Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 20072013 v letih 2011-2013 (Ur.l. RS, št. 28/11), Lokalne razvojne strategije LAS Posavje za
obdobje 2007-2013, Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS o dodelitvi
statusa delujoče lokalne akcijske skupine z dne 14.01.2009, Pravilnika o merilih in kriterijih
za oceno in izbor projektov za vključitev v NIP ter o spremljanju in nadzoru teh projektov z
dne 25.5.2011 ter sklepa Upravnega odbora LAS Posavje z dne 11.05.2012 o načinu nabora
projektov za leto 2012, RRA Posavje, zakoniti zastopnik Lokalne akcijske skupine Posavje
objavlja

4. JAVNI POZIV ZA NABOR PROJEKTOV,
UPRAVIČENIH DO NEPOVRATNIH SREDSTEV LEADER
IZ KVOTE ZA LETA 2011, 2012 in 2013

1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je nabor projektnih predlogov, ki bodo upravičeni do nepovratnih
sredstev LEADER iz kvote sredstev 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 20072013 za leta 2011, 2012 in 2013, s katero na ravni regije Posavje upravlja Lokalna akcijska
skupina Posavje (LAS Posavje).
Projekti morajo upoštevati načela LEADER in prispevati k uresničevanju razvojne vizije,
strateških ciljev, programov in ukrepov Lokalne razvojne strategije 2007-2013 LAS Posavje
za območje občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica
(LRS LAS Posavje).
LAS Posavje bo v okviru 4. javnega poziva prioritetno finančno podpiral projekte, ki bodo
zasledovali sledeče cilje LRS:
Cilj 4: Povečati zaposlitvene možnosti na podeželju,
Cilj 1: Dvigniti dodano vrednost lokalnim proizvodom in storitvam,
Cilj 2: Vzpostaviti lokalno trajnostno oskrbo s hrano.
Projekti, ki se izvajajo v ukrepih LEADER morajo prispevati k uresničevanju dolgoročnih ciljev
1., 2. ali 3. osi, kot jih določa Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013.
Izbrani projekti bodo vključeni v Načrt izvedbenih projektov LAS Posavje (NIP), ki ga mora ta
posredovati na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) v dokončno potrditev.
Pri projektih, ki bi jih bilo možno sofinancirati preko drugih ukrepov PRP 2007-2013 se
sredstva dodelijo v skladu s pravili shem pomoči, ki veljajo za posamezen ukrep. Za projekte,
ki jih ni možno sofinancirati preko drugih ukrepov PRP 2007-2013 ali končni prejemnik ni
občina 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 € v obdobju zadnjih treh proračunskih let oziroma prejemniki, ki delujejo v
cestnoprometnem sektorju, največ do 100.000 € v obdobju zadnjih treh proračunskih let.

2. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje projektov
LAS Posavje razpisuje okvirno kvoto sredstev LEADER za leta 2011, 2012 in 2013 v višini
445.000,00 EUR.

3. Upravičeni prijavitelji in partnerji
Upravičeni prijavitelji in partnerji za prijavo na ta javni poziv so:
- javne institucije/organizacije,
- nevladne organizacije (ustanove, zasebni neprofitni zavodi in društva),
- gospodarske družbe,
- fizične osebe
ki imajo stalno prebivališče ali registriran sedež na upravičenem območju delovanja LAS
Posavje, ki je območje celotne razvojne regije Posavje (občine Bistrica ob Sotli, Brežice,
Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica).
Poleg teh so upravičenci tudi druge javne in razvojne institucije ter nevladne organizacije, ki
sicer nimajo sedeža na območju LAS Posavje, s svojo dejavnostjo pa pomembno prispevajo k
razvoju tega območja. Do sofinanciranja pa bodo upravičeni samo pod pogojem, če se bo
njihov projekt izvajal na območju LAS Posavje in/ali bodo v načrtovane aktivnosti vključene
pravne osebe s sedežem ali fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju LAS Posavje.
Minimalen pogoj za prijavo na poziv je, da se v partnerstvo povežeta vsaj dva partnerja.
Partnerstvo številčno navzgor ni omejeno. Vsi partnerji morajo imeti aktivno vlogo v
projektu. Partnerji med seboj izberejo vodilnega partnerja – nosilca projekta in prijavitelja na
javni poziv.

4. Upravičeni stroški projektov
V skladu z Uredbo o ukrepih 1.,3. in 4. osi PRP RS za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013
se med upravičene stroške projekta štejejo:
-

stroški koordinacije in vodenja projekta ter stroški dela za izvajanje projektnih aktivnosti
(stroški dela za namen koordinacije in vodenja projekta se priznajo kot upravičeni, kadar
predstavljajo do vključno 10 % skupnih upravičenih stroškov projekta);

-

stroški materiala, opreme in storitev, nastalih z izvedbo projekta;

-

prispevek v naravi v skladu s 54. členom Uredbe 1974/2006/ES ( prispevek v naravi se v
skladu s 54. členom Uredbe 1974/2009/ES prizna kot upravičen strošek, kadar
predstavlja do vključno 15 % skupnih upravičenih stroškov projekta);

-

stroški promocije in obveščanja javnosti o projektu (stroški promocije in obveščanja
javnosti o projektu se priznajo kot upravičeni, kadar predstavljajo do vključno 20 %
skupnih upravičenih stroškov projekta);

-

splošni stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta, kot so študije izvedljivosti
in strategije, v primeru naložb pa tudi honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem ter
stroški pridobivanja dokumentacije in dovoljenj (splošni stroški se priznajo kot upravičeni,
kadar predstavljajo do vključno 10% skupnih upravičenih stroškov projekta).

Upravičeni so stroški, ki nastanejo od datuma oddaje NIP na MKO do zaključka projekta, ki
ne sme biti zaključen pred izdajo odločbe o potrditvi NIP.
Ne glede na prejšnji odstavek so do podpore upravičeni tudi morebitni splošni stroški, nastali
po 01.01.2007, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta, kot so študije izvedljivosti,
strategije, v primeru izvedbe naložb, pa tudi honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem
ter stroški pridobivanja dokumentacije in dovoljenj.
Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih
sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročila materiala, opreme, storitve ali dela).
Podrobneje so stroški opredeljeni v Navodilih prijaviteljem.
5. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov projekta
Višina sofinanciranja znaša do vključno 85% upravičenih stroškov projekta.
Najnižji dodeljeni znesek podpore za posamezen projekt znaša 2.000 €, najvišji dodeljeni
znesek podpore pa do vključno 70.000 €.
Projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo in realno ocenjene stroške ter mora biti
pripravljen do faze izvedbe in imeti pridobljena vsa zakonska potrebna dovoljenja in soglasja.
V kolikor bi projekt bilo možno sofinancirati preko drugih ukrepov iz 1., 2. in 3. osi Programa
razvoja podeželja (PRP) 2007-2013, se upošteva tisti delež sofinanciranja, ki za posamezen
ukrep določa Uredba 1698/2005/ES, PRP 2007-2013 in členi uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi
PRP RS za obdobje 2007-2013 veljavne v času oddaje prijave, ki določajo pogoje za
pridobitev sredstev, upravičene stroške in finančne določbe za posamezen ukrep.

6. Neupravičeni stroški projekta
V skladu z Uredbo o ukrepih 1.,3. in 4. osi PRP RS za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013
se med neupravičene stroške projekta štejejo:
-

davek na dodano vrednost,
nakup patentiranih pravic, strokovnega znanja in izkušenj,
nepatentiranega tehničnega znanja,
stroški materiala, opreme, storitev, namenjenih za zasebno rabo,
plačilo taks in drugih dajatev v upravnih postopkih,
plačilo zavarovalnih premij,
plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
bančni stroški in stroški garancij,

licenc

in

-

stroški opominov in zamudnih obresti,
nakup rabljene opreme,
stroški materiala in storitev vezanih na aktivnosti v ribištvu in ribogojstvu,
štipendije in nagrade,
prevozna sredstva, ki so namenjena zasebni rabi,
članarine za članstvo v organizacijah, ki niso neposredno povezane s pristopom
LEADER,
nakup kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme,
nakup IKT opreme za namen izvedbe delavnic, izobraževanj, seminarjev in
enodnevnih dogodkov,
naročnine na časopise in drugo periodiko, ki ni neposredno povezana s pristopom
LEADER,
izobraževanja in usposabljanja, ki niso neposredno povezana z izvajanjem pristopa
LEADER,
ogledi dobrih praks, ki niso neposredno povezani s pristopom LEADER,
študije, strategije, ocene, priprava projektnih dokumentacij in druge podobne
raziskave, razen v primeru, kadar predstavljajo del splošnih stroškov v projektu.

-

Pri projektih spodbujanja čezmejnega sodelovanja se lahko sofinancira samo
izdatke, ki se nanašajo na projektne aktivnosti, izvedene na območju EU. Vsak
sodelujoči LAS lahko uveljavlja sofinanciranje samo svoje izdatke.

-

Prijavitelj (upravičenec do sredstev), ki je za iste upravičene stroške, ki jih navaja
v prijavi in kasneje v zahtevku, že prejel sredstva državnega proračuna RS ali
sredstva EU, do sofinanciranja teh stroškov ni upravičen. Kot prejeta javna
sredstva RS z vidika EU se ne šteje prispevek občin, v kolikor je občina nosilka ali
partnerica v projektu, ampak se šteje kot lastni prispevek upravičenca.

7. Maksimalno število faz v posameznem prijavljenem projektu
Posamezen projekt ima lahko največ dve fazi. Projekti do skupne vrednosti do vključno
20.000 EUR (brez DDV) imajo lahko največ eno fazo; projekti s skupno vrednostjo nad
20.000 EUR (brez DDV) pa največ dve fazi.

8. Upravičeno obdobje trajanja projektov
Projekti se lahko pričnejo izvajati od datuma oddaje NIP-a na MKO. Rok za oddajo NIP-a na
MKO je 31.10.2012. V primeru morebitne spremembe datuma oddaje NIP-a na MKO, bodo
prijavitelji o tem pravočasno obveščeni.
LAS Posavje sklene s prijaviteljem pogodbo o sofinanciranju izvedbenega projekta potem, ko
s strani LEADER pisarne prejme odločbo o potrditvi posredovanega NIP-a. V primeru
zavrnitve projekta s strani MKO, nosilec projekta – prijavitelj s partnerji, sam krije nastale
stroške povezane z izvedbo projekta.
Rok za zaključek projekta je 31.03.2015. Projekt se zaključi, ko projektni partnerji zaključijo
zadnjo fazo projekta, izvedejo zadnje plačilo in predložijo zadnji zahtevek (z vsemi prilogami
in dokazili) za povrnitev sredstev LEADER. Zadnji zahtevek za izplačilo sredstev s strani MKO
se lahko odda najkasneje do 30.06.2015.

Projekt ne sme biti zaključen pred izdajo odločbe o potrditvi NIP s strani MKO.
9. Merila in kriteriji za oceno in izbor projektov
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo ocenjena s skladu s Pravilnikom o merilih in
kriterijih za oceno in izbor projektov za vključitev v NIP ter o spremljanju in nadzoru teh
projektov; merila in kriteriji so del Navodil prijaviteljem za prijavo projektov v NIP.
Pri vsakem kriteriju je določeno »možno število točk«, ki ga lahko posamezen projekt
doseže. Kadar več projektov pri ocenjevanju doseže enako število točk, se UO Las Posavje
odloči, kateri projekti bodo imeli prednost glede na uresničevanje ciljev LRS Las Posavje.
Praviloma se financirajo projekti, ki so pri ocenjevanju dosegli največ točk. Izjemoma in z
utemeljitvijo se lahko UO Las Posavje odloči tudi drugače.

10. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje vlog za projektne predloge ni javno in bo izvedeno v Tehnični pisarni LAS Posavje.
Postopek za izbor projektnih predlogov v NIP bo potekal v dveh fazah, in sicer:
1. faza: Zbiranje in ocenjevanje projektnih predlogov ter končni izbor projektnih
predlogov:
-

-

-

-

Upravni odbor LAS Posavje bo imenoval ocenjevalno komisijo, ki odpira in obravnava
vloge v skladu z merili in kriteriji za ocenjevanje projektov.
Najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po odpiranju vlog LAS pisno pozove tiste
vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je pet (5)
koledarskih dni od datuma prejema poziva za dopolnitev.
V primeru, da bodo v vlogi manjkali več kot trije (3) zahtevani obrazci in priloge, bo
prijava izločena brez poziva k dopolnitvi.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo, neustrezno
dopolnjene pa zavrnejo.
Popolne vloge bo obravnavala ocenjevalna komisija na podlagi meril in kriterijev. Pri
ocenjevanju projektnih predlogov po splošnih kriterijih je največje število možnih točk 85.
Projekt mora po splošnih kriterijih zbrati najmanj 50 točk.
Poročilo ocenjevalne komisije obravnava Upravni odbor LAS Posavje, ki projekte izbere in
pripravi predlog načrta izvedbenih projektov. Po predhodni obravnavi Nadzornega odbora
LAS Posavje, UO LAS Posavje potrdi NIP.
Prijavitelji bodo o izboru projektov obveščeni pisno najkasneje v 60 dneh od zaključka
javnega poziva.

2. faza: Priprava Načrta izvedbenih projektov (NIP) in potrditev le tega na Ministrstvu za
kmetijstvo in okolje.
-

Upravni odbor LAS Posavje potrjen Načrt izvedbenih projektov posreduje v dokončno
potrditev LEADER pisarni na MKO.

Po prejemu odločbe s strani MKO o potrditvi NIP bo LAS Posavje s prijavitelji sklenil pogodbo
o sofinanciranju projekta.

11. Rok in naslov za predložitev vlog
Zainteresirani prijavitelji morajo vloge na ta javni poziv oddati najkasneje do vključno
21.06.2012.
Vloga mora biti oddana s priporočeno pošiljko na naslov:
Regionalna razvojna agencija Posavje, za LAS Posavje
Cesta krških žrtev 46
8270 Krško
s pripisom: »Ne odpiraj – vloga na 4. javni poziv LAS Posavje za NIP«.
Na kuverti mora biti jasno razviden naziv in naslov pošiljatelja ter datum in ura oddaje vloge
na pošto.

12. Sprememba javnega poziva
V primeru spremembe javnega poziva, prijavnega obrazca ali navodil prijaviteljem pred
zaključkom javnega poziva bodo spremembe objavljene na spletnih straneh Las Posavja,
RRA Posavje, posavskih občin in lokalnih podjetniških centrov.
Prijavitelji so dolžni upoštevati vse morebitne spremembe javnega poziva in razpisne
dokumentacije.
13. Prijavni obrazci in navodila ter dodatne informacije
Dodatne informacije o javnem pozivu LAS so v dokumentih javnega poziva:
-

Prijavnica A in prijavnica B – stroškovnik projekta,
Navodila prijaviteljem za prijavo projektov na javni poziv, skupaj s prilogami.

Prijavni obrazec skupaj z Navodili prijaviteljem za prijavo projektov v NIP in drugimi
dokumenti, navedenimi v tem pozivu in navodilih, je dosegljiv na spletnih straneh: Las
Posavja www.las-posavje.si , vseh posavskih občin in lokalnih podjetniških centrov.
Dodatne informacije dobite na naslovu Tehnične pisarne LAS Posavje, ki deluje v prostorih
RRA Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško. Kontaktni osebi sta Tatjana Ibračević in Darja Planinc, tel.
07 488 10 48 (43), e-naslov: las.posavje@rra-posavje.si.
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