Podprta naložba se mora uporabljati izključno za namen in aktivnost, za katero je bila javna podpora izplačana v skladu z 71.
členom Uredbe 1303/2013/EU, kar pomeni predvsem, da mora upravičenec vrniti sredstva za podpro naložbi, če v petih letih
od zadnjega izplačila sredstev:
preneha ali premesti proizvodne dejavnosti iz območja LAS ali
če se spremeni lastništvo (podprte) infrastrukture na način, da pride do neupravičene prednosti ali
če pride do bistvene spremembe, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili prvotni
cilji podprte operacije.
Nakup zemljišča je upravičen strošek, če so izpolnjeni pogoji iz točke (b) tretjega odstavka 69. člena 1303/2013/EU, kar pomeni
predvsem, da lahko strošek nakupa zemljišča predstavlja največ deset odstotkov upravičenih stroškov operacije.
Nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti predmet podpore.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev – splošni stroški, pomenijo stroške za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za
pridobitev gradbene, projektne oziroma tehnične dokumentacije, za svetovanje v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo,
vključno s stroški za študije izvedljivosti, za geodetska in agronomska dela, za arheološka izkopavanja in arheološki nadzor ter
za nadzor nad izvedbo gradbenih in obrtniških del so upravičeni, če so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev lahko predstavljajo največ deset odstotkov upravičenih stroškov operacije.
Prispevek v naravi pomeni prispevek partnerja v obliki zagotavljanja del, blaga, storitev, zemljišč in nepremičnin, za katere ni
bilo opravljeno plačilo na podlagi računa ali drugega dokumenta enakovredne dokazne vrednosti. Takšen prispevek se lahko
šteje kot sofinanciranje operacije v delu, ki ni krita iz sredstev sklada. Prispevek v naravi je lahko upravičen strošek, če so
izpolnjeni pogoji z 69. člena Uredbe 1303/2013/EU, kar pomeni predvsem da:
pridobljena sredstva sklada, iz katerega se sofinancira operacija, ne krijejo prispevka v naravi (sklad v tem primeru
krije upravičene stroške operacije brez upoštevanja stroškov prispevka v naravi; prispevek v naravi zato ne pride v
poštev, kadar je operacija sofinancirana v 100 % deležu),
vrednost prispevka v naravi ne presega splošno priznane vrednosti takšnega prispevka,
vrednost prispevka in njegovo izročitev je mogoče neodvisno oceniti in preveriti,
prispevek v naravi dan v obliki zagotavljanja zemljišča ali nepremičnine se šteje kot prispevek v naravi, tudi če partner
zanj plača na podlagi najemne pogodbe, če njena vrednost ne presega 1 EUR letno,
prispevek v naravi, dan v obliki neplačanega dela, se ovrednoti ob upoštevanju preverjenega porabljenega časa ter
stopnje nadomestila za enakovredno delo.
Vrednost prispevek v naravi v obliki zagotavljanja prostovoljskega dela, ne sme presegati ocenjene vrednosti, kot je določena
v predpisih, ki urejajo prostovoljstvo (Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in
29/16).
Kadar gre za naložbe v novogradnje oz. adaptacije prostorov in nakupu pripadajoče opreme, ki se nahajajo ali se bodo nahajali
v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov izgradnje oz. adaptacije celotnega objekta (skupni
prostori, streha, fasada ipd) kot opravičljivi stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino
objekta, ki jo ti prostori zasedajo.
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Upravičenost stroška je lahko odvisna tudi od tega, kdaj so nastali, glede česa je potrebno upoštevati področna pravila
posameznega sklada, kar je podrobneje opisano v točkah 5. -.7. tega javnega poziva.
Neupravičeni so naslednji stroški:
stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo,
splošni upravni stroški,
obresti za dolgove,
davek na dodano vrednost,
stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo,
rabljena oprema in mehanizacija,
štipendije in nagrade,
naročnine na časopise in drugo periodiko,
stroški izobraževanj in usposabljanj, ki niso neposredno povezani z aktivnostmi operacije in
stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz, ocen, strategij in drugih podobnih raziskav, kadar niso neposredno
povezane z določeno operacijo.
Podrobnejši pregled upravičenih in neupravičenih stroškov je naveden v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških, ki
so objavljena skupaj z javnim pozivom (veljavna različica), morebitne kasnejše različice pa na spletni strani http://www.euskladi.si. Stroški, pri katerih pride do kršitev tega javnega poziva ali veljavnih predpisov, niso upravičeni stroški (npr. če presegajo
dovoljeno mejo, če niso izkazani kot upravičeni, če niso povezani z operacijo, itd.).
Če se javna podpora iz ESPR dodeli za nepremičnino ali premičnino, ki je v primeru naravnih in drugih nesreč na razpolago
Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, mora upravičenec pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev
skleniti ustrezno pogodbo, skladno z zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Operacija mora imeti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora prikazovati razdelitev posameznih stroškov po
posameznem partnerju in vrstah stroškov in da morajo biti prihodki in odhodki operacije uravnoteženi.
Podpora po tem javnem pozivu se dodeljuje kot državna pomoč po pravilu de minimis.
Operacije morajo zagotoviti trajnost rezultatov in sicer tako finančno trajnost (financiranje aktivnosti po zaključku financiranje
operacije s strani LAS) kot tudi vsebinsko trajnost kazalnikov operacije (trajnost razvitih modelov, pristopov, uporaba rezultatov
operacije skladno z namenom operacije (npr. nadaljnja uporaba naložbe, itd.). Pri operacijah, sofinanciranih iz EKSRP in ESRR
je potrebno zagotavljati trajnost rezultatov še najmanj pet let po zadnjem izplačilu sredstev za operacijo. Pri operacijah,
sofinanciranih iz ESPR, je potrebno zagotavljati trajnost rezultatov še najmanj tri leta po zadnjem izplačilu sredstev za operacijo.
Če je tako rezultat in kazalnik operacije nova zaposlitev ali novo podjetje, je potrebno zagotovit ohranitev te zaposlitve oziroma
podjetja tudi po zadnjem izplačilu sredstev.
Prijavitelj, katerega operacija je izbrana in potrjena za sofinanciranje, mora z LAS skleniti »Pogodbo o pravicah in obveznostih
upravičenca pri izvajanju operacije, sofinancirane iz sredstev CLLD pri LAS Gorenjska košarica«, osnutek katere je del razpisne
dokumentacije, kar pomeni, da bo sklenjena s takšno vsebino in brez bistvenih sprememb obveznosti. Pogodba določa tudi
obveznosti prijavitelja glede izvajanja operacije. Zahteve glede poročanja in zahtevanih dokazil za izplačilo sredstev so določene
tudi v Navodilu organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v
programskem obdobju 2014–2020, ki so objavljena skupaj z javnim pozivom (veljavna različica), morebitne kasnejše različice
pa na spletni strani http://www.eu-skladi.si.
Če je partner v operaciji lokalna skupnost, mora ta imeti sredstva za izvedbo operacije vključena v Načrt razvojnih programov
občine (NRP) oziroma vključena v proračun. Če je za sofinanciranje izbrana operacije, v kateri je partner lokalna skupnost, je
potrebno najkasneje ob oddaji prvega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se posreduje LAS, priložiti tudi z izbrano in potrjeno
operacijo usklajen NRP. Podrobnejši pogoji glede investicijske dokumentacije so opisani v vlogi za posamezni sklad.
5.

POSEBNA PRAVILA ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ EKSRP

5.1. UPRAVIČENCI
Upravičenci so pravne osebe iz javnega, zasebnega ali nevladnega (civilnega) sektorja, ki so vpisane v ustrezen register v skladu
s področno zakonodajo in ki imajo sedež, podružnico ali enoto na območju LAS. Pod pogoji iz SLR je upravičenec lahko tudi
vodilni partner LAS (če gre za operacije, pomembne za območje LAS in doseganje kazalnikov SLR, če ni drugih operacij ali te
zaradi slabe ocene niso bile izbrane).
Upravičenci so tudi pravne osebe, ki nimajo sedeža, podružnice ali enote na območju LAS, če gre za pravno osebo, ki na območju
LAS izvaja javna pooblastila ali za nevladno organizacijo v javnem interesu, ki na območju LAS izvaja svojo dejavnost v javnem
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interesu.
Upravičenci so tudi fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo dejavnost in imajo sedež na območju LAS in fizične osebe z
dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, vpisane v register kmetijskih gospodarstev, z naslovom na območju LAS.
5.2. OBMOČJE IZVAJANJA OPERACIJE
Operacija se lahko izvaja na območju LAS, razen v naselju Kranj (Mestna občina Kranj) in v naselju Jesenice (Občina Jesenice).
V omenjenih dveh naseljih tudi stroški investicij (naložb) niso upravičeni stroki. Podrobnejši seznam naselij, kjer se lahko izvajajo
aktivnosti operacije, sofinanciranje iz EKSRP, je objavljen skupaj s tem javnim pozivom.
5.3. UPRAVIČENOST STROŠKOV
Upravičeni so stroški, kot določeno v splošnih pravilih (točka 4. tega javnega poziva), ki so nastali po vložitvi vloge za odobritev
operacije na ARSKTRP, ki nato šele odobri izvajanje operacije. Vlogo za odobritev vloži LAS. Ne glede na to, je datum začetka
upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev 1. januar 2014.
Operacija ne sme biti fizično dokončana ali v celoti izvedena pred izdajo odločbe, s katero ARSKTRP odobri izvajanje operacije.
Če operacija vsebuje naložbo, morajo biti izpolnjeni pogoji iz 45. člena Uredbe 1305/2013/EU, kar pomeni predvsem da:
če je verjetno, da bo naložba imela negativen vpliv na okolje, mora biti pred izvedbo operacije opravljena predhodna
ocena pričakovanega okoljskega učinka (takšna ocena je lahko tudi del izdaje dovoljenja ali soglasja),
so upravičeni stroški naložbe samo:
a.) stroški gradnje, pridobitve (vključno z zakupom) ali izboljšanja nepremičnin,
b.) stroški nakupa ali zakupa nove mehanizacije in opreme do njene tržne vrednosti,
c.) splošne stroške v zvezi s stroški iz točke a) in b), kot so stroški storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
stroški storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije
izvedljivosti (študije izvedljivosti so upravičeno stroški tudi v primeru, če glede na njihove rezultate niso
nastali nobeni izdatki v okviru točk a) ali b))
d.) naložbe v naslednja neopredmetena sredstva: pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme,
pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk
e.) stroški priprave načrtov za upravljanje gozdov in drugih enakovrednih načrtov.
pravice kmetijske proizvodnje, plačilne pravic, živali in enoletne rastline ter njihovo sajenje niso upravičeni stroški,
razen če gre za obnovo v primeru naravnih nesreč ali katastrofičnih dogodkov
Upravičeni stroški so lahko omejeni tudi po višini in sicer:
za upravičene stroške kmetijske in gozdarske mehanizacije se kot najvišja vrednost upravičenih stroškov priznajo
vrednosti, kot jih določa predpis, ki ureja seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalog stroškov kmetijske
in gozdarske mehanizacije (Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske
in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16)). Trenutno veljavni katalog je objavljen skupaj s tem javnim
pozivom.
za sledeče upravičene stroške:
•
stroški gradnje in vzdrževanja objektov z osnovno notranjo opremo objektov ter stroški nakupa dodatne opreme
objektov, ki je samostojna funkcionalna celota,
•
stroški ureditve cestne, vodovodne in energetske infrastrukture ter stroški ureditve gozdnih prometnic,
•
stroški izgradnje naprav na kmetijskih zemljiščih in
•
stroški nakupa kmetijskih zemljišč.
se kot najvišja vrednost upravičenih stroškov priznajo vrednosti, kot jih določa predpis, ki ureja katalog stroškov in
najvišjih priznanih vrednosti (Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16,
38/16 in 73/17)). Trenutno veljavni katalog je objavljen skupaj s tem javnim pozivom.
Če operacija predvideva kakšnega od stroškov iz prejšnjega odstavka, mora prijavitelj vlogi na javni poziv predložiti eno
ponudbo za takšno storitev ali blago. Če prijavitelj uveljavlja višje stroške, kot so določeni v predpisih iz prejšnjega odstavka, se
pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz teh predpisov. Če prijavitelj uveljavlja nižje
stroške, kot so navedeni v teh predpisih, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene
ponudbe.
Za ostale stroške, ki jih predvideva operacija, mora prijavitelj vlogi na javni poziv predložiti tri tržno primerljive ponudbe najmanj
treh ponudnikov, razen kadar:
gre za vrste stroškov, ki so predpisani s strani države ali lokalne skupnosti,
gre za stroške dela osebja partnerja v operaciji (stroški osebja so stroški plač in povračila stroškov v zvezi z delom,
razen stroškov za službena potovanja),
gre za stroške prispevka v naravi,
je partner, ki bo strošek kril, naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje ali
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gre za vrsto stroška, za katero je na trgu le en ponudnik, kjer upravičenec priloži eno ponudbo.

Ponudbe so tržno primerljive, če vsebujejo vse zahteve, ki jih je upravičenec navedel v povpraševanju. Vsem potencialnim
ponudnikom je zato potrebno poslati enako povpraševanje z navedenimi minimalnimi zahtevami. Vlogi je potrebo priložiti tudi
dokazilo o poslanem povpraševanju (npr. kopijo el. sporočila iz katerega je razviden predmet povpraševanja ali zaznamek o
telefonskem poizvedovanju). Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.
Če vrednost upravičenega stroška ne presega 2.000 EUR brez DDV, lahko prijavitelj vlogi na javni poziv, za takšen strošek
predloži eno vabilo k dajanju ponudb, kot ga določa zakon, ki ureja obligacijska razmerja (v tem primeru torej ne gre za
ponudbo, katere sprejem pomeni sklenitev pogodbe s ponudnikom, temveč za katalog, cenik, oglas, tarifo in podobno).
5.4. ZAHTEVEK ZA POVRAČILO STROŠKOV
Zahtevku za izplačilo sredstev iz EKSRP je potrebo predložiti:
podatke o doseženih ciljih operacije,
kopije računov, elektronskih računov oziroma e-račune,
kopije dokazil o plačilih,
poročilo o opravljenem delu,
fotografije stanja na terenu pred gradnjo, med samimi fazami in po zaključku gradnje (če operacija vsebuje gradnjo),
kopije vseh veljavnih pogodb in aneksov k pogodbam, ki se nanašajo na uveljavljene stroške,
na zahtevo ARSKTRP: gradbeni dnevnik, projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) in knjigo obračunskih izmer v
skladu s pravilnikom, ki ureja vsebino in način vodenja evidence izvajanja del na gradbišču,
pri gradbenih delih kopijo končne situacije v skladu z 61. členom Posebnih gradbenih uzanc (Uradni list SFRJ, št.
18/77), ki jo potrdi pooblaščeni nadzornik, oziroma natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del, po cenah na enoto
in porabljenih količinah,
v primeru postopka javnega naročanja: vse dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila in njegovo izvedbo,
pri uveljavljanju prispevka v naravi ustrezna dokazila o izvedbi in vrednosti stroška.
Vsa dokazila, priložena zahtevku za izplačilo, se morajo glasiti na vodilnega partnerja ali partnerja operacije.
6.

POSEBNA PRAVILA ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ ESRR

6.1. UPRAVIČENCI
Upravičenci so pravne osebe iz javnega, zasebnega ali nevladnega (civilnega) sektorja, ki so vpisane v ustrezen register v skladu
s področno zakonodajo in ki imajo sedež, podružnico ali enoto na območju LAS. Pod pogoji iz SLR je upravičenec lahko tudi
vodilni partner LAS (če gre za operacije, pomembne za območje LAS in doseganje kazalnikov SLR, če ni drugih operacij ali te
zaradi slabe ocene niso bile izbrane).
Upravičenci so tudi pravne osebe, ki nimajo sedeža, podružnice ali enote na območju LAS, če gre za pravno osebo, ki na območju
LAS izvaja javna pooblastila ali za nevladno organizacijo v javnem interesu, ki na območju LAS izvaja svojo dejavnost v javnem
interesu.
Upravičenci so tudi fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo dejavnost in imajo sedež na območju LAS in fizične osebe z
dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, vpisane v register kmetijskih gospodarstev, z naslovom na območju LAS.
6.2. OBMOČJE IZVAJANJA OPERACIJE
Operacija se lahko izvaja na območju LAS in sicer samo v sledečih naseljih:
v Občini Bled: naselje Bled,
v Občini Bohinj: naselje Bohinjska Bistrica,
v Občini Cerklje na Gorenjskem: naselje Cerklje na Gorenjskem,
v Občini Gorje: naselje Zgornje Gorje,
v Občini Jesenice: naselja Jesenice, Hrušica, Blejska Dobrava, Podkočna, Slovenski Javornik in Koroška Bela,
v Občini Jezersko: naselje Zgornje Jezersko,
v Mestni občini Kranj: naselja Golnik, Zgornja Besnica in Predoslje,
v Občini Kranjska Gora: naselja Kranjska gora, Rateče in Mojstrana,
v Občini Naklo: naselje Naklo,
v Občini Preddvor: naselje Preddvor,
v Občini Radovljica: naselja Radovljica, Lesce, Kropa in Begunje na Gorenjskem,
v Občini Šenčur: naselje Šenčur,
v Občini Tržič: naselja Tržič, Bistrica pri Tržiču, Loka, Ročevnica in Križe,
v Občini Žirovnica: naselje Žirovnica
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6.3. UPRAVIČENOST STROŠKOV
Upravičeni so stroški, kot določeno v splošnih pravilih (točka 4. tega javnega poziva), ki so nastali po oddaji vloge v odobritev
na MGRT, vendar ne pred datumom začetka operacije. Ne glede na to, je datum začetka upravičenosti stroškov storitev
zunanjih izvajalcev 1. januar 2014.
Operacija se lahko začne izvajati pred oddajo vloge v odobritev na MGRT, a ne pred 1. januarjem 2014. Operacija ne sme biti
fizično dokončana ali v celoti izvedena pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju z MGRT.
Prispevek v naravi pri operacijah, ki se sofinancirajo iz ESRR, ni upravičen strošek.
Za stroške, ki jih predvideva operacija, mora prijavitelj vlogi na javni poziv predložiti eno ponudbo.
6.4. ZAHTEVEK ZA POVRAČILO STROŠKOV
Zahtevku za izplačilo sredstev iz ESRR je potrebo predložiti dokazila, ki so določena s predpisom, ki ureja izvajanje kohezijske
politike v Republiki Sloveniji. Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta določa, da je potrebno zahtevku priložiti dokazila o nastalih stroških
in njihovih plačilih.
Vsa dokazila, priložena zahtevku za izplačilo, se morajo glasiti na vodilnega partnerja ali partnerja operacije.
6.5. KONZORCIJSKA POGODBA
Vodilni partner in projektni partnerji, ki zaprošajo za sredstva ESRR, morajo skleniti konzorcijsko pogodbo, v kateri določijo
vodilnega partnerja, ki bo v imenu vseh, v primeru izbora operacije za sofinanciranje, podpisal pogodbo z MGRT. Konzorcijska
pogodba mora določati tudi obveznosti in pravice vseh partnerjev, njihove aktivnosti, višino sredstev in opredeliti lastništvo
naložbe po zaključku operacije, če jo ta predvideva.
Obrazec konzorcijske pogodbe je priložen javnemu pozivu in mora biti izpolnjen ter podpisan s strani vseh partnerjev operacije
priložen vlogi na javni poziv.
7.

POSEBNA PRAVILA ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ ESPR

7.1. UPRAVIČENCI
Upravičenci so pravne osebe iz javnega, zasebnega ali nevladnega (civilnega) sektorja, ki so vpisane v ustrezen register v skladu
s področno zakonodajo in ki imajo sedež, podružnico ali enoto na območju LAS. Pod pogoji iz SLR je upravičenec lahko tudi
vodilni partner LAS (če gre za operacije, pomembne za območje LAS in doseganje kazalnikov SLR, če ni drugih operacij ali te
zaradi slabe ocene niso bile izbrane).
Upravičenci so tudi pravne osebe, ki nimajo sedeža, podružnice ali enote na območju LAS, če gre za pravno osebo, ki na območju
LAS izvaja javna pooblastila ali za nevladno organizacijo v javnem interesu, ki na območju LAS izvaja svojo dejavnost v javnem
interesu.
Upravičenci so tudi fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo dejavnost in imajo sedež na območju LAS in fizične osebe z
dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, vpisane v register kmetijskih gospodarstev, z naslovom na območju LAS.
Upravičenec ne more biti gospodarski subjekt, za katerega je ugotovljeno, da je storil hudo kršitev iz člena 42 Uredbe Sveta
(ES) št. 1005/2008 (21) ali člena 90(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 (gre za primere nezakonitega, neprijavljenega ali
nereguliranega ribolova, s tem povezanih poslov ali ponarejanja dokumentov, predelave motorja, neiztovorjenje vrst, za katere
velja kvota in so bile ulovljene med ribolovno operacijo, itd.).
7.2. OBMOČJE IZVAJANJA OPERACIJE
Operacija se lahko izvaja na območju LAS.
7.3. PARTNERSTVO V OPERACIJI
Operacija se mora izvesti v partnerstvu in sicer jo izvedejo vodilni partner in še najmanj dva partnerja. Priporoča se
medsektorsko sodelovanje, tako da so partnerji iz različnih sektorjev (javni, gospodarski, nevladni). Partner v operaciji pomeni,
da oseba pri zasnovi in izvedbi operacije aktivno sodeluje, izvaja določene njene aktivnosti (ali del aktivnosti) in tudi nosi del
stroškov izvedbe operacije.
7.4. UPRAVIČENOST STROŠKOV
Upravičeni so stroški, kot določeno v splošnih pravilih (točka 4. tega javnega poziva), ki so nastali po vložitvi vloge za odobritev
operacije na ARSKTRP, ki nato šele odobri izvajanje operacije. Vlogo za odobritev vloži LAS. Ne glede na to, je datum začetka
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upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev 1. januar 2014.
Operacija ne sme biti fizično dokončana ali v celoti izvedena pred izdajo odločbe, s katero ARSKTRP odobri izvajanje operacije.
Prijavitelj mora vlogi na javni poziv predložiti tri tržno primerljive ponudbe najmanj treh ponudnikov za vsak strošek, ki ga
predvideva operacija, razen kadar;
gre za vrste stroškov, ki so predpisani s strani države ali lokalne skupnosti,
gre za stroške dela osebja partnerja v operaciji (stroški osebja so stroški plač in povračila stroškov v zvezi z delom,
razen stroškov za službena potovanja),
gre za stroške prispevka v naravi,
je partner, ki bo strošek kril, naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje ali
gre za vrsto stroška, za katero je na trgu le en ponudnik, kjer upravičenec priloži eno ponudbo.
Ponudbe so tržno primerljive, če vsebujejo vse zahteve, ki jih je upravičenec navedel v povpraševanju. Vsem potencialnim
ponudnikom je zato potrebno poslati enako povpraševanje z navedenimi minimalnimi zahtevami. Vlogi je potrebo priložiti tudi
dokazilo o poslanem povpraševanju (npr. kopijo el. sporočila iz katerega je razviden predmet povpraševanja ali zaznamek o
telefonskem poizvedovanju). Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.
Če vrednost upravičenega stroška ne presega 2.000 EUR brez DDV, lahko prijavitelj vlogi na javni poziv, za takšen strošek
predloži eno vabilo k dajanju ponudb, kot ga določa zakon, ki ureja obligacijska razmerja (v tem primeru torej ne gre za
ponudbo, katere sprejem pomeni sklenitev pogodbe s ponudnikom, temveč za katalog, cenik, oglas, tarifo in podobno).
Upravičenec mora obveznost obveščanja javnosti izpolnjevati v skladu z Uredbo 763/2014/EU ter Navodili za informiranje in
obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014–2020, objavljenimi na spletni strani
http://www.ribiski-sklad.si, pet let od datuma zadnjega izplačila sredstev .
7.5. ZAHTEVEK ZA POVRAČILO STROŠKOV
Zahtevku za izplačilo sredstev iz ESPR je potrebo predložiti:
podatke o doseženih ciljih operacije,
kopije računov, elektronskih računov oziroma e-račune,
kopije dokazil o plačilih,
poročilo o opravljenem delu,
fotografije stanja na terenu pred gradnjo, med samimi fazami in po zaključku gradnje,
kopije vseh veljavnih pogodb in aneksov k pogodbam, ki se nanašajo na uveljavljene stroške,
na zahtevo ARSKTRP: gradbeni dnevnik, projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) in knjigo obračunskih izmer v
skladu s pravilnikom, ki ureja vsebino in način vodenja evidence izvajanja del na gradbišču,
pri gradbenih delih kopijo končne situacije v skladu z 61. členom Posebnih gradbenih uzanc (Uradni list SFRJ, št.
18/77), ki jo potrdi pooblaščeni nadzornik, oziroma natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del, po cenah na enoto
in porabljenih količinah,
v primeru postopka javnega naročanja: vse dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila in njegovo izvedb in
pri uveljavljanju prispevka v naravi ustrezna dokazila o izvedbi in vrednosti stroška.
Vsa dokazila, priložena zahtevku za izplačilo, se morajo glasiti na vodilnega partnerja ali partnerja operacije.
8.

IZBOR VLOG IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG

8.1. PRVA FAZA – PREVERJANJE ADMINISTRATIVNE USTREZNOSTI IN UPRAVIČENOSTI
Predlog operacije, vložen na javni poziv, se v 1. fazi preveri z vidika preverjanja administrativne ustreznosti (popolnosti vloge)
in upravičenosti za sofinanciranje ter zajema sledeče:

ADMINISTRATIVNA USTREZNOST IN POPOLNOST

Opombe

1. Kuverta je pravilno označena (vsebuje pravilno navedbo
prijavitelj, oznako NE ODPIRAJ - JAVNI POZIV LAS in navedbo
naslovnika)
2. Prijava je prispela v rokih določenih z javnim pozivom

Da/ne

Če ne, zavrniti

Da/ne

Če ne, zavrniti

3. Vloga je predložena v tiskanem izvirniku

Da/ne

Če ne, zavrniti

4. Vlogi je priložena kopija v elektronski obliki (skenirana vloga
izvirnika)
5. Vloga je oddana na predpisanem obrazcu v izvirniku.

Da/ne

Če ne, zavrniti

Da/ne

Če ne, zavrniti
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6. Vloga je podpisana in ožigosana, kjer se to zahteva. Priložene
vse priloge, ki so del vloge (izjave prijavitelja ali partnerjev in
druge priloge, navedene v vlogi za prijavo)
7. Projekt se začne in zaključi v rokih predvidenih z javnim
pozivom
8 . Projekt se izvaja na območju LAS, kot je določen v javnem
pozivu
9. Operacija predvideva prijavitelja in najmanj dva partnerja.

Da/ne

Če ne, zavrniti

Da/ne

Če ne, zavrniti

Da/ne

Če ne, zavrniti

Da/ne

Če ne, zavrniti

10. Vlogi je priloženo pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je to Da/ne
potrebno za izvedbo operacije.

Če ne, zavrniti

IZLOČITVENI KRITERIJI

Opombe

11. Operacija vidno prispeva k vsaj enemu cilju SLR

Da/ne

Če ne, zavrniti

12. Operacija naslavlja problem, ki je na območju LAS
pomemben, njeni učinki in rezultati pa prispevajo k doseganju
ukrepa SLR, ki ga operacija naslavlja (njen prispevek pri tem ni
zgolj zanemarljiv)
13. Večina dejavnosti operacije prispeva k predvidenemu
rezultatu operacije, ki pomeni rešitev problema, kot ga naslavlja
operacija (njihov prispevek pri tem ni zgolj zanemarljiv)
14. Večina dejavnosti operacije, njihovi učinki in rezultati
operacije je izvedljivih
15. Sofinanciranje operacije v večjem delu zaprošenih sredstev je
gospodarno in smotrno glede na rezultate operacije in njen
prispevek k ukrepu SLR, ki ga naslavlja
16. Prihodki prijavitelja in partnerjev so v zadnjem oddanem
letnem poročilu višji, kot višina sredstev, ki jih predvideva
(zaproša) vsak za izvedbo operacije
17. Partnerstvo operacije kot celota izkazuje sposobnost izvedbe
operacije

Da/ne

Če ne, zavrniti

Da/ne

Če ne, zavrniti

Da/ne

Če ne, zavrniti

Da/ne

Če ne, zavrniti

Da/ne

Če ne, zavrniti

Da/ne

Če ne, zavrniti

Vsa merila administrativne ustreznosti in popolnosti in upravičenosti vključno z merili za izločitev morajo biti izpolnjena in
označena z DA. Prijavitelja se pozove k dopolnitvi če:
- Vlogi ni priložena kopija v elektronski obliki (točka 4.)
- Vloga ni podpisana ali ožigosana, kjer se to zahteva (točka 6.)
- Vlogi niso priložene vse priloge, ki so del vloge (točka 6.)
- Vlogi ni priloženo pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je to potrebno za izvedbo operacije (točka 10).
LAS vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge v določenem roku, ki ne sme biti krajši od treh dni. Dopolnitev je namenjena naknadni
predložitvi obveznih prilog, ki vlogi pomotoma niso bile predložene. Dopolnitev ne more spreminjati izpolnjene vloge (obrazca)
in ne more spreminjati vsebinskega ali finančnega vidika že predlagane operacije.
Če bo katerokoli polje označeno z NE (tudi po morebitni dopolnitvi, kjer ta pride v poštev) bo operacija zavrnjena. Operacija v
tem primeru ne bo predmet nadaljnjega ocenjevanja z vidika kakovosti.
LAS ima pravico, da prijavitelja pozove k predložitvi dodatnih dokazil, izjav ali pojasnil glede izpolnjevanja pogojev s strani
prijavitelja ali partnerja, če oceni, da je to potrebno. Če prijavitelj dodatnih dokazil, izjav ali pojasnil ne poda, LAS oceni vlogo
po lastni presoji.
Samo vloga, ki je popolna, administrativno ustrezna, upravičena in skladna z javnim pozivom in predpisi, se uvrsti v 2. fazo
ocenjevanja.
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8.2. DRUGA FAZA – OCENJEVANJE KAKOVOSTI
Predlogi operacij, ki se uvrstijo v 2. fazo, se oceni z vidika sledečih meril:

PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNIH CILJEV
• Operacija vidno pozitivno prispeva k vsaj dvema horizontalnima ciljema, k drugim ciljem pa je
njen prispevek nevtralen – 3 točki
• Operacija vidno pozitivno prispeva k enemu horizontalnima ciljema, k drugim ciljem pa je njen
prispevek nevtralen – 2 točki
• Prispevek operacije k vsem horizontalnim ciljem je nevtralen (oziroma zanemarljiv) – 1 točka
• Prispevek operacije k vsaj enemu horizontalnemu cilju je vidno negativen – 0 točk
Horizontalni cilji so: (1) blaženje podnebnih sprememb in prilaganje nanje, (2) okolje, (3) inovacije ter
(4)spodbujanje enakosti spolov in nediskriminacija.
OKOLJSKA TRAJNOST
• Operacija vidno prispeva k izboljšanju stanja okolja – 2 točke
• Operacija ne prispeva k izboljšanju okolja in ne prispeva k njegovemu poslabšanju (prispeva torej
k njegovi ohranitvi oziroma je prispevek zanemarljiv) – 1 točka
• Operacija vidno prispeva k poslabšanju stanja okolja – 0 točk

Maksimalno
število točk
3

2

NOVA DELOVNA MESTA
• Operacija bo ustvarila dve ali več novih delovnim mest – 10 točk
• Operacija bo ustvarila eno novo delovno mesto – 5 točk
• Operacija ne ustvarja novih delovnih mest – 0 točk

10

SOCIALNA VZDRŽNOST - VKLJUČEVANJE RANLJIVIH SKUPIN
• Operacija neposredno aktivno vključuje vsaj dvema ranljivi skupini – 5 točk
• Operacija neposredno aktivno vključuje eno ranljivo skupino – 3 točke
• Operacija aktivno ne vključuje nobene ranljive skupine – 0 točk

5

Strategiji lokalnega razvoja opredeljuje sledeče ranljive skupine: mladi do 35 leta starosti, starejši
brezposelni, ženske, invalidi in druge osebe z omejitvami, upokojenci, tujci.
Aktivna vključenost ranljive skupine pomeni, da njeni predstavniki v dejavnosti aktivno sodelujejo kot
npr. se udeležijo delavnice, sodelujejo v akciji na terenu, itd. Aktivna vključenost ne pomeni
posredovanje vabil ali obvestil predstavnikom ciljne skupine ali omogočanje storitve ciljni skupini, brez
udeležbe njenih predstavnikov, itd.
VKLJUČENOST PARTNERJEV – ŠTEVILO IN RAZNOLIKOST PARTNERJEV
• Pri operaciji sodelujejo štirje ali več partnerjev, ki so med seboj neodvisne osebe, pri čemer:
o so vključeni so vsi trije sektorji (javni, ekonomski/zasebni in nevladni) – 5 točk
o sta vključena dva sektorja - 3 točke
o je vključen samo en sektor – 0 točk

•

Pri operaciji sodelujejo trije partnerji , ki so med seboj neodvisne osebe, pri čemer:
o so vključeni vsi trije sektorji (javni, ekonomski/zasebni in nevladni) – 4 točke
o sta vključena dva sektorja - 2 točki
o je vključen samo en sektor – 0 točk

•

Pri operaciji sodelujeta dva partnerja, ki sta med seboj neodvisni osebi, pri čemer:
o sta vključena dva sektorja - 1 točka
o je vključen samo en sektor – 0 točk

Partner v operacijo pomeni, da oseba pri zasnovi in izvedbi operacije aktivno sodeluje, izvede vsaj eno
dejavnost operacije in tudi nosi del stroškov izvedbe operacije.
Partner je neodvisna oseba, če ga ne obvladuje drug partner, če ga ni ustanovil drug partner, če nima
istega ustanovitelja ali poslovodstva kot drug partner, če poslovodstvo ali ustanovitelj partnerja ni
povezano s poslovodstvom ali ustanoviteljem drugega partnerja.
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VKLJUČENOST PARTNERJEV V IZVAJANJE OPERACIJE IN FINANČNA PORAZDELITEV STROŠKOV
• Vloga vseh partnerjev je pomembna za operacijo*, vsakemu partnerju pripada vsaj 7% sredstev
pridobljenih na javnem pozivu – 5 točk
• Vloga vseh partnerjev je pomembna za operacijo*, vsaj enemu partnerju pripada manj kot 7%
sredstev pridobljenih na javnem pozivu – 4 točk
• Vloga vsaj enega partnerja je manj pomembna za operacijo**, vsakemu partnerju pripada vsaj
7% sredstev pridobljenih na javnem pozivu - 2 točki
• Vloga vsaj enega partnerja je manj pomembna za operacijo**, vsaj enemu partnerju pripada
manj kot 7% sredstev pridobljenih na javnem pozivu – 0 točk
*Pri tem ni nujno, da imajo vsi partnerji tudi enako veliko vlogo v operaciji. Pomembnost partnerja se
presoja glede na njihov prispevek k učinkom in rezultatom operacije.
** To pomeni, da bi se operacija lahko izvedla tudi brez tega partnerja, pa to ne bi bistveno vplivalo
na njene učinke in rezultate.
VPLIV NA OBMOČJE LAS
Neposredni učinki operacije bodo vidni v:
• sedmih občinah na območju LAS ali več – 5 točke
• šestih občinah na območju LAS – 4 točke
• štirih ali petih občinah na območju LAS - 3 točke
• dveh občinah na območju LAS - 2 točki
• eni občini na območju LAS – 1 točka
UTEMELJITEV PROBLEMA IN NJEGOVA POMEMBNOST
Operacija naslavlja problem*, ki je na območju LAS:
• zelo pomemben oziroma ključnega pomena, tako da bi njegova rešitev bistveno prispevala k
doseganju ukrepa SLR, ki ga operacija naslavlja, kar je utemeljeno z verodostojnimi in
preverljivimi viri – 10 točk
• zelo pomemben oziroma ključnega pomena, tako da bi njegova rešitev bistveno prispevala k
doseganju ukrepa SLR, ki ga operacija naslavlja, kar je utemeljeno z manj verodostojnimi ali
preverljivimi viri, a še vedno verjetno – 8 točk
• delno pomemben, tako da bi njegova rešitev delno prispevala k doseganju ukrepa SLR, ki ga
operacija naslavlja, kar je utemeljeno z verodostojnimi in preverljivimi viri – 6 točk
• delno pomemben, tako da bi njegova rešitev prispevala k doseganju ukrepa SLR, ki ga operacija
naslavlja, kar je utemeljeno z manj verodostojnimi ali preverljivimi viri, a še vedno verjetno – 4
točk
• manj pomemben, tako da bi njegova rešitev v manjšem delu prispevala k doseganju ukrepa SLR,
ki ga operacija naslavlja, kar je utemeljeno z verodostojnimi in preverljivimi viri – 2 točk
• manj pomemben, tako da bi njegova rešitev v manjšem delu prispevala k doseganju ukrepa SLR,
ki ga operacija naslavlja, kar je utemeljeno z manj verodostojnimi ali preverljivimi viri, a še vedno
verjetno – 0 točke
*Če operacija naslavlja več problemov, se točke dodelijo samo za problem, ki je ocenjen kot najmanj
utemeljen in najmanj pomemben.
USTREZNOST DEJAVNOSTI OPERACIJE ZA DOSEGO PREDVIDENIH REZULTATOV
Dejavnosti operacije*:
• so ustrezne, ker prispevajo k predvidenemu rezultatu, ki pomeni rešitev problema, kot ga
naslavlja operacija, hkrati pa operacija predvideva tudi ustrezne rešitve v primeru težav pri
izvajanju aktivnosti – 10 točk
• so ustrezne*, ker prispevajo k predvidenemu rezultatu, ki pomeni rešitev problema, kot ga
naslavlja operacija, operacija pa ne predvideva ustreznih rešitev v primeru težav pri izvajanju
aktivnosti – 8 točk
• so delno ustrezne, ker zgolj delno prispevajo k predvidenemu rezultatu, ki pomeni rešitev
problema, kot ga naslavlja operacija, hkrati pa operacija predvideva tudi ustrezne rešitve v
primeru težav pri izvajanju aktivnosti – 6 točk
• so delno ustrezne, ker zgolj delno prispevajo k predvidenemu rezultatu, ki pomeni rešitev
problema, kot ga naslavlja operacija, operacija pa ne predvideva ustreznih rešitev v primeru težav
pri izvajanju aktivnosti – 3 točke
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*Dopustna so tudi manjša odstopanja, da določene dejavnosti, ne prispevajo k predvidenemu
rezultatu, a za operacijo kot celoto niso bistvene.
SKLADNOST DEJAVNOSTI OPERACIJE, NJIHOVIH UČINKOV IN REZULTATOV

•
•
•
•

7

Vse dejavnosti operacije, njihovi učinki in rezultati operacije* so med seboj logično povezani in
sestavljajo smiselno celoto ter so izvedljivi – 7 točk
Večina dejavnosti operacije, njihovi učinki in rezultati operacije je med seboj logično povezanih
in sestavljajo smiselno celoto ter so izvedljivi – 5 točk
Večina dejavnosti operacije, njihovi učinki in rezultati operacije je med seboj manj logično
povezanih, nekateri odstopajo od smiselne celote, so pa izvedljivi – 3 točk
Večina dejavnosti operacije, njihovi učinki in rezultati operacije je med seboj ni logično povezanih
in odstopajo od smiselne celote, so pa izvedljivi – 0 točk

*Dopustna so tudi manjša odstopanja, če določene dejavnosti, učinki ali rezultati med seboj niso
logično povezani, a za operacijo kot celoto niso bistveni.
FINANČNA UČINKOVITOST – USTREZNOST DODELJENIH SREDSTEV GLEDE NA REZULTATE
Sofinanciranje operacije je gospodarno in smotrno glede na rezultate operacije in njen prispevek k
ukrepu SLR, ki ga naslavlja
• v celotni višini zaprošenih sredstev* – 8 točk
• v večjem delu zaprošenih sredstev, ne pa v celoti – 5 točk
• v manjšem delu zaprošenih sredstev – 3 točke
*Dopustna so tudi manjša odstopanja pri delu stroškov, ki niso bistvenega pomena za operacijo kot
celoto.
FINANČNA UČINKOVITOST – USTREZNOST VREDNOSTI DEJAVNOSTI
• Stroški vseh dejavnosti so realno ocenjeni in smotrni glede na rezultate dejavnosti* - 5 točk
• Večji delež stroškov dejavnosti je realno ocenjen in smoter glede na rezultate dejavnosti - 3 točk
• Manjši delež stroškov dejavnosti je realno ocenjen in smoter glede na rezultate dejavnosti - 1
točki
• Stroški vseh dejavnosti niso realno ocenjeni in smotrni glede na rezultate dejavnosti* - 0 točk
*Dopustna so tudi manjša odstopanja pri delih dejavnosti, ki niso bistvenega pomena za operacijo kot
celoto.
ZMOŽNOST PRIJAVITELJA IN PARTNERJEV ZA IZVEDBO OPERACIJE
Pretekle redne dejavnosti prijavitelja in partnerjev:
• izkazujejo ustrezno vlogo prijavitelja in partnerjev v partnerstvu operacije in partnerstvo kot
celota izkazuje sposobnost izvedbe operacije – 8 točk
• ne izkazujejo ustrezne vloge prijavitelja in partnerjev v partnerstvu operacije, partnerstvo kot
celota pa še vedno izkazuje sposobnost izvedbe operacije – 5 točk
• izkazujejo ustrezno vlogo prijavitelja in partnerjev v partnerstvu operacije, partnerstvo kot celota
zgolj delno izkazuje sposobnost izvedbe operacije – 2 točke
• ne izkazujejo ustrezne vloge prijavitelja in partnerjev v partnerstvu operacije, partnerstvo kot
celota zgolj delno izkazuje sposobnost izvedbe operacije – 1 točka
TRAJNOST OPERACIJE
Rezultati operacije bodo po zaključku operacije:
• dostopni še vsaj pet let* in so za to tudi zagotovljena sredstva, če je to za takšno dolgoročno
uporabo rezultatov potrebno - 12 točk
• dostopni še vsaj tri leta* in so za to tudi zagotovljena sredstva, če je to za takšno dolgoročno
uporabo rezultatov potrebno - 10 točk
• dostopni še vsaj pet let*, sredstva za to, pa do zgolj delno zagotovljena, če je to za takšno
dolgoročno uporabo rezultatov potrebno – 7 točk
• dostopni še vsaj tri leta*, sredstva za to, pa do zgolj delno zagotovljena, če je to za takšno
dolgoročno uporabo rezultatov potrebno – 4 točke
• nedostopne ali pa sredstva za dolgoročno uporabo rezultatov, če so ta potrebna, niso
zagotovljena.
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*Dostopnost rezultatov operacija pomeni, da operacija predvideva ohranitev rezultatov tudi po
njenem zaključku. Način ohranitve rezultatov je odvisen od narave in vsebine dejavnosti operacije,
pomeni pa, da bodo npr. izdelki operacije na enak način dostopni ciljni skupini še naprej ali da se bodo
nadaljevalo izvajanje tistih dejavnosti operacije, ki neposredno prispevajo k rezultatom in podobno
INOVATIVNOST OPERACIJE
Predlagana operacija:
• prinaša na območje LAS določeno storitev ali izdelek, ki ga na območju LAS do sedaj ni bilo – 5
točk
• pomeni nadgradnjo določene že obstoječe storitve ali izdelka na območju LAS – 2 točki
• ne prinaša nobene nove storitve ali izdelka na območje ČAS in tudi ne pomeni nadgradnje že
kakšne obstoječe storitve ali izdelka
Inovativnost pomeni novo storitev, nov izdelek, nov pristop, nov model ali nov program, ki ga na
območju LAS do sedaj ni bilo ali jih bistveno nadgrajuje.
MAKSIMALNA MOŽNA OCENA OPERACIJE

5

100

Dodatno merilo za operacije, ki se izvajajo na območju Triglavskega narodnega parka:
IZVAJANJE OPERACIJE NA OBMOČJU TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA
Predlagana operacija:
• se v celoti ali skoraj v celoti izvaja na območju Triglavskega narodnega parka – 10 točk
• se v pretežnem delu izvaja na območju Triglavskega narodnega parka – 7 točk
• se v manjšem (a ne povsem zanemarljivem delu) izvaja na območju Triglavskega narodnega parka
– 5 točk
• se ne izvaja v celoti na območju Triglavskega narodnega parka (ali pa je del izvajanja na tem
območju zanemarljiv) – 0 točk

10

Dodatno merilo za operacije, ki zaprosijo za sofinanciranje iz ESPR:
USTVARJANJE NOVIH PODJETIJ:
Predlagana operacija:
• bo ustvarila dve ali več novih podjetij – 10 točk
• bo ustvarila eno novo podjetje – 5 točk
• ne bo ustvarila novih podjetij – 0 točk.
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Doseganje vsakega merila se točkuje. Maksimalno število točk je 100 točk oz. 110 točk pri operacijah (projektih), ki se izvajajo
v celoti na območjih iz ZTNP-1 ali ki se financirajo iz ESPR. Maksimalno število točk za operacije ki se v celoti izvajajo na območjih
iz ZNTP-1 in ki se financirajo iz ESPR je 120 točk.
Spodnja meja, ki jo mora operacija doseči, da se lahko sofinancira, znaša 50 točk. Če operacija ne doseže 50 točk, se zavrne. Pri
operacijah, ki dosegajo ta prag in se predlagajo za sofinanciranje iz EKSRP ali ESPR, ocenjevalna komisija preveri še izpolnjevanje
dodatnih meril, na podlagi katerih se določi višina sofinanciranja operacije:

STOPNJE SOFINANCIRANJA OPERACIJ IZ EKSRP
- operacija nima dodane vrednosti: 50 % sofinanciranje
- operacija ima vsaj tri elemente operacij z dodano vrednostjo: 75 % sofinanciranje
- operacija ima pet elementov operacij z dodano vrednostjo: 85 % sofinanciranje
Elementi operacij z dodano vrednostjo so: skupni interes (izkazan širši javni interes za dejavnosti ali
rezultate operacije), skupina upravičencev (dejavnosti ali rezultata operacije so dostopni širši skupini
upravičencev iz več kot petih občin iz območja LAS), dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne
značilnosti operacije na lokalni ravni in integrirana operacija (operacija pri kateri sodelujeta dva ali več
partnerjev).
MAKSIMALNA MOŽNA STOPNJA SOFINANCIRANJA OPERACIJE, SOFINANCIRANE IZ EKSRP

Stran 20 od 23

85 %

STOPNJE SOFINANCIRANJA OPERACIJ IZ ESPR
- operacija se izvaja za lastni interes in se po zaključku tudi trži: 50 % sofinanciranje
- operacija je povezana z malim priobalnim ribolovom: 80 % sofinanciranje
- operacija zagotavlja javni dostop in izpolnjuje enega od sledečih pogojev: je v javnem interesu, ima
skupnega upravičenca ali ima inovativne značilnosti na lokalni ravni: 85 % sofinanciranje
- operacija je v javnem interesu, je splošno dostopna in se ne trži: 100 % sofinanciranje

Zahtevani pogoji iz 9. točke 75. člena Uredbe CLLD
Izraženost javnega interesa (razvidnost skozi vsebino operacije)

DA/NE

Lokalna inovativnost (nove rešitve, nova ponudba, metode, storitve ...)

DA/NE

Skupni upravičenec

DA/NE

MAKSIMALNA MOŽNA STOPNJA SOFINANCIRANJA OPERACIJE, SOFINANCIRANE IZ ESPR

100 %

Ne glede na zgornja merila, delež sofinanciranja operacije iz sklada ESPR dokončno določi Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju ARSKTRP).
Sofinancirajo se operacije z doseženim višjim številom točk, pri čemer se upoštevajo razpoložljiva sredstva in se sofinanciranje
odobri za operacije po lestvici od najvišje ocene navzdol. Če je operacija ocenjena z več kot 50 točkami in izpolnjuje pogoje za
sofinanciranje, je pa zaprošen znesek za izvedbo operacije višji od razpoložljivih sredstev, se sredstva ne dodelijo, razen če
prijavitelj na predlog upravnega odbora LAS zniža višino zaprošenega zneska najmanj do višine razpoložljivih sredstev, pri čemer
se zaveže operacijo še vedno izvesti, kot predvideno v vlogi (in doseči vse predvidene rezultate in kazalnike), del neodobrenih
sredstev pa kriti iz lastnih ali drugih virov.
Če več operacij doseže enako število točk, se upošteva večje število doseženih točk pri naslednjih merilih po vrstnem redu:
Ali projekt ustvarja nova delovna mesta?
Je iz projekta razvidno aktivno sodelovanje več sektorjev (javni sektor, zasebni (gospodarski) in civilni (nevladni)
sektor)?
Koliko območja projekt pokriva?
Če med operacijami, ki so dosegle enako število točk, tudi po zgornjih merilih ni razlik, se upošteva vrstni red popolno prispelih
vlog.

9.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov vodilnega partnerja LAS do 30.6.2021 ali osebno
dostaviti na naslov vodilnega partnerja LAS najkasneje do 30.6.2021 do 15:00 ure.
Naslov vodilnega partnerja LAS je:
BSC d.o.o., Kranj
Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
Vloga se vlaga v enem pisnem izvodu in v elektronski obliki, oboje na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Elektronska
različica vloge (oddana na CD-rom ali USB ključu) mora biti enaka (identična) vlogi v papirnati obliki. V primeru odstopanja velja
tiskana verzija. Elektronska oblika mora vsebovati:
izpolnjeno vlogo v nezaščiteni Word datoteki s prilogo finančni načrt v nezaščiteni Excel datoteki in vsemi obveznimi
prilogami, kot jih določa ta javni poziv ali kot so navedene v vlogi,
skenirano ustrezno ločeno celotno vlogo (podpisano, žigosano) z vsemi prilogami k vlogi.
Celotno zahtevano dokumentacijo v elektronski obliki je potrebno ustrezno ločeno skenirati in vsebinsko ustrezno poimenovati
po aktivnostih in projektnih partnerjih (npr. vloga, finančni načrt, informativna ponudba 1, povpraševanje informativna
ponudba 1, informativna ponudba 2, povpraševanje informativna ponudba 2, naravovarstveno soglasje, kulturnovarstveno
soglasje, gradbeno dovoljenje, dokazilo o registraciji, NRP, lokacijska informacija, izjava vodilnega partnerja, izjava partnerja v
operaciji, izjava De minimis,…).
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Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razvidno:
naslov vlagatelja,
datum oddaje vloge, ki ga označi pošta (če se pošilja po pošti) ali tajništvo vodilnega partnerja LAS (če se dostavi osebno)
in
oznaka, ki se glasi: Ne odpiraj – vloga na javni poziv LAS. Na ovojnici je lahko namesto tega sledeča oprema kuverte:
Naziv in naslov pošiljatelja

BSC, poslovno podporni center, d.o.o. Kranj
Cesta Staneta Žagarja 37
4000 KRANJ

NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI POZIV LAS

Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana priporočeno po pošti do vključno 30.6.2021.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana osebno na naslovu LAS do 30.6.2021 do 15:00 ure.

10. OBRAVNAVA IN POSTOPEK ODOBRITVE OPERACIJ
Po poteku roka za oddajo vlog na javni poziv imajo organi LAS in nacionalni nivo naslednje naloge in pooblastila:
Ocenjevalna komisija (LAS):
preveritev popolnosti vlog, administrativne ustreznosti in upravičenosti,
oceni vloge ter pripravi poročila o ocenjevanju s predlogom operacij za sofinanciranje za Upravni odbor.
Upravni odbor (LAS):
izbere operacije, ki se bodo sofinancirale in jih da v potrditev Skupščini in
ima pravico od ocenjevalne komisije ali prijavitelja pridobiti dodatne informacije, dokumente ali dokazila, preveriti
podatke in ima pravico do vpogleda v vse prijave na javni poziv.
Skupščina (LAS):
potrdi operacije, ki jih je za sofinanciranje izbral Upravni odbor.
Nacionalni organi:
potrditev operacij (operacije, ki bi se sofinancirale iz EKSRP ali ESPR potrdi ARSKTRP, operacije, ki bi se sofinancirale
iz ESRR potrdi MGRT); nacionalni organ ima pravico, da posamezne operacije ne potrdi za sofinanciranje ali da pri
skladu EKSRP določi nižjo stopnjo sofinanciranja operacije, kot jo je določil LAS,
podpis pogodbe s prejemnikov sredstev (samo MGRT) in
izdaja odločb o odobritvi operacije (samo ARSKTRP).
Naloge vodilnega partnerja LAS:
sklicuje seje ocenjevalne komisije in zagotavlja prostorsko in drugo infrastrukturo za delovanje ocenjevalne komisije,
pomaga ocenjevalni komisiji in pripravlja vsa gradiva, pomaga pri pregledovanju vlog in pomaga pri pripravi tekstov
pozivov za morebitne dopolnitve vlog ter poskrbi za prejem,
predloži izbrane operacije za sofinanciranje pristojnim organom (za operacije, ki bi se sofinancirale iz EKSRP ali ESPR
v potrditev ARSKTRP, za operacije, ki bi se sofinancirale iz ESRR v potrditev MGRT),
komunicira s prijavitelji v primeru dopolnitve vlog pri ARSKTRP oziroma pri MGRT in posreduje dopolnitve ter
usklajuje popravke operacij z upravičenci in nacionalnimi organi, pripravlja pogodbe med LAS in upravičenci .
Predsednik LAS (LAS):
podpiše pogodbo med LAS in prijaviteljem, katerega operacija je bila potrjena za sofinanciranje s strani nacionalnih
organov (po pozivu k podpisu pogodbe prijavitelja z MGRT oziroma po izdaji odločbe ARSKTRP).
Nadzorni odbor (LAS):
nadzoruje in spremlja delo vseh organov LAS.
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11. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije o javnem pozivu LAS daje vodilni partner LAS, in sicer:
po telefonu: 04/281 72 37 ali 04/281 72 46 vsak delovnik med 9. in 15. uro,
po elektronski pošti: las@bsc-kranj.si ali
osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja LAS.
Vsa vprašanja in dani odgovori se bodo sproti objavljali na spletni strani: www.las-gorenjskakosarica.si/javni-pozivi. Zadnja
vprašanja so možna do pet dni pred rokom za oddajo prijave na javni poziv, to je do 25.6.2021.
12. DRUGE DOLOČBE
Obveznosti in odgovornosti prijavitelja in morebitnih partnerjev operacije v primeru izbora in potrditve operacije za
sofinanciranje, so razvidne iz Pogodbe o pravicah in obveznostih upravičenca pri izvajanju operacije, sofinancirane iz sredstev
CLLD pri LAS Gorenjska košarica«, osnutek katere je del razpisne dokumentacije.
LAS si pridržuje pravico, da:
ne razdeli kvote vseh razpisanih sredstev iz javnega poziva,
pred potekom roka za prijavo spremeni ali dopolni javni poziva in spremembe objavi v skladi s točko 1. tega javnega
poziva in
da razpis razveljavi in sredstev ne razdeli.
Rezultati javnega poziva bodo po podpisu pogodb o sofinanciranju izvajanja operaciji objavljeni na spletni strani www.lasgorenjskakosarica.si.
V kolikor je ta javni poziv v kakšnem delu v nasprotju s predpisi ali če to postane zaradi spremembe predpisa, se v tem delu
neposredno uporablja predpis.

Kranj, 23.4.2021

Lokalno akcijska skupina Gorenjska košarica,
Predsednica Upravnega odbora LAS Gorenjska košarica
mag. Vera Djurić Drozdek
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