1. JAVNI POZIV
ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE SLR LAS STIK
V LETU 2016

Delavnice za predstavitev 1. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega
razvoja na območju LAS STIK v letu 2016

december, 2016

Osnovne informacije o javnem pozivu:
•
•
•
•
•
•
•

Sofinancirano iz sklada EKSRP
Skupna višina razpoložljivih sredstev: 408.000 EUR
Delež sofinanciranja: 85%
Datum objave javnega poziva: 30. 11. 2016
Zaključek javnega poziva: 28. 2. 2017
Zadnja vprašanja do: 24. 2. 2017
Vse informacije dosegljive na : www.las-stik.si

Predmet sofinanciranja
Tematsko področje

Cilji

Ukrepi

USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST

C 1.1.1: Povečanje števila zaposlenih

U1.1.: Spodbujanje podjetniškega
podpornega okolja, podjetniških iniciativ in
inovativnih razvojnih partnerstev
U1.3.: Izrabljanje tradicionalnih
potencialov in lokalnih danosti (kulturnih in
naravnih) za ustvarjanje novih delovnih
mest
U2.1.: Krepitev znanja in prenos dobrih
praks pri povezovanju ter razvoj novih
inovativnih produktov in lokalne
infrastrukture
U2.2.: Ohranjanje kulturne dediščine na
podeželju z razvojem dejavnosti za prosti
čas, turizem in kulturo
U3.1.: Ozaveščanje o pomenu ohranjanja
narave ter krepitev lokalne pripadnosti

C 1.3.1: Prenos znanja med generacijami,
ohranjanje in oživljanje starih poklicev in obrti

RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV

C 2.1.1: Povečati število / spodbuditi razvoj
novih produktov, povezanih z lokalnim okoljem

C 2.2.1: Izboljšanje trženja lokalnih proizvodov
in storitev, prepoznavnost območja
VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE
NARAVE

VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN
DRUGIH RANLJIVIH CILJNIH SKUPIN

C 3.1.1: Povečanje ozaveščenosti o varovanju
okolja in pomenu naravne in kulturne
dediščine ter krepitev lokalne pripadnosti
C 3.2.1: Ohranjanje endogenih potencialov
območja ter povezovanje med podeželjem in
mestom (urbanimi območji)
C 3.3.1: Povečanje izrabe lokalnih OVE,
energetska učinkovitost

C 4.1.1: Povečati vključenosti mladih, žensk,
Romov in drugih ranljivih skupin v družbeno
okolje in na trg dela

C 4.2.1: Izboljšanje kakovosti življenja starejših
in drugih ranljivih skupin ter povečanje
ozaveščenosti o medgeneracijskem
sodelovanju

Razpoložljiva
sredstva
(EUR)
22.000

40.000

100.000

Z izvedbo operacije
morate prispevati k
realizaciji ciljev SLR LAS STIK

55.000

25.000

U3.2.: Ohranjanje naravne in kulturne
dediščine s spodbujanjem povezovanja
podeželja in urbanih središč
U3.3.: Ozaveščanje o trajnostni rabi
lokalnih OVE, energetski učinkovitosti,
trajnostni mobilnosti
U4.1.: Izvajanje aktivnosti intervencijskega
vključevanja mladih, žensk, Romov in
drugih ranljivih skupin na trg dela ter
povezovanje izvajalcev programov

50.000

U4.2.: Razvoj podpornega okolja za
Izboljšanje kakovosti življenja starejših in
drugih ranljivih skupin ter krepitev
medgeneracijskega sodelovanja.

40.000

36.000

40.000

Vsako operacijo se lahko
predlaga za sofinanciranje
samo v okviru
enega izbranega ukrepa,
lahko pa vpliva na doseganje
več ciljev ali naslavlja več
tematskih področij.

Vsak cilj je znotraj enega
TEMATSKEGA PODROČJA

1. USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST
Potrebe LAS STIK
Izboljšanje poslovnega okolja in klime, razvoj
potenciala malega podjetništva
Trženje obstoječih turističnih potencialov,
povezovanje ponudnikov, promocija, nova delovna
mesta v turizmu
Ohranjanje izumrlih poklicev (tesarstvo, kolarstvo,
kovaštvo, livarstvo, pokrivanje s slamo, suha roba…)
Razvoj ekološkega kmetijstva, lokalna samooskrba –
delovna mesta, dopolnilne dejavnosti, boljše
povezovanje pridelovalcev in potrošnikov, skrajšanje
dobavnih verig, zagotavljanje kakovostne hrane

Vsak ukrep prispeva k
uresničevanju enega
CILJA

Cilji
C 1.1.1: Povečanje števila
zaposlenih

Vsak UKREP ima
svoj kazalnik

Ukrepi
U 1.1: Spodbujanje podjetniškega
podpornega okolja, podjetniških
iniciativ in inovativnih razvojnih
partnerstev

C 1.3.1: Prenos znanja med U 1.3: Izrabljanje tradicionalnih
generacijami, ohranjanje in potencialov in lokalnih danosti
oživljanje starih poklicev in obrti (kulturnih in naravnih) za
ustvarjanje novih delovnih mest

Kazalniki
Število novih zaposlitev

Število izvedenih delavnic

2. RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV
Potrebe LAS STIK
Cilji
Izobraževanje s področja oblikovanja novih / skupnih C 2.1.1: Povečati število /
produktov in storitev
spodbuditi razvoj novih
produktov, povezanih z lokalnim
Izboljšanje trženja, promocija območja LAS, plasiranje okoljem
blagovnih znamk na trg, dopolnitev s konkretnimi
lokalnimi znanji, krepitev pripadnosti, boljša kvaliteta
izdelkov in storitev
Razvoj in povezovanje različnih vrst turizma C 2.2.1: Izboljšanje trženja
(ekološkega, zelenega / sonaravnega turizma, lokalnih proizvodov in storitev,
zidaniškega , poslovnega…), ohranjanje kulturne prepoznavnost območja
dediščine

Ukrepi
U 2.1: Krepitev znanja in prenos
dobrih praks pri povezovanju ter
razvoj novih inovativnih
produktov in lokalne
infrastrukture

Kazalniki
Število razvitih novih
produktov
Število izvedenih delavnic
Število vključenih
udeležencev

U 2.2: Ohranjanje kulturne Število razvitih dejavnosti
dediščine na podeželju
z
razvojem dejavnosti za prosti čas, Število izvedenih delavnic
turizem in kulturo

3. VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE
Potrebe LAS STIK
Cilji
Izobraževanje in ozaveščanje širše skupnosti glede C 3.1.1: Povečanje
varstva okolja, ozaveščanje in ohranjanje biotske ozaveščenosti o varovanju
raznovrstnosti
okolja in pomenu naravne in
kulturne dediščine ter krepitev
lokalne pripadnosti
Ureditev vodnih virov, ohranjanje narave in C 3.2.1: Ohranjanje endogenih
vodnjakov, kalov, luž, bičev,...
potencialov območja ter
Ohranitev kulturne dediščine (kašče, kozolci, sušilnice povezovanje med podeželjem in
mestom (urbanimi območji)
sadja,...)
Predstavitev kulturne dediščine, tradicije in običajev
na inovativen način
Prepoznavanje in izkoriščanje obstoječih naravnih C 3.3.1: Povečanje izrabe
danosti, obnovljivi viri energije, preprečevanje lokalnih OVE, energetska
degradacije okolja
učinkovitost

Ukrepi
U 3.1: Ozaveščanje o pomenu
ohranjanja narave ter krepitev
lokalne pripadnosti

Kazalniki

U 3.2: Ohranjanje naravne in
kulturne dediščine s
spodbujanjem povezovanja
podeželja in urbanih središč

Število razvitih
inovativnih produktov
povezovanja med
podeželjem in mestom

U 3.3: Ozaveščanje o trajnostni
rabi lokalnih OVE, energetski
učinkovitosti, trajnostni
mobilnosti

Število izvedenih
usposabljanj in delavnic
Število udeležencev
usposabljanj

Število izvedenih
usposabljanj in delavnic
Število vključenih
udeležencev

4. VEČJE VKLJUČENOSTI MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH CILJNIH SKUPIN
Potrebe LAS STIK
Cilji
Izobraževanje ranljivih skupin za izboljšanje njihovih C 4.1.1: Povečati vključenost
možnosti zaposlovanja (ženske in Romi)
mladih, žensk, Romov in drugih
Priprava programov in izpeljava vsebin za osebe s ranljivih skupin v družbeno
okolje in na trg dela
posebnimi potrebami

Povezovanje generacij,
dostopnost vsebin,
medgeneracijska pomoč, razvoj socialnih storitev
Ustrezni prostori za druženje – izboljšava obstoječih,
medgeneracijski park
Motivacija / ozaveščanje / izobraževanje ponudnikov razvoj programov za aktivno preživljanje prostega časa

C 4.2.1: Izboljšanje kakovosti
življenja starejših in drugih
ranljivih skupin ter povečanje
ozaveščenosti o
medgeneracijskem sodelovanju

Ukrepi
U 4.1: Izvajanje aktivnosti
intervencijskega vključevanja
mladih, žensk, Romov in drugih
ranljivih skupin na trg dela ter
povezovanje izvajalcev
programov

U 4.2: Razvoj podpornega okolja
za Izboljšanje kakovosti življenja
starejših in drugih ranljivih skupin
ter krepitev medgeneracijskega
sodelovanja

Kazalniki
Število izvedenih delavnic
in usposabljanj
Število izobraženih
mladih, žensk, Romov in
drugih ranljivih skupin
Število usposobljenih
mentorjev, moderatorjev,
multiplikatorjev
Število razvitih
inovativnih programov
Število vključenih
udeležencev v novo
razvitih programih

Upravičeno območje izvajanja:
Operacija se lahko izvede na območju LAS STIK, to je na območju občin:
Občina
Občina Dolenjske Toplice
Občina Ivančna Gorica
Občina Trebnje
Občina Žužemberk

Upravičena naselja znotraj občine
vsa naselja v občini
vsa naselja v občini
vsa naselja v občini
vsa naselja v občini

Upravičeni prijavitelj in partnerji v operacijah:
•

Upravičenci do podpore so LAS, fizične in pravne osebe (pravne osebe javnega in zasebnega
prava, NVO, razvojne institucije).

•

Upravičenec in partner/partnerji morata/morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

-

ima stalno bivališče na območju LAS STIK (če gre za fizično osebo) oziroma ima sedež,
registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS
STIK (če gre za pravno osebo zasebnega prava) oziroma deluje na območju LAS STIK (če gre za pravno
osebo javnega prava ali za pravno osebo zasebnega prava v javnem interesu),
ima zagotovljena sredstva za lastno sofinanciranje operacije (iz lastnih virov, iz drugih javnih
oziroma zasebnih virov).

•

Pri operacijah, kjer končni prejemnik sredstev (vsak partner v operaciji) ni občina ali druga
javna institucija in izpolnjujejo pogoje za državne pomoči, se pomoč dodeli na podlagi pravila
de minimis (v obdobju zadnjih treh proračunskih let največ do 200.000,00 EUR sredstev iz različnih EU
skladov).

• Operacije morajo biti partnerske.
 Vsi partnerji morajo imeti aktivno vlogo v operaciji, kar pomeni, da morajo v času
izvajanja operacije opraviti najmanj eno aktivnost in tudi pokrivajo stroške operacije, ki
se nanašajo na aktivnosti partnerja ali prispeva k izvedbi operacije v obliki prispevka v
naravi. Ne morejo pa samo sofinancirati operacije.
 Pri pripravi in izvedbi predlaganih operacij upoštevajte partnerska načela sodelovanja –
skupno načrtovanje, skupno izvajanje, skupno osebje, skupno financiranje.

• Zaželeno je, da so v pripravo in izvedbo operacije vključeni partnerji
iz vseh treh sektorjev (javni, ekonomski ter civilna družba in fizične
osebe).

Priprava predloga operacije:
• CILJI – opredeliti cilje, ki jih želite doseči z operacijo (cilji operacije morajo prispevati k
uresničevanju cilja iz SLR)

• AKTIVNOSTI – določiti aktivnosti operacije, ki so potrebne za izvedbo operacije
(aktivnosti operacije so podlaga za nastanek stroškov)

• KAZALNIKI – navesti kazalnike, s katerimi se bo merila uspešnost operacije
• OBDOBJE TRAJANJA OPERACIJE – opredeliti (posamezna operacija ima lahko največ dve
fazi)

• INVESTICIJE – navesti, v kolikor so potrebne
• STROŠKOVNIK OPERACIJE – podlaga za finančno ovrednotenje operacije

• OBVEZNE PRILOGE – izpolniti in priložiti

AKTIVNOSTI V OPERACIJI
• navedite aktivnosti v operaciji, ki so potrebne za izvedbo operacije

• aktivnosti operacije so podlaga za nastanek stroškov
• operacija je lahko razdeljena v dve fazi, znotraj faz pa so opredeljene aktivnosti
Kadar vrednost posamezne operacije znaša več kot 20.000 eurov, se lahko izvaja v dveh fazah, s tem, da
posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 eurov. Najnižji znesek javne podpore za
posamezno operacijo je 2.000 eurov.

Vsaka faza mora predstavljati zaključeno celoto!
• navedite partnerje, ki bodo sodelovali pri izvedbi posamezne aktivnosti (partnerji
prispevajo finančno in strokovno k izvedbi operacije)

REZULTATI in KAZALNIKI OPERACIJE
• z rezultati se preveri ali operacija prispeva k uresničevanju cilja (to niso neposredni
rezultati posamezne projektne aktivnosti, ampak rezultati projekta kot celote glede na cilje)

• s kazalniki se meri in dokazuje doseganje/nedoseganje rezultatov in posredno
uresničitev ciljev

• kazalniki morajo biti merljivi, dokazljivi in zastavljeni tako, da bodo odražali
uresničitev zastavljenih ciljev

INVESTICIJE
V kolikor operacija vsebuje investicijo je potrebno:
• obrazložiti, zakaj je potrebna investicija za dosego zastavljenih ciljev in kazalnikov

• navesti lokacijo investicije
• priložiti investicijsko dokumentacijo
• v kolikor je potrebno, priložiti ostala potrebna dovoljenja, soglasja

• navesti podatke o lastništvu lokacije in investicije
• upoštevati je potrebno Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, v primeru,
da stroški niso vključeni v Katalogu je potrebno pridobiti in priložiti tri ponudbe

NOVA DELOVNA MESTA
• delovno mesto mora biti vezano na operacijo oziroma na zagotavljanje trajnosti
operacije
• ustvarjeno delovno mesto je po zaključku operacije dokazljivo z M1/M2 obrazci
• delovno mesto mora obstajati vsaj še 5 let po izplačilu zadnjega zahtevka za
operacijo

• obveznost je vezana na delovno mesto in ne na osebo zaposleno na tem delovnem
mestu

OBDOBJE TRAJANJA OPERACIJE
•
•
•

priporočeno trajanje operacije je 15 mesecev
zaželeno je, da se operacije zaključijo do 30. 9. 2018
v Navodilih so navedeni predvideni roki za zaključek operacij:
I.
ROK: 30. 11. 2017
II.
ROK: 31. 3. 2018
III. ROK: 30. 6. 2018
IV. ROK: 30. 10. 2018
V.
ROK: 15. 12. 2018
upoštevajte, da mora Vodilni partner CIK Trebnje dobiti v pregled zahtevek najmanj 15 dni pred rokom oddaje
zahtevka

Upravičenec mora izvesti operacijo najpozneje v treh letih od pravnomočnosti odločbe o
potrditvi operacije s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Obdobje trajanja
operacije mora vključevati čas za izvedbo glavnih aktivnosti ter čas za administrativni zaključek
operacije.

STROŠKOVNIK OPERACIJE
• vsaka glavna aktivnost operacije mora biti ovrednotena v stroškovniku (vsebovati
mora vse podaktivnosti, ki morajo biti ovrednotene) – v kolikor niso ovrednotene v
stroškovniku, strošek, ki bo nastal z izvedbo aktivnosti, ne bo priznan
• stroški se priznajo v obliki stroškov dela, materiala, naložb, storitev in prispevka v
naravi, kot določeno v 28. členu Uredbe CLLD
• Omejitve:
•
•
•

prispevek v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in zemljišč ne sme presegati 10% skupnih
upravičenih stroškov operacije
stroški nakupa zemljišč lahko predstavljajo največ 10% skupnih upravičenih stroškov operacije
splošni stroški iz šestega odstavka 28. člena Uredbe CLLD lahko predstavljajo največ 10%
upravičenih stroškov za zadevno operacijo

NEUPRAVIČENI 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.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI
Upravičeni stroški za izvedbo operaciji so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje predlagane operacije.
V skladu s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe CLLD je datum začetka upravičenosti
stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz šestega odstavka 28. člena Uredbe CLLD 1.
januar 2014.

MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR
Administrativni pogoji

DA/NE

Opombe

1. prijava je prispela v roku na pravi naslov in pravilni
način, kot je predvideno v javnem pozivu

da/ne

Če NE, se zavrže

da/ne

Če NE, se zavrže

3. Vloga je popolna: vloga je predložena na
predpisanem obrazcu, izpolnjeni so vsi zahtevani deli
(vsebinski in finančni del), priložena so zahtevana
dokazila ali priloge skladno z javnim pozivom, vloga je
podpisana in žigosana s strani prijavitelja in partnerjev
operacije

da/ne

Če NE, se dopolni

4. Vloga je predložena v enem tiskanem izvirniku in v
elektronski obliki, ki sta identični, podpisana izjava
prijavitelja

da/ne

Če NE, se dopolni

2. ovojnica je pravilno označena

Izločitvena merila
1. Prijavitelj (in partnerji) izpolnjujejo pogoje za
upravičenosti, navedene v javnem pozivu
2. Operacija se bo izvajala na območju LAS STIK,
3. Predlagana operacija je skladna s cilji Strategije
lokalnega razvoja na območjih LAS STIK v letih 20142020 (označeno ustrezno tematsko področje
ukrepanja in ukrep SLR)
4. Operacija je skladna s cilji zadevnega sklada EKSRP in ESRR
5. Operacija se je že pričela izvajati
6. Trajanje operacije je skladno z zahtevami
javnega poziva
7. Zaprošen znesek za sofinanciranje je skladen s
pogoji javnega poziva
8. Predlagana operacija ima zaprto finančno
konstrukcijo in zagotovljene lastne finančne vire za
izvedbo operacije v celoti,
9. Upravičeni stroški predlagane operacije se ne
financirajo iz drugih nacionalnih ali EU skladov
(dvojno financiranje - podpisana izjava
prijavitelja/partnerjev),
10. Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja dela,
blaga in zemljišč ne presega 10% skupnih upravičenih
stroškov operacije
11. Stroški nakupa zemljišč predstavljajo največ
10% skupnih upravičenih stroškov operacije
12. Izvedba predlagane operacija je v skladu z
veljavno zakonodajo in so zanjo izdana vsa
relevantna soglasja ali dovoljenja

DA/NE

Opombe

da/ne

Če NE, se zavrže

da/ne

Če NE, se zavrže

da/ne

Če NE, se zavrže

da/ne

Če NE, se zavrže

da/ne

Če DA, se zavrže

da/ne

Če NE, se zavrže

da/ne

Če NE, se zavrže

da/ne

Če NE, se zavrže

da/ne

Če NE, se zavrže

da/ne

Če NE, se zavrže

da/ne

Če NE, se zavrže

da/ne

Če NE, se zavrže

Operacija, pri katerem je vsaj eno
izmed izločitvenih meril ocenjeno
z »NE« oz. v primeru 5. izločitvenega merila
z »DA«, je izločena iz nadaljnje obravnave.

Specifična merila

Razvoj novih
programov,
produktov in storitev

Opis kriterija
V okviru operacije bosta nastala vsaj 2 nova
programa, produkta ali storitvi
V okviru operacije bo nastal 1 nov program,
produkt ali storitev
Operacija ne predvideva novih programov,
produktov ali storitev
Operacija jasno zagotavlja vsaj eno novo
delovno mesto (kakršnakoli oblika, ki zagotavlja
plačevanje prispevkov pokojninskega in
invalidskega zavarovanja za polni delovni čas)

Ustvarjanje delovnih
mest

Operacija ponuja možnost ustvarjanja delovnega
mesta ali samozaposlitve (odprtje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, odprtje s.p., ob redni
zaposlitvi, doregistracija obstoječe dejavnosti)
Operacija zagotavlja ohranjanje najmanj enega
ali več obstoječih delovnih mest
Operacija ne vpliva na obstoječa delovna mesta
in ne predvideva spodbujanje novega
zaposlovanja

Vključevanje ranljivih
skupin

8

14

0

14

8

14

3
0

12

Aktivnosti vključujejo oz. so rezultati operacije
namenjeni eni do dvema ranljivima skupinama
(mladi, starejši, brezposelni, invalidi in druge
ranljive skupine)

8

Aktivnosti ne vključujejo ranljivih skupin,
operacije za ranljive skupine niso relevantne

0

Načrtovane aktivnosti ne vplivajo negativno na
okolje
Iz načrtovanih aktivnosti ni razviden vpliv na
okolje

Doseženo
število točk

14

Aktivnosti vključujejo oz. so rezultati operacije
namenjeni vsaj trem ranljivim skupinam (mladi,
starejši, brezposelni, invalidi in druge ranljive
skupine)

Načrtovane aktivnosti izboljšujejo stanje okolja ali
uvajajo nove aktivnosti za prilagajanje
podnebnim spremembam
Vpliv na okolje

Možno
število točk

12

12
12
6
0

Operacija je inovativna in prinaša nove rešitve ali
pristope, ki predhodno še niso bili uporabljeni na
območju LAS (uporaba novih metod, pristopov in
programov, uvajanje novih storitev in proizvodov,
uvajanje novih znanj,...)
Inovativnost

Trajnostni vidik
operacije

Skladnost delovnega
načrta

Operacija je delno inovativna in v območju LAS
nadgrajuje že poznane rešitve ali pristope
(vsebina operacije ni nova, se pa izvaja na
drugačen način ali vključuje nove ciljne skupine)
Operacija uporablja poznane pristope ali rešitve,
ki so se v območju LAS že izvajali
Rezultati operacije zagotavljajo nadaljnje
izvajanje vsebin ali omogočajo izvajanje novih
operacij (zagotovljeno upravljanje skupnih
kapacitet, zagotovljeno trženje novih produktov in
storitev,...)
Rezultati operacije omogočajo nadaljnje izvajanje
vsebin (oblikovane metode in orodja, promocijski
material,...)
Operacija ne izkazuje trajnosti
Cilji operacije so jasno opredeljeni, predvidene
aktivnosti so izvedljive, konkretno opisane ter
vodijo k doseganju konkretnih in merljivih
rezultatov.

10

10
7

0

10
10
5
0
5

Cilji operacije so opredeljeni, aktivnosti in
rezultati so navedeni, vendar ne zagotavljajo
logičnega sosledja.

3

Cilji operacije niso popolnoma jasno opredeljeni,
predvidene aktivnosti niso v celoti izvedljive ali so
pomanjkljivo opisane in ni v celoti razvidno, da
vodijo k doseganju načrtovanih merljivih
rezultatov.

0

5

Teritorialna pokritost

Vključenost
partnerjev

Prenosljivost
rezultatov

Zasledovanje
horizontalnih ciljev
EU

SKUPAJ

Operacija se izvaja na območju vseh štirih občin
Operacija se izvaja na območju treh občin
Operacija se izvaja na območju dveh občin
Pri operaciji sodelujejo vsaj 4 partnerji (prijavitelj
in najmanj 3 partnerji)
Pri operaciji sodelujejo 3 partnerji (prijavitelj in 2
partnerja)
Pri operaciji sodelujeta 2 partnerja (prijavitelj in 1
partner)
Učinki in rezultati operacije so prenosljivi na
druga območja ali druge ciljne skupine ali
koristnike

8
5
2
5
3

5

1
5

Učinki in rezultati operacije so deloma prenosljivi
na druga območja, ciljne skupine ali koristnike

3

Ni razvidno, da bi rezultati operacije lahko bili
prenosljivi na druga območja, ciljne skupine ali
koristnike

0

Operacije prispevajo k uresničevanju vsaj dveh
od štirih horizontalnih ciljev
Operacija prispeva k uresničevanju vsaj enega
izmed štirih horizontalnih ciljev
Operacija ne prispeva k uresničevanju
horizontalnih ciljev EU

8

5

5
3

5

0
100

Doseganje vsakega specifičnega cilja se točkuje. Pri specifičnih merilih lahko operacija doseže
maksimalno 100 točk. Spodnja meja, ki jo mora operacija doseči, je 60 točk.
Kadar dve ali več operacij pri ocenjevanju dosežejo enako število točk, se pri ocenjevanju upošteva
večje doseženo število točk pri dodatnih merilih.
D. Dodatna merila
Dodatna merila

Medsektorsko
sodelovanje

Reference prijavitelja
in partnerjev

SKUPAJ

Opis kriterija

Možno
število točk

V pripravo in izvedbo operacije so vključeni
partnerji iz vseh treh sektorjev (javni, ekonomski
ter civilna družba in fizične osebe)

10

V pripravo in izvedbo sta vključena dva sektorja

5

imajo reference z najmanj tremi operacijami
sofinanciranimi z javnimi sredstvi (sredstva občin,
države, EU)

5

imajo reference z enim do dvema operacijama
sofinanciranima z javnimi sredstvi (sredstva
občin, države, EU)

3

Doseženo
število točk

10

5

15

ROKI IN NAČIN PRIJAVE
Oddaja vlog:
•
•

poslati priporočeno po pošti na naslov LAS STIK, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE,
Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do 28. 2. 2017 ali
osebno dostaviti v tajništvu vodilnega partnerja na naslovu CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO
TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do 28. 2. 2017, do 12.00.

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 (če se
dostavi osebno),
oznaka, ki se glasi: »Ne odpiraj – vloga na 1. javni poziv LAS STIK«. Na ovojnici je lahko namesto tega
oprema kuverte, ki je del razpisne dokumentacije.

Vloga je mora biti predložena v enem tiskanem izvirniku in v elektronski obliki (CD, DVD ali
USB ključ), ki sta identični.

PRIPOROČILA
• pred pričetkom izdelave predloga operacije preglejte Strategijo lokalnega razvoja
LAS STIK (cilje, ukrepe, kazalnike in merila)preglejte merila

• spremljajte informacije na spletni strani www.las-stik.si
• za vse informacije kontaktirajte Vodilnega partnerja LAS STIK (pisarno LAS STIK):
o

o
o

- po telefonu 07/ 34 82 103 in 031/ 647 072: med ponedeljkom in četrtkom med 9 in 15 uro ter v
petek med 9 in 13 uro.
- po elektronski pošti: las-stik@ciktrebnje.si,
- osebno po predhodnem dogovoru.

Hvala za vašo pozornost!

