
Obvestilo potencialnim prijaviteljem 3. javnega poziva 
 
Tehnična pisarna LAS Posavje obvešča vse potencialne prijavitelje, da je z dne 
18.7.2011 pričela veljati Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 679/2011, ki posega 
tudi na področje upravičenega prispevka v naravi pri izvajanju ukrepov, financiranih 
v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 
 
Po novi uredbi je prispevek v naravi upravičen strošek pri vseh projektih v 
okviru izvajanja ukrepov LEADER in ne več samo pri projektih, ki vključujejo 
naložbo.  
 
Prosimo, da omenjeno spremembo upoštevate pri pripravi prijave na 3. javni poziv 
LAS Posavje za nepovratna sredstva LEADER. 
 
Tehnična pisarna LAS Posavje 
 
 

Dodatna pojasnila o spremembi so na voljo v Dodatku k navodilom prijaviteljem 

 

Dodatek k navodilom prijaviteljem: 

- sprememba navodil na str. 17 

2. Upravičeni stroški projekta 

Upravičenih stroški projekta so: 

- stroški koordinacije in vodenja projekta;  
- stroški materiala, opreme in storitev, nastalih z izvedbo projekta; 
- prispevek v naravi, skladno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 679/2011 o 

spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe 
Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 

- stroški promocije in obveščanja javnosti o projektu; 
- splošni stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta, kot so študije 

izvedljivosti in strategije, v primeru izvedbe naložb pa tudi honorarji arhitektom, 
inženirjem in svetovalcem ter stroški pridobivanja dokumentacije in dovoljenj.  

 

                                                      

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) 

št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za 

razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): 

1. Za prispevke v naravi javnih ali zasebnih upravičencev, in sicer nudenje blaga ali storitev, 

za katere ni prejeto plačilo, ki bi bilo podprto z računi ali enakovrednimi dokumenti, štejejo 

za upravičene izdatke, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

 (a) prispevki vključujejo zagotavljanje zemljišč ali nepremičnin, opreme ali surovin, 

raziskovalne ali strokovne dejavnosti ali neplačanega prostovoljnega dela; 

(b) prispevki niso nastali v zvezi z ukrepi finančnega inženiringa iz člena 50; in 



(c) vrednost prispevkov je mogoče neodvisno oceniti in preveriti. 

V primeru zagotavljanja zemljišč ali nepremičnin vrednost potrdi neodvisni pooblaščeni 

cenilec ali uradni organ z ustreznimi pooblastili.  

V primeru neplačanega prostovoljnega dela se vrednost tega dela opredeli ob 

upoštevanju porabljenega časa ter običajne urne in dnevne postavke za 

opravljeno enakovredno delo, kjer je to potrebno na podlagi predhodno 

vzpostavljenega sistema ugotavljanja običajnih stroškov, pod pogojem, da lahko 

nadzorni sistem s precejšnjo gotovostjo zagotovi, da je bilo delo opravljeno. 

2. Javni izdatki, ki jih sofinancira EKSRP in ki prispevajo k aktivnosti, ki vključuje prispevke v 

naravi, ob zaključku aktivnosti ne smejo preseči skupnih upravičenih izdatkov (brez 

prispevkov v naravi). 

Za stroške, kjer je to mogoče, mora prijavitelj ob zahtevku predložiti tri ponudbe, od katerih 

upošteva najugodnejšo. Na to dejstvo bodite pozorni že ob pripravi projekta.  


