Javna poziva LAS
Predstavitev javnih pozivov LAS 2020 – ESRR in EKSRP
Vojnik, 17. 6. 2020

Predstavitev javnih pozivov LAS 2020
Objava dveh javnih pozivov – roki, sredstva, priprava vlog.

Evropski sklad za regionalni razvoj –ESRR.
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja - EKSRP.
Kako pripraviti dobro vlogo?
Vprašanja in razprava.

O javnih pozivih LAS
Javni poziv = način dodelitve sredstev za doseganje ciljev
Strategije lokalnega območja.
Postopki izbora so predpisani (uredba, pogodba, strategija,
pravilnik), pregledni in nadzorovani.

Sredstva so namenjena razvoju območja po pristopu „od spodaj
navzgor“ in po načelih LEADER.
LAS razpisuje sredstva, nudi pomoč pri pripravi vlog (vodilni
partner), izbere vloge (OK in UO) in jih odda v odobritev.

Roki, sredstva, vloge…
ESRR

EKSRP

Objava: 15. 6. 2020

Objava: 15. 6. 2020

Rok za oddajo vlog:

Rok za oddajo vlog:

15. 9. 2020

13. 10. 2020

319.724,90 EUR

316.478,99 EUR

Izbor do 15. 12. 2020

Izbor do 15. 1. 2021

Roki, sredstva, vloge…
ESRR – 80 %

EKSRP – 85 %

Delovna mesta

Razvoj osnovnih storitev

226.797,54 EUR

Varstvo okolja in narave
19.546,30 EUR

180.275,04 EUR

Varstvo okolja in narave
136.203,75 EUR

Ranljive skupine
73.381,06 EUR
Operacijo lahko sestavlja kombinacija več izbranih ukrepov.

Ena vloga – en ukrep.

Poudarki pri javnih pozivih
ESRR

EKSRP

80 % sofinanciranje.

85 % sofinanciranje.

Minimalno 5.000 EUR ESRR.

Minimalno 2.000 EUR EKSRP.

Pogodba z MGRT.

Odločba ARSKTRP.

PN ni upravičen strošek.

PN je upravičen strošek.

3 ponudbe ob zahtevku, vsaj 1 ob vlogi.

1 - 3 ponudbe ob vlogi.

Stroški upravičeni od oddaje izbranih
vlog na MGRT.

Stroški upravičeni od oddaje izbranih
vlog na ARSKTRP.

Roki, sredstva, vloge…
ESRR
Novo ustvarjena delovna mesta.
Oblikovanje mrež lokalnih akterjev.
Programi usposabljanj za podjetnike,
kmetovalce in ostale.
Operacija prilagajanja podnebnim
spremembam.

Programi aktivnega vključevanja ranljivih
skupin.
Program izobraževanj/usposabljanj za
ranljive skupine.

EKSRP
Število zaključenih operacij vlaganj v
infrastrukturo.

Število zaključenih operacij za izboljšanje
ali ohranjanje stanja narave in okolja.

Javni poziv ESRR
9 izvedenih operacij, okvirno 276.000 EUR sredstev ESRR.

3. javni poziv LAS, 2. za sklad ESRR.
Objava:

15. 6. 2020

Rok za oddajo vlog:

15. 9. 2020

319.724,90 EUR sredstev ESRR.

Izbor predvidoma do 15. 12. 2020.

Razpoložljiva sredstva
Sredstva, ki jih vlagatelj in partnerji lahko izkoristijo za doseganje ciljev in
kazalnikov SLR, so po razpisanih ukrepih omejena.
Ukrep 1.1.1: Spodbujanje dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev ali povečanje delovnih mest v
organizacijah glede na izhodiščne pogoje, ki so že vzpostavljeni.
49.752,07 EUR * 2
Ukrep 1.2.1: Oblikovanje mrež lokalnih akterjev za skupne aktivnosti. 37.892,05 EUR * 2
Ukrep 1.3.1: Krepitev znanj z usposabljanjem in izobraževanjem podjetnikov, kmetovalcev in
drugih organizacij.
25.754,65 EUR * 2
Ukrep 3.1.2: Izvajanje aktivnosti ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in sobivanja z
naravo.
19.546,30 EUR * 1
Ukrep 4.1.1: Razvoj, izvajanje in promoviranje programov aktivnega vključevanja ranljivih
socialnih skupin v družbo.
20.517,25 EUR * 3
Ukrep 4.1.2: Spodbujanje medgeneracijske solidarnosti in sodelovanja preko aktivnosti
izobraževanja / usposabljanja.
11.829,31 EUR * 1

Javni poziv ESRR
Upravičenci (vlagatelj in partnerji) morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- so pravne osebe zasebnega prava ali samostojni podjetniki s sedežem,
registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno
enoto na območju LAS ali
- so pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki delujejo na
območju LAS, ali
- so pravne osebe javnega prava, ki delujejo na območju LAS, in
- imajo zagotovljena sredstva za lastno sofinanciranje operacije (iz lastnih
virov oziroma zasebnih virov) in o tem predložijo izjavo.

Upravičeno območje izvajanja aktivnosti
Operacije se lahko izvede samo na območju naslednjih
naselij:
Občina Laško: naselji Laško in Rimske Toplice.
Občina Štore: naselje Štore.
Občina Vojnik: naselja Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo.

Časovni načrt izvajanja operacij
Pričetek izvajanja aktivnosti: od januarja 2021 naprej (po
oddaji izbrane operacije v odobritev na MGRT – opravi LAS).
Upravičenec mora izvesti operacijo najkasneje do 31. 12.
2022.
Obdobje trajanja operacije vključuje čas za izvedbo aktivnosti
operacije ter čas za administrativni zaključek operacije (oddaja
na LAS 30 dni pred rokom za oddajo na MGRT) in izplačilo
sredstev (3 mesece).

Upravičeni stroški
- stroški plač in povračil v zvezi z delom,

- stroški informiranja in komuniciranja,
- stroški storitev zunanjih izvajalcev,
- stroški nakupa zemljišča z objektom ali z delom objekta,
- stroški nakupa zemljišč,
- stroški gradnje,

- stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev in
- splošni stroški (od 1. 1. 2014)

Neupravičeni stroški
▪ davek na dodano vrednost,
▪ prispevek v naravi,
▪ stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo,
▪ splošni upravni stroški,
▪ obresti za dolgove,
▪ 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.

Javni poziv ESRR
Najnižji znesek javne podpore je 5.000 EUR.
Operacije nad 20.000 EUR javne podpore – lahko na 3
faze, minimalno 5.000 EUR / fazo.
MGRT z vodilnim partnerjem podpiše pogodbo.
Zahtevek odda LAS – upravičenci posredujejo vso
dokumentacijo najmanj 30 dni pred rokom za oddajo.
Gospodarna poraba sredstev – ponudbe!

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati operacija
Opis operacije = opisane aktivnosti in razdelitev načrtovanih
stroškov po partnerjih in vrstah stroškov.
Oddaja vloge = izdana vsa potrebna dovoljenja in soglasja,
kot jih zahteva področna zakonodaja.
Izvedba operacije v skladu s prijavljeno in odobreno vsebino.

Informiranje in obveščanj javnosti ter označevanje operacije
v skladu z navodili.
Vodenje nastalih stroškov operacije pri vseh upravičencih na
ločenih stroškovnih mestih.

Javni poziv ESRR – merila za ocenjevanje
Št.

KRITERIJI

1

Vloga je prispela pravočasno.

2

Operacija se izvaja na območju LAS in se ne izvaja v naseljih, kjer je izvajanje operacij izključeno.

3

Vlagatelj izpolnjuje pogoje za prijavo na javni poziv.

4

Operacija je skladna s Strategijo lokalnega razvoja LAS in prednostnimi vsebinami javnega poziva ter cilji
razpisanega sklada.

5

Operacija se še ni pričela izvajati.

6

Operacija ima zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljene lastne finančne vire za izvedbo operacije v
celoti.
Operacija se ne financira iz drugih EU skladov oziroma javnih sredstev (prepoved dvojnega financiranja).

7
8

9

Vloga je administrativno popolna, izpolnjena v skladu z zahtevami javnega poziva (ovojnica je pravilno
označena, vloga je izpolnjena v slovenskem jeziku, vloga je predložena na obrazcu, objavljenem v
javnem pozivu, izpolnjene so vse rubrike obrazca, vloga je priložena v tiskanem izvodu in v elektronski
obliki, vloga je podpisana in žigosana s strani vseh partnerjev).
Za operacijo so izdana vsa potrebna dovoljenja in soglasja.

DA (drži)

NE
(ne drži)

Javni poziv ESRR – specifična merila
Št.

Opis kriterija

Najvišje možno število
točk
10

1

Prispevek k doseganju ciljev SLR

2

Prispevek k doseganju horizontalnih ciljev EU

5

3

Okoljska trajnost

10

4

Socialna vzdržnost

5

5

Ekonomska trajnost

15

6

Vključenost partnerjev

10

7

Vpliv na območje LAS

15

8

Izvedljivost operacije

15

9

Ustvarjanje delovnih mest

15

Obravnava in postopek odobritve operacij
Odpiranje vlog v roku 8 dni od zaključka javnega poziva (OK).
Pregled vlog na popolnost – pozivi na dopolnitve.

Popolne vloge – ocenjevanje po specifičnih merilih (OK).
Upravni odbor LAS – izbor operacij do porabe sredstev na
posameznem ukrepu.
Obvestila vlagateljem o izboru/neizboru.
Dokončne odločitve – oddaja izbranih vlog v odobritev na
MGRT in možnost pričetka izvajanja aktivnosti.

Obveznosti vlagateljev
Hramba dokumentacije (5 oziroma 10 let po izplačilu).
Omogočanje dostopa do dokumentacije in opravljanja nadzora.

Omogočanje spremljanja izvajanja operacije in poročanje o
doseganju mejnikov, ciljev in kazalnikov (5 let).
Trajnost operacije – izpolnjevanje obveznosti vsaj še 5 let po
zaključku operacije.

Razpisna dokumentacija ESRR
Javni poziv.
Vloga za prijavo operacije.

Priloge (excel).
Spremljajoča dokumentacija: SLR, navodila MGRT, navodila za
izpolnjevanje vlog, opremo ovojnice, kontaktne podatke LAS in
osnutek konzorcijske pogodbe.

Javni poziv ESRR
Rok za oddajo vlog je 15. 9. 2020.
Oddaja po pošti ali osebno v tajništvu Simbio d.o.o.

V tednu od 24. do 28. 8. 2020 bo izvedena delavnica za
pripravo vlog – o datumu, uri in lokaciji boste zainteresirani še
obveščeni po e-pošti.

Javni poziv EKSRP
7 izvedenih operacij, okvirno 256.000 EUR sredstev EKSRP.

4. javni poziv LAS, 2. za sklad EKSRP.
Objava:

15. 6. 2020

Rok za oddajo vlog:

13. 10. 2020

316.478,99 EUR sredstev EKSRP.

Izbor predvidoma do 15. 1. 2020.

Razpoložljiva sredstva
Višina razpoložljivih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(v nadaljevanju EKSRP) za sofinanciranje izvajanja operacij znaša 316.478,99 EUR.
Tematsko področje

RAZVOJ
OSNOVNIH
STORITEV

Cilji

Cilj 2.1.: Izboljšanje
pogojev za zagotavljanje
visoke kakovosti življenja
in razvitosti območja,
primerljivega drugim
regijam.

VARSTVO OKOLJA Cilj 3.1.: Ohranjanje ali
IN
OHRANJANJE izboljšanje stanja
NARAVE
naravnega okolja in
prilagajanje podnebnim
spremembam

Ukrepi

Ukrep 2.1.1: Spodbujanje
vlaganj v zagotovitev
ustrezne infrastrukture kot
pogoj za kakovostno življenje
in razvitost območja,
primerljivega drugim regijam.
Ukrep 3.1.1: Spodbujanje
razvoja inovativnih pristopov
in modernih praks za
izboljšanje ali ohranjanje
stanja narave in okolja.

Razpoložljiva
višina sredstev
(v EUR)
180.275,04

136.203,75

Upravičenci
Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe. Upravičenci lahko predlagajo za
sofinanciranje operacije samostojno ali s partnerji. Partner je lahko drug upravičenec, ki v
operaciji aktivno sodeluje in delno financira operacijo (je plačnik stroškov ali prispeva k izvedbi
operacije v obliki prispevka v naravi).
Upravičenci (vlagatelj in partnerji) morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- so fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju LAS ali

- so pravne osebe zasebnega prava s sedežem, registrirano izpostavo, podružnico,
organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS ali
- so pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki delujejo na območju LAS, ali
- so pravne osebe javnega prava, ki delujejo na območju LAS, in
- imajo zagotovljena sredstva za lastno sofinanciranje operacije (iz lastnih virov oziroma
zasebnih virov) in o tem predložijo izjavo.

Upravičeno
območje
izvajanja
operacij

Časovni načrt izvajanja operacij
Operacija se lahko prične izvajati po vložitvi vloge za
odobritev operacije na ARSKTRP, ki jo po zaključenem
postopku izbora operacij opravi LAS (februar – marec
2021).
Upravičenec mora izvesti operacijo najkasneje do 31. 12.
2022. Obdobje trajanja operacije mora vključevati čas za
izvedbo glavnih aktivnosti ter čas za administrativni
zaključek operacije.

Upravičenost stroškov
Stroški dela.
Naložbe.
Storitve zunanjih izvajalcev.
Prispevek v naravi.

Upravičenost stroškov
Prispevek v naravi: največ 15 % upravičenih stroškov
operacije; lahko kot delo (organizacijsko delo do 13 EUR,
vsebinsko delo do 10 EUR in ostala dela do 6 EUR/uro),
blago, storitve, material, nepremičnine.
Stroški nakupa zemljišč: do 10 %.
Stroški promocije na programskem območju: do 10 %.
Stroški vodenja in koordinacije operacije: do 10 %.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev: do 10 %.

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.

Javni poziv EKSRP
Najnižji znesek javne podpore je 2.000 EUR.
Operacije nad 20.000 EUR javne podpore – lahko na 3 faze,
minimalno 5.000 EUR / fazo.
ARSKTRP izda LAS odločbo o potrditvi operacije.
Zahtevek odda LAS – upravičenci posredujejo vso dokumentacijo
najmanj 30 dni pred rokom za oddajo.
Gospodarna poraba sredstev – ponudbe že ob oddaji vloge!

Ponudbe ob oddaji vloge
Omejitve in najvišje priznane vrednosti: Seznam kmetijske in gozdarske
mehanizacije; Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti. Za stroške iz
omenjenih dokumentov se priloži 1 PONUDBA.
Upravičenec je zavezanec ZJN-3: upravičene vrednosti iz zgornjih
dokumentov in/ali 1 PONUDBA (ali popis del ali projektna naloga).

Ostali upravičenci: 3 tržno primerljive PONUDBE razen v primerih izjem
(predpisani stroški, stroški osebja, PN, če je prisoten le en ponudnik).
Vrednosti do 2.000 EUR – lahko le 1 ponudba / cenik / katalog / oglas.

Operacija do 5.000 EUR upravičenih stroškov – dovolj le zaprta finančna
konstrukcija (vrste in višina stroškov po partnerjih).

Ponudbe ob oddaji vloge
Ponudbe so primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom
poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih
mora neki izdelek oziroma storitev vsebovati, da je lahko izbran.
Ponudbe so primerljive, če vsebujejo vse zahteve, ki jih je upravičenec
navedel v povpraševanju.

Če ponudba ne vsebuje minimalnih zahtev, je upravičenec ne izbere.
Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše
ponudbe.

Ponudbe ob oddaji vloge
Opis operacije = opisane aktivnosti in razdelitev načrtovanih stroškov po
partnerjih in vrstah stroškov.

Oddaja vloge = izdana vsa potrebna dovoljenja in soglasja, kot jih zahteva
področna zakonodaja.
Izvedba operacije v skladu s prijavljeno in odobreno vsebino.
Informiranje in obveščanj javnosti ter označevanje operacije v skladu z
navodili.
Vodenje nastalih stroškov operacije pri vseh upravičencih na ločenih
stroškovnih mestih.
Operacije, ki se lahko izvedejo na drugih ukrepih PRP, niso upravičene.

JP EKSRP – merila za ocenjevanje
Pogoji za upravičenost
Št.
KRITERIJI
1

Vloga je prispela pravočasno.

2

Operacija se izvaja na območju LAS in se ne izvaja v naseljih, kjer je
izvajanje operacij izključeno.
Vlagatelj izpolnjuje pogoje za prijavo na javni poziv.

3
4
5
6
7
8

9

Operacija je skladna s Strategijo lokalnega razvoja LAS in prednostnimi
vsebinami javnega poziva ter cilji razpisanega sklada.
Operacija se še ni pričela izvajati.
Operacija ima zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljene lastne
finančne vire za izvedbo operacije v celoti.
Operacija se ne financira iz drugih EU skladov oziroma javnih sredstev
(prepoved dvojnega financiranja).
Vloga je administrativno popolna, izpolnjena v skladu z zahtevami
javnega poziva (ovojnica je pravilno označena, vloga je izpolnjena v
slovenskem jeziku, vloga je predložena na obrazcu, objavljenem v
javnem pozivu, izpolnjene so vse rubrike obrazca, vloga je priložena v
tiskanem izvodu in v elektronski obliki, vloga je podpisana in žigosana s
strani vlagatelja in vseh partnerjev).
Za operacijo so izdana vsa potrebna dovoljenja in soglasja.

DA
(drži)

NE
(ne
drži)

JP EKSRP – specifična merila

Obravnava in postopek odobritve operacij
Odpiranje vlog v roku 8 dni od zaključka javnega poziva (OK).
Pregled vlog na popolnost – pozivi na dopolnitve.

Popolne vloge – ocenjevanje po specifičnih merilih (OK).
Upravni odbor LAS – izbor operacij do porabe sredstev na
posameznem ukrepu.

Obvestila vlagateljem o izboru/neizboru.
Dokončne odločitve -> pregled postopkov izbora na MKGP ->
oddaja izbranih vlog v odobritev na ARSKTRP in možnost
pričetka izvajanja aktivnosti.

Obveznosti vlagateljev
Hramba dokumentacije (5 oziroma 10 let po izplačilu).
Omogočanje dostopa do dokumentacije in opravljanja nadzora.

Omogočanje spremljanja izvajanja operacije in poročanje o
doseganju mejnikov, ciljev in kazalnikov (5 let).
Trajnost operacije – izpolnjevanje obveznosti vsaj še 5 let po
zaključku operacije.

Razpisna dokumentacija EKSRP
Javni poziv.
Vloga za prijavo operacije.

Priloga (excel).
Spremljajoči dokumenti: SLR, navodila ARSKTRP, seznam in
katalog stroškov, navodila za izpolnjevanje vlog, opremo
ovojnice, kontaktne podatke LAS in osnutek partnerske
pogodbe.

Javni poziv EKSRP
Rok za oddajo vlog je 13. 10. 2020.
Oddaja po pošti ali osebno v tajništvu Simbio d.o.o.

V tednu od 21. do 25. 9. 2020 bo izvedena delavnica za
pripravo vlog – o datumu, uri in lokaciji boste zainteresirani še
obveščeni po e-pošti.

Kako pripraviti dobro vlogo?
Javni poziv in razpisna dokumentacija.

Predstavitev javnega poziva.
Razmišljanje o statusu v vlogi - bom vlagatelj, partner,
potencialni izvajalec, ciljna skupina?
Delovna verzija vloge – iskanje načinov za doseganje ciljev
(SLR in vaših), iskanje partnerjev, sestavljanje finančne
konstrukcije…

Kako pripraviti dobro vlogo?
Ko se pojavi ključno vprašanje ali imate več nejasnosti pri
pripravi vloge – pomoč LAS (e-pošta, telefon, sestanek).
Spletna stran LAS – objava vprašanj in odgovorov.
Ko enkrat veste, kaj boste vključili in s kom boste vlogo
pripravili, poiščete vsa potrebna dokazila in priloge,
napišete vsebino, zložite, odložite za nekaj dni in potem še
enkrat v miru pregledate, po potrebi dopolnite in oddate.

Kako pripraviti dobro vlogo?
Aktivnosti operacije naj bodo smiselno povezane in naj
združujejo vsebinsko sorodne stroške. Priporočilo < 5
Vsebine operacije izberejo partnerji sami (ne LAS, MGRT ali
ARSKTRP), jih pa morajo potem v celoti izvesti.

O tem, kaj boste vključili v operacijo, se posvetujte s ciljno
skupino, ki ji bodo aktivnosti namenjene.
Pridobivanje ponudb – pripravite povpraševanja (da veste, kaj
želite) in shranite dokazila o pridobivanju ponudb.
Ne bojte se vprašati, če česa ne veste ali ne razumete, vendar
vedite vsaj to, kaj sprašujete.

Razprava, vprašanja, odgovori…
Gradbena dovoljenja, soglasja, lastništvo, natančen
seznam parcel in vrisane lokacije opreme…
Tržno primerljive ponudbe, drobljenje ponudb
Stroški dela
Prispevek v naravi
Partnerji-izvajalci-ciljne skupine

Razprava, vprašanja, odgovori…

Pomoč pri pripravi vlog
info@raznolikost-podezelja.si
primoz.kroflic@simbio.si
Telefon: 03/425 64 66
GSM: 051 642 855
Kontaktna oseba: Primož Kroflič

