1. JAVNI POZIV
ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV SLR LAS STIK
V LETU 2019

Delavnice za predstavitev 1. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega
razvoja na območju LAS STIK v letu 2019

marec, 2019

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

Sofinancirano iz sklada EKSRP
Skupna višina razpoložljivih sredstev: 417.100 EUR
Delež sofinanciranja: 85%
Datum objave javnega poziva: 4. 3. 2019
Zaključek javnega poziva: 13. 5. 2019
Zadnja vprašanja do: 10. 5. 2019
Vse informacije dosegljive na : www.las-stik.si

Upravičeno območje izvajanja:
Operacija se lahko izvede na območju LAS STIK, to je na območju občin:
OBČINA

UPRAVIČENA NASELJA

Dolenjske Toplice

vsa naselja v občini

Ivančna Gorica

vsa naselja v občini

Trebnje

vsa naselja v občini

Žužemberk

vsa naselja v občini

Promocija, ki se neposredno navezuje na izvajanje operacije, se lahko izvaja na
celotnem programskem območju, kar pomeni, da se promocija lahko izvaja na
območju celotne Slovenije, razen v naseljih z več kot 10.000 prebivalci, vendar ne sme
presegati 10 % upravičenih stroškov za zadevno operacijo.

Upravičeni prijavitelj in partnerji v operacijah:
•

UPRAVIČENCI do podpore so LAS, fizične in pravne osebe

•

Upravičenci morajo izpolnjevati sledeče pogoje:
- imajo 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),
- imajo zagotovljena sredstva za lastno sofinanciranje operacije (iz lastnih virov, iz drugih
javnih oziroma zasebnih virov).

• Prijavitelji lahko predlagajo za sofinanciranje operacije, ki jih bodo izvedli s partnerji. 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.

Prijavitelj in partnerji niso upravičeni do sodelovanja v javnem pozivu, če:
• imajo neporavnane obveznosti do države (v skladu s 15 točko 29. člena Uredbe CLLD ima
lahko upravičenec, ki je pravna ali fizična oseba, na dan oddaje vloge do 50 eurov
neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti do države),
• so v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji,
• jim je bilo s pravnomočno in dokončno sodbo dokazano kaznivo dejanje prevare,
podkupovanja, vpletenosti v kriminalno ali drugo nezakonito dejavnost,
• so krivi lažnega prikazovanja zahtevanih podatkov, da bi sodelovali na javnem pozivu ali
pa teh podatkov niso prikazali,
• so že prejeli sredstva za financiranje predlagane operacije iz drugih virov,
• so podjetje v težavah v skladu z 2. členom 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).
• jim to ne dopušča 52. člen Uredbe CLLD.

PREDMET SOFINANCIRANJA
Tematsko
področje

Cilj

Ukrep

Razpoložljiva
sredstva

USTVARJANJE
NOVIH
DELOVNIH MEST

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

U1.3.: Izrabljanje tradicionalnih potencialov in lokalnih
danosti (kulturnih in naravnih) za ustvarjanje novih
delovnih mest

7.500

RAZVOJ
OSNOVNIH
STORITEV

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

U2.1.: Krepitev znanja in prenos dobrih praks pri
povezovanju ter razvoj novih inovativnih produktov in
lokalne infrastrukture

143.000

C 2.2.1: Izboljšanje trženja lokalnih proizvodov in
storitev, prepoznavnost območja

U2.2.: Ohranjanje kulturne dediščine na podeželju z
razvojem dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturo

55.000

VARSTVO
OKOLJA IN
OHRANJANJE
NARAVE

C 3.1.1: Povečanje ozaveščenosti o varovanju
okolja in pomenu naravne in kulturne dediščine
ter krepitev lokalne pripadnosti

U3.1.: Ozaveščanje o pomenu ohranjanja narave ter
krepitev lokalne pripadnosti

25.000

C 3.2.1: Ohranjanje endogenih potencialov
območja ter povezovanje med podeželjem in
mestom (urbanimi območji)

U3.2.: Ohranjanje naravne in kulturne dediščine s
spodbujanjem povezovanja podeželja in urbanih
središč

112.100

VEČJA
VKLJUČENOST
MLADIH, ŽENSK
IN DRUGIH
RANLJIVIH
CILJNIH SKUPIN

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

U4.1.: Izvajanje aktivnosti intervencijskega
vključevanja mladih, žensk, Romov in drugih ranljivih
skupin na trg dela ter povezovanje izvajalcev
programov

30.000

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

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

44.500

Z izvedbo operacije
morate prispevati k
realizaciji ciljev SLR
LAS STIK
(SLR poglavje 9, str.
42-52).
Vsako operacijo se
lahko predlaga za
sofinanciranje samo v
okviru enega
izbranega ukrepa
(SLR poglavje 11, str.
56-66) ,
lahko pa vpliva na
doseganje več ciljev ali
naslavlja več tematskih
področij.

1. USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST

C 1.3.1. Prenos znanja med generacijami, ohranjanje in oživljanje starih poklicev in
obrti (SLR str. 44).
Spodbujanje povezovanja tradicionalnih obrti in kreativnih industrij predvsem v
urbanih območjih, izboljšanje snovne in energetske učinkovitosti, vzpostavljanje
kooperativ.

U 1.3. Izrabljanje
tradicionalnih potencialov
in lokalnih danosti
(kulturnih in naravnih) za
ustvarjanje novih delovnih
mest (SLR str. 58, 59)

KAZALNIK (SLR str. 47)
Razpoložljiva sredstva
(EUR)

Število izvedenih
delavnic

7.500

2. RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV

C 2.1.1. Povečati število / spodbuditi razvoj novih produktov, povezanih z
lokalnim okoljem (SLR str. 44, 45)
Izrabiti in nadgraditi obstoječe objekte, programe, vsebine. Ustvariti boljšo
prepoznavnost območja navznoter in navzven. Uvajanje inovativnih
promocijskih modelov, spodbujanje zelenega turizma, ipd.

KAZALNIKI (SLR str. 48)
Število razvitih novih
produktov

Število izvedenih
delavnic

Število vključenih
udeležencev

U 2.1. Krepitev znanja in
prenos dobrih praks pri
povezovanju ter razvoj
novih inovativnih
produktov in lokalne
infrastrukture (SLR str. 59)
Razpoložljiva sredstva
(EUR)

143.000

2. RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV

C 2.2.1. Izboljšanje trženja lokalnih proizvodov in storitev, prepoznavnost
območja (SLR str. 45)
Vzpostaviti večji delež lokalne samooskrbe. Spodbujanje izobraževanj o pridelavi
hrane, sonaravnem kmetovanju, izboljšanju ekonomske uspešnosti kmetij.

KAZALNIKI (SLR str. 48)

Število razvitih
dejavnosti

Število izvedenih
delavnic

U 2.2. Ohranjanje
kulturne dediščine na
podeželju z razvojem
dejavnosti za prosti
čas, turizem in kulturo
(SLR str. 59, 60)
Razpoložljiva sredstva
(EUR)

55.000

3. VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

C 3.1.1. Povečanje ozaveščenosti o varovanju okolja in pomenu naravne in
kulturna dediščine ter krepitev lokalne pripadnosti (SLR str. 45)
Povečati osveščenost o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti, vodnih virih,
ipd. Na urbanih območjih izvajati aktivnosti zmanjševanja odpadkov, njihovo
učinkovito predelavo.

KAZALNIKI (SLR str. 48)

Število izvedenih
usposabljanj in delavnic

Število vključenih
udeležencev

U 3.1. Ozaveščanje o
pomenu ohranjanja
narave ter krepitev
lokalne pripadnosti
(SLR str. 60)
Razpoložljiva sredstva
(EUR)

25.000

3. VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE
C 3.2.1. Ohranjanje endogenih potencialov območja ter povezovanje med podeželjem in
mestom (urbanimi območji) (SLR str. 45, 46)
Območje LAS STIK ima veliko manj poznane, vendar zanimive naravne in kulturne
dediščine. Osredotočiti se moramo na ozaveščanje o njenem pomenu, zaščiti, razvojnih
možnostih ter krepitvi lokalne pripadnosti. Endogeni potenciali območja (reki Krka in
Temenica, Suha krajina, Jurčičeva domačija, romarsko središče Zaplaz, območja Nature
2000, Kočevski Rog, obnovljivi viri energije,) se nahajajo večinoma na podeželju. Snovna
in nesnovna kulturna dediščina (stara naselja, stare obrti, tradicionalne prireditve) se
nahajajo in izvajajo bolj v urbanih območjih. Zato jih moramo približati tudi širši javnosti,
saj je veliko le-teh slabo poznanih in premalo promoviranih. Tukaj vidimo potencial v
spodbujanju povezovanja podeželja in urbanih območij.

KAZALNIKI (SLR str. 48)

Število razvitih inovativnih
produktov povezovanja med
podeželjem in mestom

U 3.2. Ohranjanje naravne
in kulturne dediščine s
spodbujanjem
povezovanja podeželja in
urbanih središč (STR str. 61)
Razpoložljiva sredstva
(EUR)

112.100

4. VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN
DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

C 4.1.1. Povečanje vključenosti mladih, žensk, Romov in drugih ranljivih skupin
v družbeno okolje in na trg dela (SLR str. 46)
Spodbujanje izboljšanje položaja mladih, žensk (tudi na podeželju), Romov in drugih
ranljivih skupin – invalidne osebe na trgu dela, krepitev njihove samozavesti in izboljšanja
kvalitete življenja z vključevanjem v širše družbeno okolje. Izobraževanje in vzpostavitev
sistema mentorstva, oblikovanje specifičnih programov, uvajanje socialnih inovacij, ipd.

KAZALNIKI (SLR str. 48)

Število izvedenih
delavnic in usposabljanj

Število izobraženih
mladih, žensk, Romov in
drugih ranljivih skupin

U 4.1. Izvajanje aktivnosti
intervencijskega
vključevanja mladih, žensk,
Romov in drugih ranljivih
skupin na trg dela ter
povezovanje izvajalcev
programov (SLR str. 62)
Razpoložljiva sredstva
(EUR)

30.000

4. VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN
DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN
C 4.2.1. Izboljšanje kakovosti življenja starejših in drugih ranljivih skupin ter
povečanje ozaveščenosti o medgeneracijskem sodelovanju (SLR str. 47)
Izvajanje programov vključevanja starejših v vsakdanje življenje, zmanjšanje
odtujenosti in osamljenosti, dostopnost vsebin za starejše. Uvajanje inovativnih
oblik socialno-varstvenih storitev. Krepitev medgeneracijskega sodelovanje na
urbanih in podeželskih območjih LAS, povezati programe, ki obstajajo, jih
nadgraditi in pripravit nove skladno s potrebami. Razvijanje socialnih inovacij
večje mobilnosti, povečevanje možnosti ustvarjanja novih delovnih mest v
lokalnem okolju, zmanjševanje tveganja revščine.

U 4.2. Razvoj podpornega
okolja za izboljšanje
kakovosti življenja starejših
in drugih ranljivih skupin ter
krepitev medgeneracijskega
sodelovanja (SLR str. 62)

KAZALNIKI (SLR str. 49)

Število razvitih
inovativnih programov

Število vključenih
udeležencev v novo
razvitih programih

Razpoložljiva sredstva
(EUR)

44.500

UPRAVIČENI STROŠKI
Stroški se priznajo v obliki stroškov dela, materiala, naložb in prispevka v naravi, kot
določeno v 28. členu Uredbe CLLD.
V skladu z 2. odstavkom 28. člena Uredbe CLLD so upravičeni samo stroški, ki so nastali v skladu s
posebnimi pogoji zadevnega sklada (EKSRP).
Pri upravičenih stroških je potrebno upoštevati omejitve in najvišje priznane vrednosti za posamezno
vrsto upravičenega stroška po 64. členu Uredbe CLLD.
Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000 eurov. Kadar vrednost posamezne
operacije znaša več kot 20.000 eurov, se lahko izvaja v treh fazah, s tem, da posamezni zahtevek za
izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 eurov.
Pri operaciji, ki vključuje naložbe v infrastrukturo ali produktivne naložbe, se upošteva prvi odstavek
49. člena Uredbe CLLD, ki pravi: »Podprta naložba se mora uporabljati izključno za namen in dejavnost,
za katero je bila javna podpora izplačana v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU«.

Če gre za operacijo, ki se lahko izvede v okviru glavnega ukrepa Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, mora biti v vlogi za odobritev (sofinanciranje)
operacije utemeljena dodana vrednost operacije, kot so skupni interes, skupina upravičencev,
dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni,
razpoložljivost proračuna ali integrirane operacije, da se tovrstna operacija izvaja v okviru tega
javnega poziva.
Podpora operaciji se dodeli na podlagi zahtevka za izplačilo v obliki nepovratne finančne
podpore za kritje upravičenih stroškov, upoštevajoč posebna pravila EKSRP (od 55. do 66. člena
Uredbe CLLD).
Pred vložitvijo posameznega zahtevka za izplačilo nepovratne finančne podpore mora biti
operacija, na katero se zahtevek za izplačilo nanaša oziroma posamezna aktivnost, zaključena.
Vsi računi, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za izplačilo, morajo biti plačani in pridobljena
morajo biti vsa potrebna dovoljenja.
Razliko do 100% upravičenih stroškov ter neupravičene stroške krijejo prijavitelj in partnerji iz
lastnih sredstev.

OMEJITVE STROŠKOV
Stroški nakupa zemljišč
lahko predstavljajo 10 %
skupnih upravičenih
stroškov.

NAKUP
ZEMLJIŠČ

PRISPEVEK
V NARAVI

PROMOCIJA

KOORDINACIJA
IN VODENJE

Prispevek v naravi v obliki
zagotavljanja dela, blaga in zemljišč
se prizna v skladu z 69. členom
Uredbe 1303/2013/EU. Prispevek v
naravi lahko predstavlja do 15%
skupnih upravičenih stroškov
operacije.

Stroški promocije na programskem
območju, ki se neposredno navezujejo na
izvajanje operacije, lahko zajemajo
največ 10% upravičenih stroškov za
zadevno operacijo.

Stroški za namen koordinacije in
vodenja operacije lahko zajemajo
največ 10 % upravičenih stroškov
za zadevno operacijo.

STROŠKI STORITEV
ZUNANJIH
IZVAJALCEV

Stroški storitev zunanjih izvajalcev
(samo za spodaj navedene storitve)
lahko predstavljajo največ 10 %
upravičenih stroškov za zadevno
operacijo.

Stroški storitev zunanjih izvajalcev 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 za študije izvedljivosti ostanejo
upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso
nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe.

PRISPEVEK V NARAVI
Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in zemljišč se prizna v skladu z 69. členom
Uredbe 1303/2013/EU.
Prispevek v naravi se lahko zagotovi v obliki dela, blaga in zemljišč in ne sme presegati 15% skupnih
upravičenih stroškov za zadevno operacijo.
Za prispevek v naravi ni prejeto plačilo, prav tako ni podprto z računi ali enakovrednimi dokumenti.
Strošek prispevka v naravi v obliki zagotavljanja dela, se prizna največ do višine, določene v Zakonu, ki
ureja prostovoljstvo:
•
•
•

13 evrov za uro organizacijskega dela,
10 evrov za uro vsebinskega dela,
6 evrov za uro drugega prostovoljskega dela.

Višina upravičenega prispevka v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in zemljišč na posamezno
operacijo ne sme presegati razlike med stopnjo javne podpore in 100% upravičenih stroškov
operacije.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV
Upravičeni so samo stroški, ki so nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja odobri izvajanje operacije in izpolnjujejo pogoje za upravičene stroške.
V skladu s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe CLLD je datum začetka upravičenosti stroškov storitev
zunanjih izvajalcev iz šestega odstavka 28. člena te uredba 1. januar 2014.
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.

DVOJNO SOFINANCIRANJE
Upravičeni stroški posamezne operacije se ne smejo financirati iz drugih javnih ali zasebnih sredstev.
Javna podpora na podlagi tega javnega poziva se ne dodeli in 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 STIK, se lastna finančna sredstva sofinanciranja z vidika Evropske unije ne štejejo za že prejeta
javna sredstva Republike Slovenije.

DRŽAVNA POMOČ „DE MINIMIS“
Pri določitvi stopnje podpore operacijam se upošteva pravila državnih pomoči. Pri operacijah,
kjer končni prejemnik sredstev ni občina ali druga javna institucija in izpolnjujejo pogoje za
državne pomoči, se pomoč dodeli na podlagi pravila de minimis. Končni prejemnik sredstev
lahko na podlagi pravila de minimis pridobi največ do 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let oziroma prejemniki sredstev, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, največ do
100.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.

Pomoč de minimis se šteje za dodeljeno z dnem izdaje odločbe o pravici do sredstev, ki jo izda
ARSKTRP.

NEUPRAVIČENI STROŠKI
Do podpore niso upravičeni 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.

PREDLOG OPERACIJE
Operacija mora biti skladna s cilji EKSRP, prispevati mora k uresničevanju ciljev, določenih v SLR
in imeti merljive cilje z jasnimi učinki in rezultati.
Iz opisa predloga operacije v vlogi na javni poziv mora biti razvidna zaprta finančna konstrukcija
za celotno operacijo, kar pomeni, da mora prikazovati razdelitev posameznih stroškov po
posameznih partnerjih in vrstah stroškov.
Za iz bir o ope rac ij je pom em bno, da so c ilji, iz ved be ne a kt ivnost i, kaza lni ki uspe š nost i ter
f ina nčna i n term inska iz ved ljivost ope rac ije , ja sno d ol oče ni. Ze lo pom em bno je, da je opi s i n
obse g str oš kov sklade n z vse bi no ope rac ije . Pra v ta ko je pom em be n učine k ope rac ije na
iz va ja nje ce lot ne st rateg ije l oka lnega raz voja, a kt ivna vklj uče nost l oka l nega pre bi va lst va i n
i nst it uc ij, i nova t ive n pr ist op a li vse bi na ope rac ije ter tra jnost na nara vna nost pr oje kt nih
aktivnosti in rezultatov.

PARTNERSTVO
•

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).

AKTIVNOSTI
•

navedite aktivnosti v operaciji, ki so potrebne za izvedbo operacije

•

aktivnosti operacije so podlaga za nastanek stroškov

•

operacija je lahko razdeljena v tri faze, znotraj faz pa so opredeljene aktivnosti
Kadar vrednost posamezne operacije znaša več kot 20.000 eurov, se lahko izvaja v treh 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)

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, priloži se
tudi pogodba iz katere mora biti razvidno, da je novo delovno mesto vezano na operacijo

•

za eno ustvarjeno delovno mesto se šteje 1 PDM

•

delovno mesto je potrebno zagotavljati še najmanj 3 leta po izplačilu zadnjega zahtevka za
operacijo

•

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

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 in priložiti dokazila 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

STROŠKOVNIK OPERACIJE
Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR)
Navodila prijaviteljem za pripravo operacije na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju
LAS STIK v letu 2019

•

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

•

paziti na omejitve stroškov

•

iz opisa predloga operacije v vlogi na javni poziv mora biti razvidna zaprta finančna konstrukcija za
celotno operacijo, kar pomeni, da mora prikazovati razdelitev posameznih stroškov po posameznih
partnerjih in vrstah stroškov.

•

stroškovnik operacije mora temeljiti na podlagi dokazil o predračunski vrednosti operacije

•

v kolikor se operacija izvaja v več fazah, je potrebno izdelati stroškovnik za vsako fazo posebej

MERILA ZA IZBOR OPERACIJ
Merila za izbor operacij temeljijo na naslednjih načelih:
• prispevek k doseganju ciljev SLR,
• prispevek k doseganju horizontalnih ciljev,
• okoljska trajnost,
• socialna vzdržnost,
• vključenost partnerjev in
• vpliv na območje LAS.
Pogoj za ocenjevanje vlog je pravočasno prispela administrativno popolna vloga, to je vloga,
izpolnjena v vseh delih obrazcev in s predloženimi vsemi obveznimi prilogami. Ocenjujejo se le
pravočasno prispele in administrativno popolne vloge.
Merila za izbiro operacij so:
• administrativni pogoji
• izločitvena merila
• specifična merila
• dodatna merila

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 vključno 13. 5. 2019 ali
osebno dostaviti v tajništvu vodilnega partnerja na naslovu CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN
KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do 13. 5. 2019, do 13.00.

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 2019«. 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)ter preglejte merila
• dobro preglejte in preberite razpisno dokumentacijo in objavljeno dodatno gradivo
• 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!

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!

