PREDSTAVITEV
1. JAVNIH POZIVOV
ZA IZBOR OPERACIJ
LAS POSAVJE V LETU 2017
Sevnica, 14.2.2017
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VSEBINA
 Kaj je CLLD?
 Na kratko o Strategiji lokalnega razvoja LAS Posavje
2014-2020
 Predstavitev javnih pozivov za izbor operacij za
uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje:
 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
 Evropskega sklada za regionalni razvoj
 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
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KAJ JE CLLD?
 CLLD (Community Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi
skupnost)

je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, ki se je na ravni EU
izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja operacij.
Pristop „od spodaj navzgor“ omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z
oblikovanjem lokalnih partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin
(LAS) aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja,
vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja.
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SLR LAS POSAVJE 2014-2020
 Strategija lokalnega razvoja LAS Posavje 2014-2020
je strateški dokument, ki pokriva območje vseh občin razvojne in statistične regije
Posavje: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.

Izvajanje strategije bo potekalo s podporo vseh treh skladov:
 EKSRP, ESRR, ESPR
Osredotoča se na štiri tematska področja:
 Ustvarjanje delovnih mest
 Razvoj osnovnih storitev
 Varstvo okolja in ohranjanje narave ter
 Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
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TEMATSKA PODROČJA, CILJI, UKREPI, KAZALNIKI

Tematsko
področje

Posebni cilji

Ukrepi

Kazalniki

USTVARJANJE
DELOVNIH
MEST

Cilj 1.1: Ustvariti zaposlitvene
priložnosti in kakovostna
delovna mesta

U1: Podjetniške ideje za nova
delovna mesta

Št. novo ustvarjenih delovnih mest
Št. usposobljenih nosilcev dejavnosti

Cilj 1.2: Krepiti pogoje za rast
malih ponudnikov v
perspektivnih dejavnostih

U2: Inovativna partnerstva za rast

Št. novih produktov ali storitev
Št. ohranjenih delovnih mest
Št. novoustanovljenih podjetij
Št. usposobljenih nosilcev dejavnosti
Št. vzpostavljenih partnerstev

RAZVOJ
OSNOVNIH
STORITEV NA
PODEŽELJU

Cilj 2.1: Aktivirati potenciale
za revitalizacijo podeželja

U3: Lokalna infrastruktura za storitve
na podeželju

U4: Razvoj sladkovodne akvakulture

Št. novih programov ali storitev
Št. vključenih proizvajalcev
Št. vključenih prebivalcev
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TEMATSKA PODROČJA, CILJI, UKREPI, KAZALNIKI

Tematsko
področje
VARSTVO
OKOLJA IN
OHRANJANJE
NARAVE

Posebni cilji

Ukrepi

Cilj 3.1: Izboljšati stanje okolja za
večjo kakovost življenja in dela

U5: Izboljšanje stanje
okolja

VEČJA
VKLJUČENOST
MLADIH,
ŽENSK IN
DRUGIH
RANLJIVIH
SKUPIN

Cilj 4.1: Izboljšati pogoje za
vključenost ranljivih ciljnih skupin v
družbo

U7: Vključujoča
skupnost

Št. izboljšanih ali novih programov
Št. vključenih iz ranljivih skupin
Št. vzpostavljenih partnerstev

Cilj 4.2: Krepitev zdravega
življenjskega sloga
prebivalcev

U8: Zdrava skupnost

Št. neposredno vključenih v nove programe
Št. novih ali izboljšanih programov

Cilj 3.2: Ohranjanje narave in
biotske raznovrstnosti za trajnostni
razvoj območja LAS

Kazalniki

Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja
Št. izvedenih ukrepov
Št. novih okoljskih rešitev
U6: Ohranjanje narave Št. izvedenih ukrepov
Št. novih vsebin in programov
Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja
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FINANČNA SREDSTVA PO SKLADIH
Podukrep
19.1. Pripravljalna podpora

19.2. Podpora za izvajanje operacij v okviru
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Sklad
(EU + SLO) (v EUR)
EKSRP
7.746,81
ESPR
6.999,03
ESRR
5.254,16
Skupaj:
20.000,00
EKSRP

1.088.971,08

ESPR
ESRR

1.724.078,22
1.316.278,84
4.129.328,14
29.328,75
0
29.328,75

Skupaj:
ESPR
19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja
ESRR
lokalne akcijske skupine
19.4. Podpora za tekoče stroške in stroške
animacije
SKUPAJ:

Skupaj:

EKSRP

851.773,11
Skupaj:

851.773,11
5.030.430,00
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JAVNI POZIVI ZA IZBOR OPERACIJ

 1. OSNOVNI PODATKI O POZIVIH:
 RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA SOFINANCIRANJE:
sklad

razpoložljiva sredstva

EKSRP

604.151 EUR, od tega 254.151 EUR za PO občine Radeče

ESRR

617.000 EUR, od tega 9.733 EUR za PO občine Radeče

ESPR

531.000 EUR

delež sofinanciranja
75 -85 %
80 %
50 – 100 %

 ROK ZA PRIJAVO: 21.4.2017
 NAJVIŠJI ZNESEK JAVNE PODPORE: 150.000 EUR
 TRAJANJE PROJEKTA: najpozneje v DVEH letih od pravnomočnosti odločbe ARSKTRP/pogodbe MGRT
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JAVNI POZIVI ZA IZBOR OPERACIJ

 2. PREDMET FINANCIRANJA:
 so operacije/projekti, ki zasledujejo cilje posameznega sklada ter prispevajo k CILJEM,
UKREPOM in KAZALNIKOM SLR LAS Posavje 2014-2020
 vsaka operacija se lahko predlaga za sofinanciranje samo v okviru ENEGA IZBRANEGA UKREPA
 3. SPLOŠNA PRAVILA ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ:
 operacija se mora izvajati na območju LAS Posavje, to je na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice,
Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica
 upravičenec in/ali partner/ji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 ima stalno prebivališče na območju LAS (fizična oseba), oz. ima sedež, registrirano izpostavo,
podružnico, OE ali PE na območju LAS (pravna oseba) oz. deluje na območju LAS (pravna oseba javnega
prava)
 izkazuje finančno zmožnost za izvedbo prijavljene operacije in
 ima zagotovljena sredstva za lastno sofinanciranje operacije (lastni viri, drugi javni ali zasebni viri)
 ima poravnane vse obveznosti do države
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JAVNI POZIVI ZA IZBOR OPERACIJ

 3. SPLOŠNA PRAVILA ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ:
 upravičenec in/ali partner/ji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije
 za prijavljene aktivnosti ni prejel sredstev iz občinskih, državnih ali drugih virov Evropske Unije – PREPOVED
DVOJNEGA FINANCIRANJA

 „DE MINIMIS“ shema:
 pri določitvi stopnje podpore operacijam se upoštevajo 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 EUR v
obdobju ZADNJIH TREH PRORAČUNSKIH LET, kjer se upošteva enotno podjetje, oz. največ do 100.000 EUR
za prejemnike, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju
 pomoč de minimis se šteje za dodeljeno Z DNEM IZDAJE odločbe (ARSKTRP) oz. pogodbe (MGRT)
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JAVNI POZIVI ZA IZBOR OPERACIJ

 3. SPLOŠNA PRAVILA ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ:
 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.
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JAVNI POZIVI ZA IZBOR OPERACIJ

 3. SPLOŠNA PRAVILA ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ:
 razliko do 100 % upravičenih stroškov ter neupravičene stroške krije upravičenec kot nosilec operacije in
projektni partnerji iz lastnih sredstev
 pred vložitvijo zahtevka za izplačilo nepovratne finančne podpore mora biti operacija oziroma posamezna
aktivnost ZAKLJUČENA. Vsi računi, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za izplačilo, morajo biti plačani in
pridobljena morajo biti vsa potrebna dovoljenja
 ob oddaji vloge morajo biti za operacijo izdana VSA POTREBNA DOVOLJENJA, kot jih za izvedbo operacije
določa področna zakonodaja. To je odvisno od tega za kakšen tip operacije gre (npr. pri gradnji je potrebno
upoštevati zakon, ki ureja graditev objektov, pri posegih v kulturno dediščino je potrebno upoštevati
zakonodajo s področja varovanja kulturne dediščine, itd.)

 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
 operacija mora biti izvedena v skladu s prijavljeno in s strani ARSKTRP odobreno vsebino in področno
zakonodajo. Ne glede na to se lahko PRED nastankom sprememb največ DVAKRAT zaprosi za spremembo.
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OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ EKSRP

 UPRAVIČENCI:
 FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE

RAZPISANA SREDSTVA
604.151 EUR

 PARTNERSTVO: NAJMANJ 3 ČLANI

 VIŠINA JAVNE PODPORE:

ZA PO OBČINE RADEČE
254.151 EUR

 NAJNIŽJI ZNESEK: 2.000 EUR
 NAJVIŠJI ZNESEK: 150.000 EUR
 FAZNOST PROJEKTA: izvajanje lahko v DVEH fazah, če je vrednost operacije NAD 20.000 EUR

 DELEŽ SOFINANCIRANJA:
za operacije z DODANO VREDNOSTJO, kot so skupni interes, skupina
upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti
operacije na lokalni ravni
za operacije, ki ne izkazujejo prej naštetih dodanih vrednosti

85 %
75 %
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OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ EKSRP

 UPRAVIČENI STROŠKI:
 stroški dela;
 stroški plač vlagatelja, partnerja/jev v zvezi z delom na operaciji – POLNI DELOVNI ČAS ALI V DELEŽU
 stroški službenih potovanj – samo za zaposlene osebe vlagatelja, partnerja/jev

 zunanjih izvajalcev: avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, honorarno delo, študentsko delo

 stroški materiala, naložb in storitev;
 prispevek v naravi;
 stroški nakupa zemljišč;

max 10 %

 stroški storitev zunanjih izvajalcev
storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
za pridobitev gradbene, projektne ,
tehnične dokumentacije; za svetovanje v
zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo;
študije izvedljivosti itn.

1.1.2014

upravičeni so samo
stroški, ki so nastali PO
IZDAJI ODLOČBE ARSKTRP
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OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ EKSRP

 NAJVIŠJE PRIZNANE VREDNOSTI ZA POSAMEZNO VRSTO UPRAVIČENEGA STROŠKA:
 pri upravičenih stroških je potrebno upoštevati omejitve in najvišje priznane vrednosti za
posamezno vrsto upravičenega stroška po 64. členu Uredbe CLLD
Najvišje priznane vrednosti so določene:
 Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
 Podrobnejša opredelitev posameznih kmetijskih in gozdarskih strojev in opreme ter katalog
stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije
Če stroški niso določeni v pravilnikih, mora UPRAVIČENEC K VLOGI PRILOŽITI TRŽNO
PRIMERLJIVE PISNE PONUDBE NAJMANJ TREH PONUDNIKOV.
Upravičenci, ki so naročniki po ZJN-ju, NE prilagajo treh ponudb, ampak popis del/ENO
ponudbo. Po odobritvi operacije se izvede postopek v skladu z Zakonom o javnem naročanju.
 Podrobnejša navodila upravičenih stroškov so določena v
Navodilih za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad
ESPR)
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OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ EKSRP

 UPRAVIČENO OBMOČJE:
 na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica
 iz kvote za PO občine Radeče, se morajo aktivnosti izvajati SAMO na območju občine Radeče

 DRUGE OBVEZNOSTI UPRAVIČENCA DO PODPORE:
 OZNAČEVANJE VIRA SOFINANCIRANJA v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje
javnosti o aktivnostih
 HRAMBA DOKUMENTACIJE še NAJMANJ 5 LET od dneva zadnjega izplačila podpore
 OMOGOČITI dostop do DOKUMENTACIJE in KONTROLO NA KRAJU SAMEM kontrolnim organom,
OU….
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OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ ESRR

 UPRAVIČENCI:
 SAMOSTOJNI PODJETNIKI IN PRAVNE OSEBE
 PARTNERSTVO: NAJMANJ 2 ČLANA

 VIŠINA JAVNE PODPORE:

RAZPISANA SREDSTVA
617.000 EUR
ZA PO OBČINE RADEČE
9.733 EUR

 NAJNIŽJI ZNESEK: 5.000 EUR
 NAJVIŠJI ZNESEK: 150.000 EUR
 FAZNOST PROJEKTA: izvajanje lahko v DVEH fazah, če je vrednost operacije NAD 20.000 EUR

 DELEŽ SOFINANCIRANJA:

80 %
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OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ ESRR

 UPRAVIČENI STROŠKI:
 stroški dela;
 stroški plač vlagatelja, partnerja/jev v zvezi z delom na operaciji – POLNI DELOVNI ČAS ALI V DELEŽU
 stroški službenih potovanj – samo za zaposlene osebe vlagatelja, partnerja/jev

 zunanjih izvajalcev: avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, honorarno delo, študentsko delo

 stroški materiala, naložb in storitev;
 stroški nakupa zemljišč;
 stroški storitev zunanjih izvajalcev
storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
za pridobitev gradbene, projektne ,
tehnične dokumentacije; za svetovanje v
zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo;
študije izvedljivosti itn.

max 10 %

1.1.2014

upravičeni so samo
stroški, ki so nastali PO
ODDAJI VLOGE na MGRT
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OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ ESRR

 NAJVIŠJE PRIZNANE VREDNOSTI ZA POSAMEZNO VRSTO UPRAVIČENEGA STROŠKA:
UPRAVIČENEC MORA K VLOGI PRILOŽITI TRŽNO PRIMERLJIVE PISNE PONUDBE
NAJMANJ TREH PONUDNIKOV IN UTEMELJITI IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE.
Upravičenci, ki so naročniki po ZJN-ju, NE prilagajo treh ponudb, ampak popis
del/ENO ponudbo. Po odobritvi operacije se izvede postopek v skladu z Zakonom o
javnem naročanju.
 Podrobnejša navodila upravičenih stroškov so določena v
Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v
obdobju 2014-2020
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OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ ESRR

 UPRAVIČENO OBMOČJE:

somestje občin: v naseljih Brežice, Krško in Sevnica
druga urbana območja: v naseljih Leskovec pri Krškem, Radeče in Senovo
dodatna druga urbana območja: v naseljih Bistrica ob Sotli, Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, Dobova, Globoko, Pišece,
Brestanica, Podbočje, Raka, Kostanjevica na Krki, Blanca, Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem mostu in Šentjanž

 iz kvote za PO občine Radeče, se morajo aktivnosti izvajati SAMO na območju občine Radeče

 DRUGE OBVEZNOSTI UPRAVIČENCA DO PODPORE:
 OZNAČEVANJE VIRA SOFINANCIRANJA v skladu z Navodili organa upravljanja na področju
komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 in Priročnikom celostne
grafične podobe Evropske kohezijske politike 2014-2020
 HRAMBA DOKUMENTACIJE še NAJMANJ 5 LET od dneva zadnjega izplačila podpore
 OMOGOČITI dostop do DOKUMENTACIJE in KONTROLO NA KRAJU SAMEM kontrolnim organom, OU….
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OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ ESPR

 UPRAVIČENCI:
 FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE

RAZPISANA SREDSTVA
531.000 EUR

 SAMI ALI S PARTNERJI

 VIŠINA JAVNE PODPORE:
 NAJNIŽJI ZNESEK: 2.000 EUR

ZA PO OBČINE RADEČE
NI KVOTE

 NAJVIŠJI ZNESEK: 150.000 EUR

 FAZNOST PROJEKTA: izvajanje lahko v DVEH fazah, če je vrednost operacije NAD 20.000 EUR

 OBVEZNA PRILOGA:
 POSLOVNI NAČRT
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OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ ESPR

 DELEŽ SOFINANCIRANJA:
individualne operacije komercialne dejavnosti
operacije, ki zagotavljajo JAVNI DOSTOP DO SVOJIH REZULTATOV in
izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:
a) so v javnem interesu ali
b) imajo skupnega upravičenca ali
c) Imajo inovativne značilnosti na lokalni ravni
operacije, ki zagotavljajo JAVNI DOSTOP DO SVOJIH REZULTATOV,
nimajo nobenega TRŽNEGA UČINKA OZ. PRIHODKA in izpolnjujejo
enega od naslednjih pogojev:
a) so v javnem interesu ali
b) imajo skupnega upravičenca ali
c) Imajo inovativne značilnosti na lokalni ravni

50 %
85 %

100 %
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OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ ESPR

 UPRAVIČENI STROŠKI:
 stroški dela;
 stroški plač vlagatelja, partnerja/jev v zvezi z delom na operaciji – POLNI DELOVNI ČAS ALI V DELEŽU
 stroški službenih potovanj – samo za zaposlene osebe vlagatelja, partnerja/jev

 zunanjih izvajalcev: avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, honorarno delo, študentsko delo

 stroški materiala, naložb in storitev;
 prispevek v naravi;
 stroški nakupa zemljišč;

max 10 %

 stroški storitev zunanjih izvajalcev
storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
za pridobitev gradbene, projektne ,
tehnične dokumentacije; za svetovanje v
zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo;
študije izvedljivosti itn.

1.1.2014

upravičeni so samo
stroški, ki so nastali PO
IZDAJI ODLOČBE ARSKTRP
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OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ ESPR

 NAJVIŠJE PRIZNANE VREDNOSTI ZA POSAMEZNO VRSTO UPRAVIČENEGA STROŠKA:
UPRAVIČENEC MORA K VLOGI PRILOŽITI TRŽNO PRIMERLJIVE PISNE PONUDBE
NAJMANJ TREH PONUDNIKOV IN UTEMELJITI IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE.
Upravičenci, ki so naročniki po ZJN-ju, NE prilagajo treh ponudb, ampak popis
del/ENO ponudbo. Po odobritvi operacije se izvede postopek v skladu z Zakonom o
javnem naročanju.
 Podrobnejša navodila upravičenih stroškov so določena v
Navodilih za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad
EKSRP in sklad ESPR)
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OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ ESPR

 UPRAVIČENO OBMOČJE:
 na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica

 DRUGE OBVEZNOSTI UPRAVIČENCA DO PODPORE:
 OZNAČEVANJE VIRA SOFINANCIRANJA v skladu z Navodili organa upravljanja za obveščanje
javnosti in označevanje operacij v okviru OP za izvajanje ESPR v RS za obdobje 2014-2020,
Uredbo 508/2014/EU, Uredbo 763/2014/EU, Zakonom o grbu, zastavi in himni RS ter o slovenski
narodni zastavi
 HRAMBA DOKUMENTACIJE še NAJMANJ 5 LET od dneva zadnjega izplačila podpore

 OMOGOČITI dostop do DOKUMENTACIJE in KONTROLO NA KRAJU SAMEM kontrolnim organom,
OU….
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POSTOPEK ODOBRITVE OPERACIJ

Vloga s prilogami na
naslov LAS Posavje do
21.4.2017

Ocenjevalna komisija pregled vlog

Vodilni partner pozove k
dopolnitvi vlog – v roku 8
dni

Ocenjevalna komisija
oceni vloge - pripravi
seznam odobrenih vlog

Upravni odbor LAS potrdi
posamezno operacijo in
o tem obvesti Skupščino
LAS

Vodilni partner obvesti
upravičence o odločitvi;
možna pritožba v 15 dneh
o čemer odloča
Skupščina LAS

Dokončno izbrane vloge
na nivoju LAS se pošlje v
potrjevanje na
ARSKTRP/MGRT

ARSKTRP izda odločbo/
MGRT pogodbo
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PRIPOROČILA

 spremljajte informacije na spletni strani LAS Posavje
 pred začetkom pisanja vloge preglejte Strategijo lokalnega razvoja LAS Posavje
poglavje 11 – opis ukrepov
 preglejte merila za ocenjevanje vlog
minimalno 60 točk
 pred oddajo vloge preglejte ali ste priložili vse priloge - sestavni deli vloge morajo biti
speti in vloženi v mapo po vrstnem redu
oddati v pisni obliki + CD-rom ali USB ključ
 pravilno označite ovojnico
uporabite ovojnico iz razpisne dokumentacije
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DODATNE INFORMACIJE

 osebno po predhodnem dogovoru:
 po telefonu na številki 07 488 10 43 vsak delovnik med 9. in 14 uro
 po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si

