Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje
ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za
mesto in vas v letu 2016
mag. Roman Medved, januar 2017

LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
tel: 01 306 19 02 – las@ljubljana.si- www.las-mestoinvas.si

OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU
Objava Javnega poziva in rok za vložitev predlogov operacij:
•
•

objava javnega poziva – 15. 12. 2016
rok za vložitev predlogov operacij – 24. 4. 2017
• po priporočeni pošti (upošteva za datum in ura oddaje na
pošto)
• ali osebno do 13. ure na naslov RRA LUR, Tehnološki park
19, 1000 Ljubljana).

OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU
Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša
915.000 EUR in od tega:
•

Sklop A – delež sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP): 395.000 EUR, delež sofinanciranja
upravičenih stroškov za operacije znaša do 75 %.

•

Sklop B – delež sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR): 520.000 EUR, delež sofinanciranja upravičenih
stroškov, za operacije znaša do 80 % (20 % se deli na nacionalni
javni in zasebni prispevek).

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA LAS Za mesto in vas
SPLOŠNI CILJI

SPECIFIČNI CILJI

UKREPI
Ukrep 1: Izboljšanje podpornega okolja in
1A: Povečati realizacijo poslovnih idej, ki prispevajo k
IZBOLJŠANJE
dvig usposobljenosti za trženje,
razvoju območja.
POGOJEV ZA
podjetništvo in zaposlitev (EKSRP, ESRR)
ZAPOSLOVANJE
Ukrep 2: Kombiniranje razpoložljivih
IN ZVIŠANJE
1B: Pridobivanje podjetniškega znanja ter zviševanje naravnih in človeških virov za realizacijo
KOMPETENC ZA
usposobljenosti in kompetenc za lažjo zaposlitev.
poslovnih idej, ki naslavljajo okoljske in
LAŽJO ZAPOSLITEV
družbene izzive (EKSRP, ESRR)
2A: Razvoj in nadgradnja manjše osnovne lokalne
Ukrep 3: Oživljanje vaških in mestnih jeder
infrastrukture.
z razvojem infrastrukture in programskih
USTVARITI VARNO,
2B: Spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega
vsebin (EKSRP)
ZDRAVO
sloga.
IN PRIVLAČNO
2C: Zagotoviti pogoje za izvajanje in razvoj kulturnega Ukrep 4: Izkoriščanje potencialov in
BIVALNO OKOLJE
ustvarjanja in ohranjanje kulturne dediščine lokalnega priložnosti, ki jih nudi kulturna dediščina
okolja.
(EKSRP)
Ukrep 5: Izobraževalne in promocijske
3A: Spodbujanje trajnostnega načina življenja in
aktivnosti o pomenu ohranjanja narave in
IZBOLJŠANJE
družbenega delovanja za izboljšanje kakovosti okolja.
okolja (EKSRP, ESRR)
STANJA NARAVE
IN KAKOVOSTI 3B: Aktivno varovanje, urejanje in trajnostna raba
Ukrep 6: Obnova in revitalizacija naravnih
OKOLJA
naravovarstveno pomembnih in naravno ohranjenih vrednot ter izboljšanje ugodnega stanja
območij.
zavarovanih vrst (EKSRP)
4A: Zagotavljanje kakovostnega življenja, osebne in
socialne varnosti, rasti in zdravega razvoja otrok in
Ukrep 7: Povečati pestrost in izboljšati
POVEČATI
mladostnikov.
kakovost storitev za ranljive skupine
SOCIALNO
(EKSRP, ESRR)
4B: Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in
VKLJUČENOST
kakovostnega aktivnega staranja.
VSEH PREBIVALCEV
Ukrep 8: Dvig ozaveščenosti in strpnosti
V LOKALNO OKOLJE 4C: Spoštovanje različnosti in oblikovanje vključujoče
lokalnega prebivalstva do drugačnosti
družbe
med ljudmi (EKSRP, ESRR)

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA LAS Za mesto in vas
Prioriteta

Kazalniki
število novo ustvarjenih delovnih mest

USTVARJANJE DELOVNIH število podprtih inovativnih partnerstev
MEST
število kmetijskih gospodarstev z na novo
(EKSRP, ESRR)
registrirano dopolnilno dejavnostjo

RAZVOJ OSNOVNIH
STORITEV
(EKSRP)

VARSTVO OKOLJA IN
OHRANJANJE NARAVE
(EKSRP, ESRR)

število izvedenih usposabljanj za izboljšanje znanj
število novih in obnovljenih objektov infrastrukture
za javno uporabo
število novih ali izboljšanih programov, dogodkov
in storitev
število novih ali izboljšanih programov, dogodkov
in storitev
število izvedenih dejavnosti ozaveščanja in
informiranja prebivalcev o varstvu narave
število podprtih inovativnih partnerstev (na
upravičenih urbanih območjih)
število obnovljenih območij z naravovarstvenim
statusom
število otrok in mladostnikov vključenih v operacije

VEČJA VKLJUČENOST
MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH
število starejših prebivalcev vključenih v operacije
RANLJIVIH SKUPIN
število podprtih inovativnih partnerstev
(EKSRP, ESRR)
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OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU
Predmet sofinanciranja:
Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje
EKSRP ali ESRR, prispevajo k doseganju splošnih in posebnih ciljev ter
izvajajo zadane ukrepe Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in
vas.
Isto operacijo se lahko v okviru Javnega poziva prijavi le pod en sklop
poziva. V kolikor bo operacija izbrana za sofinanciranje, bo
sofinancirana samo iz enega sklada, ki sofinancira operacije za dosego
izbranega ukrepa (to je iz EKSRP ali ESRR).
Vsako operacijo se lahko predlaga za sofinanciranje iz največ dveh (2)
različnih ukrepov (sofinanciranih iz istega sklada), operacija lahko
vpliva na doseganje več ciljev, ali naslavlja več tematskih področij.

SPLOŠNA PRAVILA
SOFINANCIRANJA

LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
tel: 01 306 19 02 – las@ljubljana.si- www.las-mestoinvas.si

SPLOŠNA
PRAVILASKLAD
GLEDEZA
SOFINANCIRANJA
EVROPSKI
KMETIJSKI
RAZVOJ PODEŽELJA
Upravičenci:
Upravičenci do podpore se razlikujejo glede na sklad iz katerega je
sofinancirana operacija, vendar pa za vse velja, da morajo imeti:
• stalno bivališče na območju LAS (če gre za fizične osebe) oziroma
imajo sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko
enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS (če gre za pravne
osebe zasebnega prava) oziroma delujejo na območju LAS (če gre
za pravne osebe javnega prava ali za pravne osebe zasebnega prava
v javnem interesu),
• vsebinske in finančne izkušnje z vodenjem in izvedbo operacij,
• zagotovljena sredstva za lastno sofinanciranje operacije (iz lastnih
virov).

SPLOŠNA PRAVILA GLEDE SOFINANCIRANJA
Oblika in obseg sofinanciranja:
• Podpora operaciji se dodeli na podlagi zahtevka za izplačilo v
obliki nepovratne finančne podpore za kritje upravičenih
stroškov, upoštevajoč posebna pravila EKSRP ali ESRR.
• Najvišji znesek javne podpore za posamezno operacijo je
300.000 EUR. Kadar vrednost posamezne operacije znaša več kot
20.000 EUR, se lahko izvaja v dveh fazah, s tem, da posamezni
zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 EUR.
• Razliko do 100 % upravičenih stroškov ter neupravičene stroške
krije upravičenec kot nosilec operacije in projektni partnerji iz
lastnih sredstev.
• Upravičeni stroški posamezne operacije se ne smejo financirati iz
drugih javnih.

SPLOŠNA PRAVILA GLEDE SOFINANCIRANJA
Pogoji glede predloga operacije:
• natančno določeno območje izvajanja operacije,
• jasno opredeljeno komu je operacija namenjena in kdo so njeni
končni uporabniki,
• časovno in vsebinsko opredeljen niz aktivnosti,
• opisan sistem upravljanja in način financiranja,
• vzpostavljen sistem spremljanja in vrednotenja.
Iz opisa predloga operacije v vlogi mora biti razvidna zaprta
finančna konstrukcija za celotno operacijo.
Ob oddaji vloge morajo biti za operacijo izdana vsa potrebna
dovoljenja, kot jih za izvedbo operacije določa področna
zakonodaja.

SPLOŠNA PRAVILA GLEDE SOFINANCIRANJA
Časovni okvir izvedbe operacije:
• Operacija se ne sme začeti izvajati pred obdobjem
upravičenosti v skladu s posebnimi pogoji za vsakega od skladov.
• Upravičenec mora izvesti operacijo najpozneje v treh letih od
pravnomočnosti odločbe o potrditvi operacije s strani Agencije
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (če gre za operacijo, ki se
financira iz EKSRP) oziroma od podpisa pogodbe o sofinanciranju
z Ministrstvom za gospodarski razvij in tehnologijo (če gre za
operacijo, ki se financira iz ESRR).
• Obdobje trajanja operacije mora vključevati čas za izvedbo
glavnih aktivnosti ter čas za administrativni zaključek operacije.

SKLOP A POSEBNA PRAVILA ZA OPERACIJE
SOFINANCIRANE IZ EKSRP

LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
tel: 01 306 19 02 – las@ljubljana.si- www.las-mestoinvas.si

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
Upravičeno območje za izvajanje operacij:
Operacija se lahko izvede samo na območju sledečih občin:
Domžale, Komenda, Mengeš, Medvode, Vodice in Trzin, razen v
naselju Domžale (kot je evidentirano v registru prostorskih enot).

Razpisana sredstva iz sklada EKSRP v letu 2016:
•

•

395.000,00 EUR ki se delijo po posameznih tematskih področjih
in ukrepih.
V primeru, da sredstva znotraj posameznega tematskega
področja ne bodo porabljena se lahko prerazporedijo na drugo
tematsko področje, kjer je povpraševanje večje.

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
Ukrep
U1 Izboljšanje podpornega okolja in dvig usposobljenosti
za trženje, podjetništvo in zaposlitev
U2 Kombiniranje razpoložljivih naravnih in človeških virov
za naslavljanje okoljskih in družbenih izzivov
U3 Oživljanje vaških in mestnih jeder z razvojem
infrastrukture in programskih vsebin
U4 Izkoriščanje potencialov in priložnosti, ki jih nudi
kulturna dediščina
U5 Izobraževalne in promocijske aktivnosti o pomenu
ohranjanja narave in okolja
U6 Obnova in revitalizacija naravnih vrednot ter
izboljšanje ugodnega stanja zavarovanih vrst
U7 Povečati pestrost in izboljšati kakovost storitev in
ranljivih skupin
U8 Dvig ozaveščenosti in strpnosti lokalnega prebivalstva
do drugačnosti med ljudmi
SKUPAJ

Razpisana sredstva (EUR)
90.000,00

150.000,00

105.000,00

50.000,00

395.000,00

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
Upravičenci:
• lokalna akcijska skupina (LAS),
• fizične osebe, ki imajo stalno bivališče na območju LAS ter
• pravne osebe, ki imajo svoj sedež, registrirano izpostavo,
podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na
območju LAS,
• pravne osebe javnega prava ali pravne osebe zasebnega prava v
javnem interesu, ki delujejo na območju LAS.
Upravičenci lahko predlagajo za sofinanciranje operacije, ki jih bodo
izvedli sami ali s partnerji (najmanj 3 partnerji).
Pozornost pri operacijah, ki se lahko izvedejo v okviru glavnega
ukrepa PRP 2014-2020!

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
Oblika in obseg sofinanciranja:
• Upravičeni so samo stroški, ki so nastali po izdaji odločbe, s katero
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje
operacije.
• Najnižji dovoljeni znesek javne podpore za posamezno operacijo
je 2.000 EUR.
• Najvišji dovoljeni znesek javne podpore za posamezno operacijo je
300.000 EUR.

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
UPRAVIČENI STROŠKI - navodila:

•

•
•
•

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
(gradnja kmetijskih objektov in komunalne
infrastrukture)
Katalog stroškov kmetijske in gozdarske
mehanizacije
Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov
v okviru pristopa CLLD
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
Upravičeni stroški:
•

•

•
•
•
.

Stroški dela (stroški plač, delo po avtorski pogodbi; honorarno
delo; delo po podjemni pogodbi; delo preko študentskega
servisa).
Stroški materiala, naložb in storitev (nakup materiala, nakup
nove opreme in strojev, najem opreme, gradnja nepremičnin,
stroški promocije operacije, stroški obveščanja javnosti o
operaciji, druge storitve).
Stroški nakupa zemljišč - največ 10% upravičenih stroškov.
Stroški prispevka v naravi - največ 10% upravičenih stroškov.
DDV – ni upravičen strošek.

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
STROŠKI PLAČ:

• plače z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca in delodajalca,
• povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz, stroški
službenih potovanj),
• nadomestila plače (boleznine do 30 dni, dopust),
• drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo (regres za letni
dopust).

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
STROŠKI PLAČ - dokazila:

• kopija podpisane in žigosane plačilne liste zaposlenih;
• pravilno izpolnjen potni nalog (v primeru službenega potovanja);
• kopije pogodb o zaposlitvi z morebitnimi aneksi ali drug pravni akt, s
katerim je zaposlena oseba razporejena na delo na operaciji;
• časovnice/poročila o opravljenem delu z izračunom urne postavke;
• izdelki, ki so rezultat določenih aktivnosti (tiskani material, CD,
zapisniki sestankov, liste prisotnih, fotografije, …).
• dokazila o plačilu vseh stroškov delodajalca (bančni izpis plačilnih
nalogov, izpis UJP,..),
• in kopija REK obrazca.

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
DRUGE VRSTE PLAČIL ZA OPRAVLJENO DELO:
Vključujejo:
•
•
•
•

delo po avtorski pogodbi;
honorarno delo;
delo po podjemni pogodbi;
delo preko študentskega servisa.

Dokazila:
•
•
•
•
•

kopija pogodbe o honorarnem delu/avtorske/podjemne;
napotnica študentskega servisa in kopija računa študentskega servisa;
obračun (avtorskega) honorarja;
časovnice/poročila o opravljenem delu;
izdelki, ki so rezultat določenih aktivnosti (tiskani material, CD, zapisniki
sestankov, liste prisotnih, dokumentacija postopka javnega naročanja, ipd.).

Dokazila o plačilu:
• dokazila o plačilu vseh stroškov delodajalca (bančni izpis plačilnih nalogov),
• in kopija REK obrazca.

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
STROŠKI MATERIALA, NALOŽB IN STORITEV

Vključujejo:
• nakup materiala,
• nove opreme in strojev,
• najem opreme,
• gradnja nepremičnin,
• stroški promocije operacije,
• stroški obveščanja javnosti o operaciji,
• in druge storitve.

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
STROŠKI MATERIALA, NALOŽB IN STORITEV - dokazila
•
•
•
•

•
•
•
•
•

kopija računa, elektronskega računa oziroma e-računa potrjen s strani LAS;
kopije pogodb z zunanjimi izvajalci, kadar se računi nanašajo na pogodbo;
kopije naročilnic ali ponudb, ki so bili podlaga za izdajo računa;
kopija končne gradbene situacije, potrjene s strani upravičenca, izvajalca in
nadzornika del, v primeru gradnje;
fotografije stanja na terenu pred gradnjo kot tudi med samimi fazami in po
zaključku gradnje, ki dokazujejo opravljeno delo oziroma izvedeno storitev;
projekt izvedenih del;
knjigo obračunskih izmer, v primeru vseh vrst gradenj in rekonstrukcij, v
skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov;
v primeru postopka javnega naročanja vso dokumentacijo o izvedenem
javnem naročilu
izdelki, ki so rezultat določenih aktivnosti.

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
Stroški prispevka v naravi:
• Zagotovi se v obliki dela, blaga in zemljišč
• Ne sme presegati 10% skupnih upravičenih stroškov operacije
• Vrednost prispevka je mogoče neodvisno oceniti in preveriti

Dokazila:
• izjava o prispevku v naravi s priloženo časovnico/poročilom, ki je
potrjena s strani LAS-a;
• dokazilo o višini urne postavke, ki omogoča presojo njene ustreznosti
glede na običajne postavke za enakovredna dela;
• fotografije izdelka, nepremičnine, opravljanja del – če je mogoče, pa
se dokončan izdelek predloži;
• potrdilo neodvisnega cenilca ali drugega organa, v primeru
zagotavljanja nepremičnin.

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
STROŠKI NAKUPA ZEMLJIŠČ:
• upravičen strošek, če obstaja neposredna povezava s cilji zadevne
operacije,
• predstavljajo največ 10% upravičenih stroškov za zadevno operacijo.

Dokazila:
• cenitveno poročilo uradno priznanega cenilca z ustrezno licenco
oziroma ocenjevalca nepremičnin,
• kopija overjene kupoprodajne pogodbe v obliki notarskega zapisa oz.
v drugih primerih s podpisom, overjenim pri notarju, tako da je
primerna za vknjižbo v zemljiško knjigo,
• vpis lastništva v zemljiško knjigo.

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV – SPLOŠNI STROŠKI:
• Stroški opravljenih storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za
pridobitev gradbene, projektne oziroma tehnične dokumentacije;
• Stroški 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;
• Nadzor nad izvedbo gradbenih in obrtniških del;
• Največ 10% upravičenih stroškov za zadevno operacijo
• Upravičeni od 1.1.2014

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
Postopki izbora zunanjih izvajalcev in določitev višine stroškov:
• Predpis, ki ureja katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, se
uporablja za najvišje priznane vrednosti naslednjih kategorij stroškov (64.
člen Uredbe CLLD):
– gradnja in vzdrževanje objektov z osnovno notranjo opremo objektov ter stroški
nakupa dodatne opreme objektov, ki je samostojna funkcionalna celota,
– stroški ureditve cestne, vodovodne ter energetske infrastrukture ter stroški
ureditve gozdnih prometnic,
– stroški izgradnje naprav na kmetijskih zemljiščih in
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč.

• Katalog stroškov se uporablja za tiste stroške, ki jih katalog pokriva, točno
določene stroške in ne za »podobna« ali »primerljiva« dela. V primeru, da
je najvišja priznana vrednost opredeljena v katalogu, se priloži ena
ponudba. V primeru, da v katalogu ni stroška je potrebno predloži tržno
primerljive ponudbe treh ponudnikov.

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
Postopki izbora zunanjih izvajalcev in določitev višine stroškov:
• Zavezanci po Zakonu o javnem naročanju so dolžni izbiro
izvajalca izvesti v skladu s postopki omenjenega zakona.
Celoten postopek izbire izvajalca mora biti priložen zahtevku
za izplačilo.
• Če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje, se uporabljajo vrednosti iz kataloga. Če je vrednost
ponudbe izbranega izvajalca višja, kot je priznana vrednost iz
predpisov iz kataloga, se pri izračunu priznane vrednosti
stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti stroškov iz
kataloga.
• Za stroške mora upravičenec k vlogi predložiti eno ponudbo,
oziroma popis del in potrjen DIIP.

SKLOP B POSEBNA PRAVILA ZA OPERACIJE
SOFINANCIRANE IZ ESRR

LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
tel: 01 306 19 02 – las@ljubljana.si- www.las-mestoinvas.si

EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
Upravičeno območje za izvajanje operacij:

Operacija se lahko izvede na območju naslednjih urbanih naseljih:
Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin, Vodice, Dob,
Dragomelj, Ihan, Moste, Preserje pri Radomljah, Radomlje,
Rodica, Spodnje Jarše, Srednje Jarše, Vir, Zgornje Pirniče (kot so
evidentirana v registru prostorskih enot).
Razpisana sredstva iz sklada EKSRP v letu 2016:
• 520.000,00 EUR ki se delijo po posameznih tematskih področjih
in ukrepih.

•

V primeru, da sredstva znotraj posameznega tematskega
področja ne bodo porabljena se lahko prerazporedijo na drugo
tematsko področje, kjer je povpraševanje večje.

EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
Ukrep
U1 Izboljšanje podpornega okolja in dvig usposobljenosti
za trženje, podjetništvo in zaposlitev
U2 Kombiniranje razpoložljivih naravnih in človeških virov
za naslavljanje okoljskih in družbenih izzivov
U3 Oživljanje vaških in mestnih jeder z razvojem
infrastrukture in programskih vsebin
U4 Izkoriščanje potencialov in priložnosti, ki jih nudi
kulturna dediščina
U5 Izobraževalne in promocijske aktivnosti o pomenu
ohranjanja narave in okolja
U6 Obnova in revitalizacija naravnih vrednot ter
izboljšanje ugodnega stanja zavarovanih vrst
U7 Povečati pestrost in izboljšati kakovost storitev in
ranljivih skupin
U8 Dvig ozaveščenosti in strpnosti lokalnega prebivalstva
do drugačnosti med ljudmi
SKUPAJ

Razpisana sredstva (EUR)
270.000,00

0,00

50.000,00
0,00

200.000,00

520.000,00

EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
Upravičenci:
• lokalna akcijska skupina (LAS),
• pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki imajo svoj sedež,
registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma
poslovno enoto na območju LAS,
• nevladne organizacije, institucije regionalnega razvoja,
• samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe niso
upravičenci.
Upravičenci lahko predlagajo za sofinanciranje operacije, ki jih bodo
izvedli sami ali s partnerji. Partnerstvo sestavljata najmanj 2
partnerja. Najmanj 70% projektov mora biti partnerskih.

EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
Oblika in obseg sofinanciranja:
• Upravičeni so samo stroški, ki so nastali po oddaji vloge v
odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
• Najnižji dovoljeni znesek javne podpore za posamezno operacijo
je 5.000 EUR.
• Najvišji dovoljeni znesek javne podpore za posamezno operacijo je
300.000 EUR.

• Stopnja javne podpore je določena na 80 % EU dela, ki ga
sofinancira MGRT in 20 %, ki se deli na nacionalni in zasebni
prispevek.

EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
Upravičeni stroški:
•
•
•
•
•

•
•

Stroški dela: plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški za
službena potovanja.
Posredni stroški.
Stroški informiranja in komuniciranja.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev (vključujejo pripravo gradbene,
projektne in tehnične dokumentacije ter stroške študije izvedljivosti).
Investicije v opredmetena osnovna sredstva: nakup in gradnja
nepremičnin, nakup zemljišč (do 10%), napeljave, stroji, oprema,
pohištvo in prevozna sredstva; ter v neopredmetena sredstva ALI
stroške uporabe osnovnih sredstev (stroški amortizacije).
DDV – ni upravičen strošek.
Prispevek v naravi – ni upravičen strošek.

EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
UPRAVIČENI STROŠKI:
•

•

•

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za
sredstva evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014-2020
Zavezanci po ZJN, delajo po ZJN-3. Kadar upravičenci niso
zavezanci po ZJN-3, morajo izvajati operacijo v skladu s
temeljnimi načeli ZJN-3. Določbe Zakona o javnem naročanju
se na splošnem področju ne uporabljajo za javna naročila
blaga, storitev ali projektnih natečajev, katerih ocenjena
vrednost je nižja od 20.000 EUR brez DDV, za javna naročila
gradenj, katerih ocenjena vrednost je nižja od 40.000 EUR
brez DDV.
Vlogi NI potrebno prilagati treh ponudb.

PRIPRAVA VLOGE ZA PRIJAVO

LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
tel: 01 306 19 02 – las@ljubljana.si- www.las-mestoinvas.si

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
VLOGA ZA PRIJAVO OPERACIJE – SKLOP A
1. OSNOVNI PODATKI O OPERACIJI
Naziv operacije ,
Akronim (kratica),
Čas izvajanja operacije (največ 3 leta),
Vrednost operacije.

2. OSNOVNI PODATKI O PRIJAVITELJIH
Polni naziv,
Kratek naziv
Pravni status
Naslov,
Davčna in matična,
Odgovorna oseba,
Vodja projekta,
Kontaktni podatki,
TRR,
Število zaposlenih na dan 31.12.2016
Navesti je treba podatke za vodilnega partnerja in
vse ostale partnerje, ki sodelujejo v operaciji.

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA

3. REFERENCE PRIJAVITELJA/PRIJAVITELJEV OPERACIJE
vloga partnerja v projektu, glavni rezultati
Do 5 vsebinsko primerljivih projektov. Navesti potrebno za vse partnerje v projektu.

4. OPIS OPERACIJE
Namen in cilji operacije in njen vpliv na območje LAS
Kratek opis.

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
4. OPIS OPERACIJE
4.1 Namen in cilji operacije in njen vpliv na območje LAS
Kratek opis.

4.2 in 4.3 Aktivnosti operacije
Operacija mora biti razdeljena na posamezne aktivnosti.
A1. Vodenje operacije in A2. Obveščanje javnosti sta obvezni aktivnosti vsake operacije. Vsaka
operacija ima lahko največ dve fazi, aktivnosti A1 in A2 obvezni v obeh fazah.
Skupno je lahko operacija razdeljena na največ deset aktivnosti, ki so lahko razdeljene na dve fazi.

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
4. OPIS OPERACIJE
4.1 Namen in cilji operacije in njen vpliv na območje LAS
Kratek opis.

4.2 in 4.3 Aktivnosti operacije
Operacija mora biti razdeljena na posamezne aktivnosti.
A1. Vodenje operacije in A2. Obveščanje javnosti sta obvezni aktivnosti vsake operacije. Vsaka
operacija ima lahko največ dve fazi, aktivnosti A1 in A2 obvezni v obeh fazah.
Skupno je lahko operacija razdeljena na največ deset aktivnosti, ki so lahko razdeljene na dve fazi.

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
4. OPIS OPERACIJE
4.4 Rezultati operacije
Za vsako aktivnost vsake faze navedite najmanj 1 pričakovan rezultat (npr. delavnica in št.
izvedenih delavnic, dogodek in št. udeležencev dogodka, izdana publikacija in št. izvodov). Rezultati
naj bodo realni!

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
4. OPIS OPERACIJE
4.5 Kazalniki uspešnosti
Vpišite ciljne vrednosti za kazalnike, ki se spremljajo na nivoju izvajanja SLR.
Kazalniki naj bodo realni! Če upravičenec ne doseže ciljev operacije, kot je to opredelil v vlogi, se
mu obseg podpore v sorazmernem deležu zniža, kar pomeni, da se mu zniža delež podpore v
enakem odstotku, kot ni bil dosežen zastavljeni cilj (Uredba CLLD).

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
4. OPIS OPERACIJE
4.6 Ciljna skupina
Navedite komu je operacija namenjena in to utemeljite. Če je mogoče oziroma smiselno, vključite
ranljive ciljne skupine.

4.7 Območje izvajanja operacije
Navedite občino/e in naselje/a v katerih se bodo izvajale aktivnosti operacije. Operacije se ne smejo
izvajati v naselju Domžale.

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
5. INVESTICIJSKA VLAGANJA
5.1 Naložba 1
Izpolnite le v primeru, da vaša operacija vključuje naložbo (izgradnjo, prenovo ali opremljanje
objektov; nakup mehanizacije, strojev ali opreme; nakup zemljišč ter investicije v prometno,
komunalno, komunikacijsko, namakalno, turistično, okoljsko, parkovno in drugo infrastrukturo).

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
5. INVESTICIJSKA VLAGANJA
5.1 Naložba 1
Izpolnite le v primeru, da vaša operacija vključuje naložbo (izgradnjo, prenovo ali opremljanje
objektov; nakup mehanizacije, strojev ali opreme; nakup zemljišč ter investicije v prometno,
komunalno, komunikacijsko, namakalno, turistično, okoljsko, parkovno in drugo infrastrukturo).

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
6. USKLAJENOST OPERACIJE S STRATEŠKIMI IN RAZVOJNIMI USMERITVAMI ZA EKSRP!!
Pri izpolnjevanju tabel 6.1 – 6.4 uskladite vaše odgovore s Tabelo Cilji in ukrepi SLR Las za mesto in vas.

Tabela Cilji in ukrepi SLR Las za mesto in vas –
podlaga za pripravo JP (objavljena na spletni strani LAS Za mesto in vas pri JP).

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
6. USKLAJENOST OPERACIJE S STRATEŠKIMI IN RAZVOJNIMI USMERITVAMI
6.1 Operacija bo prispevala k horizontalnim ciljem Evropske Unije
6.2 Operacija bo prispevala k izbranim tematskim področjem SLR
6.3 Operacija bo prispevala k izbranim razvojnim ciljem
6.4 Operacija se bo izvajala v okviru naslednjih ukrepov, ki jih za doseganje ciljev določa
SLR – izberete lahko največ 2 ukrepa. Izbiro obrazložite!
Ukrepi za sklad EKSRP!
U1- Izboljšanje podpornega okolja in dvig usposobljenosti za trženje, podjetništvo in zaposlitev.
U2- Kombiniranje razpoložljivih naravnih in človeških virov za realizacijo poslovnih idej, ki
naslavljajo okoljske in družbene izzive.
U3- Oživljanje vaških in mestnih jeder z razvojem infrastrukture in programskih vsebin.
U4- Izkoriščanje potencialov in priložnosti, ki jih nudi kulturna dediščina.
U5- Izobraževalne in promocijske aktivnosti o pomenu ohranjanja narave in okolja.
U6- Obnova in revitalizacija naravnih vrednot ter izboljšanje ugodnega stanja zavarovanih vrst.
U7- Povečati pestrost in izboljšati kakovost storitev za ranljive skupin.
U8- Dvig ozaveščenosti in strpnosti lokalnega prebivalstva do drugačnosti med ljudmi.

EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
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6.3 Operacija bo prispevala k izbranim razvojnim ciljem
6.4 Operacija se bo izvajala v okviru naslednjih ukrepov, ki jih za doseganje ciljev določa
SLR – izberete lahko največ 2 ukrepa. Izbiro obrazložite!
Ukrepi za sklad ESRR!
U1- Izboljšanje podpornega okolja in dvig usposobljenosti za trženje, podjetništvo in zaposlitev.
U2- Kombiniranje razpoložljivih naravnih in človeških virov za realizacijo poslovnih idej, ki
naslavljajo okoljske in družbene izzive.
U5- Izobraževalne in promocijske aktivnosti o pomenu ohranjanja narave in okolja.
U7- Povečati pestrost in izboljšati kakovost storitev za ranljive skupin.
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EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
7. FINANČNI NAČRT OPERACIJE
7.1 Finančno ovrednotenje operacije
Realno ocenite vrednost predlagane operacije. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil
napačno vlogo za odobritev (sofinanciranje) operacije ali zahtevek za izplačilo (navajanje lažnih
podatkov, izjav), mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi (Uredba CLLD):.

7.2 Finančni načrt operacije po posameznih aktivnostih

8. IZJAVA IN PODPISI PRIJAVITELJA/PRIJAVITELJEV
Podpisi prijavitelja / prijaviteljev
Vodilni partner in vsi ostali projektni partnerji izrazijo svoje strinjanje s prijav s podpisom in
ožigosanjem izjave.

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
9. SEZNAM OBVEZNIH PRILOG
PRILOGA 1 / Dokazila o lastništvu - vsi partnerji v operaciji
PRILOGA 2 / Upravna dovoljenja (smiselno glede na naložbo) - vsi partnerji v operaciji
PRILOGA 3 / Projektna dokumentacija in projektantski predračun (smiselno glede na naložbo) - Lokalne skupnosti, NVO,
javni sektor, gospodarski sektor
PRILOGA 4 / Tri primerljive ponudbe s pisno utemeljitvijo najboljše izbire (za stroške, ki niso opredeljeni v katalogu
najvišjih priznanih stroškov MKGP)- Vsi prijavitelji, ki niso zavezani postopkom javnega naročanja
PRILOGA 5 / Izjava glede enotnega podjetja in kumulaciji pomoči ''de minimis' - Vsi partnerji v operaciji
PRILOGA 6 / Druga dokazila, ki niso obvezna, vendar upravičenci smatrajo, da bi z njimi prispevali k pozitivni odločitvi pri
izboru operacije - Vsi partnerji v operaciji
PRILOGA 7 / Stroškovnik operacije- Finančni načrt Sklop A - Vsi partnerji v operaciji
PRILOGA 8 / Pogodba o sodelovanju pri operaciji- Vsi partnerji v operaciji
PRILOGA 9 / Elektronska verzija vloge (WORD, EXCEL) (CD, USB,..)- Vodilni partner/vlagatelj
PRILOGA 10 / Opremljenost ovojnice - Vodilni partner/vlagatelj

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG

LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
tel: 01 306 19 02 – las@ljubljana.si- www.las-mestoinvas.si

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG
Pogoji in merila za izbiro operacij so:
• Pogoji za upravičenost – obvezni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
prijavitelj. Vloga, ki ne izpolnjuje vseh obveznih pogojev je
izločena iz nadaljnje obdelave.
• Specifična merila - vloge, ki izpolnjujejo vse obvezne pogoje, se v
nadaljnjem postopku ocenjujejo z vidika specifičnih meril za
ocenjevanje.

OBVEZNI POGOJI ZA UPRAVIČENOST
Pogoji za upravičenost

Vloga je prispela pravočasno in je pravilno označena
Vloga je administrativno popolna, t.j. pravilno in v celoti izpolnjena na
predpisanem obrazcu s predloženimi vsemi obveznimi prilogami
Operacija se izvaja na območju LAS in se ne izvaja v naseljih, kjer je
izvajanje operacij izključeno
Prijavitelj in morebitni partnerji izpolnjujejo pogoje za upravičenca za
sofinanciranje
Operacija je skladna s strategijo lokalnega razvoja LAS in prednostnimi
vsebinami javnega poziva
Operacija se še ni pričela izvajati
Zaprošen znesek za sofinanciranje je v mejah, kot jih določa javni poziv
Operacija ima zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljene lastne
finančne vire za izvedbo operacije v celoti
Upravičeni stroški operacije se ne financirajo iz drugih javnih ali
zasebnih sredstev (prepoved dvojnega financiranja)
Operacija je v skladu z veljavno zakonodajo in zanjo so izdana vsa
relevantna soglasja ali dovoljenja (kjer je to potrebno)

Izpolnjuje Ne izpolnjuje

SPECIFIČNA MERILA ZA OCENJEVANJE
Specifična merila

Možno število
točk

01

Prispevek operacije k uresničevanju ciljev SLR

20

02

Kakovost operacije in pripravljenost za izvajanje

20

03

Pomen operacije za skladen razvoj celotnega območja
LAS

18

04

Ekonomska in družbena upravičenost operacije

20

05

Finančna preglednost in stroškovna učinkovitost

8

06

Vpliv operacije na doseganje horizontalnih ciljev EU

8

07

Upravljanje operacije

6

Skupaj

100

Doseženo
število točk

POSTOPEK IZBORA OPERACIJ

Vloga - priporočeno
po pošti na naslov
RRA LUR

Seznanitev prijaviteljev o
rezultatih izbora – v roku
60 dni

Predložitev predlogov operacij v
potrditev ARSKTRP ali MGRT

Preveritev popolnosti in
ustreznosti operacij –
ocenjevalna komisija

Dopolnitve vlog
v roku 8 dni

Upravni odbor LAS izbere
operacij za financiranje in
jih posreduje v seznanitev
Skupščini LAS

Ocenjevanje
vlog –
ocenjevalna
komisija

Odločba o odobritvi operacije /
Pogodba o sofinanciranju operacije

OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU
Objava Javnega poziva in rok za vložitev predlogov operacij:
•
•

objava javnega poziva – 15. 12. 2016
rok za vložitev predlogov operacij – 24. 4. 2017
• po priporočeni pošti (upošteva za datum in ura oddaje na
pošto)
• ali osebno do 13. ure na naslov RRA LUR, Tehnološki park
19, 1000 Ljubljana).

tel: 01 306 19 02
e-naslov: las@ljubljana.si
http://www.las-mestoinvas.si/
Kontaktne osebe:
Roman Medved, tel: 01 306 1902, GSM: 030 641655
Urša Kisovec, tel: 01 306 1902
Gaja Trbižan, tel: 01 306 1902
Osebno po predhodnem dogovoru.
Zadnja vprašanja bodo možna do pet dni pred rokom za
oddajo vloge (18. 4. 2017).
Odgovori objavljeni na spletni strani

Hvala za pozornost!

LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
tel: 01 306 19 02 – las@ljubljana.si- www.las-mestoinvas.si

