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I.

JAVNI POZIV

Na podlagi Metodologije in kriterijev za izbiro projektov LAS Srce Slovenije, ki jo je sprejel
razvojni svet LAS Srce Slovenije na svoji seji, dne 18.4.2011, Lokalna akcijska skupina »Srce
Slovenije« objavlja
Prvi javni poziv za oddajo prijave projektnih predlogov za izvajanje
»Razvojne strategije LAS »SRCE SLOVENIJE« občin Dol pri Ljubljani, Kamnik,
Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji«
za leto 2012
I. PREDMET JAVNEGA POZIVA
Predmet javnega poziva je nabor projektnih predlogov za leto 2012, ki predstavljajo izvajanje
lokalne razvojne strategije LAS »SRCE SLOVENIJE« (v nadaljevanju: LRS) v okviru osi
LEADER (4. os Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 2007-2013) za območje
občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji z
doseganjem ciljev, zapisanih v tem dokumentu.
Namen in praktični cilji poziva sledijo viziji LRS in opredeljenim prioritetnim nalogam:
Z inovativnimi pristopi pri izrabi obstoječih potencialov zagotavljati vitalnost podeželja na
območju »Srca Slovenije« in njegovo trajnostno rast.
Kar se bo doseglo z:
1. Dvigom dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi in predelavi ter trženju lokalnih
kmetijskih proizvodov
2. Spodbujanjem okolju prijaznega kmetovanja
3. Izboljšanjem zaposlitvenih možnosti na podeželju
4. Izboljšanjem kakovosti življenja na podeželju
5. Animacijo in usposabljanjem podeželskih prebivalcev
6. Mreženjem in povezovanjem za inovativne iniciative
II. VLAGATELJI
1. Na poziv se lahko prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za prijavo in
izbor projektov. Lokalne skupnosti niso upravičene do prijave na javni poziv.
2. Prijava na poziv mora vsebovati prijavni obrazec in vse v prijavnem obrazcu navedene
priloge, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
3. Upravičeni prijavitelji in partnerji za prijavljene projektne aktivnosti ne smejo prejeti
sredstev iz občinskih, državnih ali drugih virov Evropske unije.
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III. PREDMET PODPORE
Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za izvajanje projektov v okviru izvajanja
Razvojne strategije LAS »SRCE SLOVENIJE« občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija,
Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji«.
IV. UPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni stroški so:
1. stroški koordinacije projekta in vodenja projekta ter stroški dela za izvajanje
projektnih aktivnosti;
2. stroški materiala, opreme in storitev, nastalih z izvedbo projekta;
3. prispevek v naravi, skladno s 54. členom Uredbe 1974/600/ES;
4. stroški promocije in obveščanja javnosti o projektu;
5. ostali 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.
Neupravičeni stroški:
Poleg neupravičenih stroškov iz 3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se podpora ne
dodeli zlasti za:
1. nakup patentiranih pravic, strokovnega znanja in izkušenj, licenc in nepatentiranega
tehničnega znanja;
2. stroške materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo,
3. plačilo taks in drugih dajatev v upravnih postopkih,
4. plačilo zavarovalnih premij,
5. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
6. bančne stroške in stroške garancij,
7. stroške opominov, zamudne obresti in trošarine,
8. nakup rabljene opreme,
9. stroške materiala in storitev vezanih na aktivnosti v ribištvu in ribogojstvu,
10. štipendije in nagrade,
11. prevozna sredstva, ki so namenjena zasebni rabi,
12. članarine za članstvo v organizacijah, ki niso neposredno povezane s pristopom
LEADER,
13. nakup kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme,
14. nakup IKT opreme za namen izvedbe delavnic, izobraževanj, seminarjev in
enodnevnih dogodkov,
15. naročnine na časopise in drugo periodiko, ki ni neposredno povezana s pristopom
LEADER,
16. izobraževanja in usposabljanja, ki niso neposredno povezana z izvajanjem pristopa
LEADER,
17. ogledi dobrih praks, ki niso neposredno povezani s pristopom LEADER,
18. študije, strategije, ocene, priprava projektnih dokumentacij in druge podobne
raziskave, razen v primeru, kadar predstavljajo del splošnih stroškov v projektu.
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Upravičeni stroški so samo stroški, nastali od datuma oddaje Načrta izvedbenih projektov ( v
nadaljevanju NIP) na MKGP do zaključka projekta, ki ne sme biti zaključen pred izdajo
odločbe o potrditvi NIP s strani MKGP. Predvidoma bodo stroški upravičeni od 01.08.2012
dalje do zaključka projekta.
Ne glede na prejšnji odstavek so do podpore upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so
nastali po 1. januarju 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti
nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe,
naročanje materiala, opreme, storitev ali del; zbiranje ponudb se ne šteje kot prevzem
obveznosti, s tem, da dobavitelj oziroma izvajalec ne sme biti izbran pred začetkom datuma
upravičenosti). Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti upravičenca na račun
morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročila materiala, opreme,
storitev ali del).
Projekt mora biti pripravljen do faze izvede in imeti pridobljena vsa zakonsko potrebna
dovoljenja in soglasja.
V. IZVAJANJE PROJEKTOV
Pri izvajanju projektov morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
Posamezen projekt ima lahko največ dve fazi. Projekti do skupne vrednosti vključno do
20.000 evrov (brez DDV) imajo lahko največ eno fazo, projekti s skupno vrednostjo nad
20.000 evrov (brez DDV) pa največ dve fazi.
Sofinancirane aktivnosti projekta morajo biti v celoti izvedene pred oddajo zahtevka na LAS.
Projekti se morajo izvesti na območju LAS (območje občin: Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija,
Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji) in biti namenjeni razvoju ekonomskih, človeških
kulturnih in okoljskih potencialov območja LAS, razen aktivnosti informiranja in obveščanja
javnosti, promocija LAS, ogledi dobrih praks, ki so del projekta in se lahko izvedejo izven
območja LAS;
Lokacija naložbe se ne sme nahajati v naseljih, katerih število presega 10.000 prebivalcev.
VI. OSNOVNA MERILA ZA IZBOR PROJEKTOV
Pri izbiri projektov je pomembno, da so cilji projekta, izvedbene aktivnosti, kazalci uspešnosti
ter finančna in terminska izvedljivost projekta jasno določeni. Prav tako je pomemben učinek
projekta na izvajanje celotne lokalne razvojne strategije ter aktivna vključenost lokalnega
prebivalstva in institucij v projekt.
Kriteriji za izbiro projektov so:
- izključitveni
- splošni
- dodatni
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Izključitveni kriteriji:
DA
(drži)

KRITERIJI

NE
(ne drži)

PROJEKT SE IZVAJA NA OBMOČJU LAS IN IZVEN NASELIJ Z
NAD 10.000 PREBIVALCI
SKLADNOST Z RAZVOJNO STRATEGIJO LAS
PROJEKT SE ŠE NI PRIČEL IZVAJATI
PROJEKT IMA ZAGOTOVLJENE LASTNE FINANČNE IN
ČLOVEŠKE VIRE
PROJEKT NE OGROŽA OBSTOJEČIH DELOVNIH MEST
PROJEKT NIMA NEGATIVNIH VPLIVOV NA OKOLJE
PROJEKT SE NE FINANCIRA IZ DRUGIH JAVNIH SREDSTEV
Splošni in dodatni kriteriji:
KRITERIJ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

01
02
03

Možno
število
točk

Splošni kriteriji
Pripravljenosti projekta za izvajanje
Inovativnost
Vključenost posebnih ciljnih skupin (ženske,
mladi,…)
Trajnost projekta
Vključenost lokalne skupnosti
Trajnostna (sonaravna) raba lokalnih virov
Ustvarjanje novih delovnih mest
Promocija LAS »Srce Slovenije«
Razvoj novih produktov ali storitev
Povezovanje - mreženje
SKUPAJ
Dodatni kriteriji
Financiranje
Prenosljivost rezultatov, povezovanje območij
Delež lastnih sredstev od celotne vrednosti
projekta
SKUPAJ

5
10
10
15
5
10
15
5
10
15
100
3
3
3
9

Vsak kriterij se točkuje.
Postopek izbire projektov, opis kriterijev za izbiro projektov, vključno z ocenjevalnimi listi, je
sestavni del razpisne dokumentacije.
Maksimalno število točk pri splošnem kriteriju je 100 točk.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja projektov presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na
________________________________________________________________________
Prvi javni poziv LAS »Srce Slovenije« za nabor projektnih predlogov za leto 2012

5

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

višino doseženih točk – prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli projekti z višjim številom
točk. Kadar več projektov pri ocenjevanju v skladu z splošnimi kriteriji doseže enako število
točk, se upoštevajo dodatni kriteriji ocenjevanja.
Izjemoma in z utemeljitvijo se lahko razvojni svet odloči tudi drugače.
VI. OKVIRNA VIŠINA IN DELEŽ SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE
PROJEKTOV
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov na prvem javnem
pozivu za leto 2012 je 250.000,00 EUR. Pri izračunu upravičenih stroškov se upošteva
dovoljene najvišje deleže.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani LEADER in LAS znaša do vključno 85%
upravičenih stroškov projekta.
V primeru, da so projektni rezultati izdelani in označeni v skladu s Celostno grafično podobo
znamke Srce Slovenije in LAS »Srce Slovenije« se delež sofinanciranja upravičenih stroškov
za ta namen poveča za 10 odstotkov do vključno 95%. Ta sredstva bodo naknadno urejena v
pogodbi med LAS in upravičencem in niso predmet tega javnega poziva.
Omejitve pri posameznih vrstah stroškov:
1. stroški dela za namen koordinacije in vodenja izvedbe projekta se priznajo kot
upravičeni, kadar predstavljajo do vključno 10% (deset odstotkov) skupnih
upravičenih stroškov projekta;
2. stroški promocije in obveščanja javnosti o projektu, lahko predstavljajo do vključno
20% (dvajset odstotkov) skupnih upravičenih stroškov projekta;
3. prispevek v naravi, skladno s 54. členom Uredbe 1974/2006/ES, se prizna kot
upravičen strošek, kadar predstavlja do vključno 15% (petnajst odstotkov) skupnih
upravičenih stroškov projekta;
4. splošni stroški, kot so študije izvedljivosti in strategije ter stroški, ki so neposredno
povezani z izvedbo naložbe, kot so honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem,
stroški pridobivanja dokumentacije in dovoljenj, se priznajo kot upravičeni, kadar
predstavljajo do vključno 10% (deset odstotkov) skupnih upravičenih stroškov
projekta.
Najnižji dodeljeni znesek podpore za posamezen projekt znaša 2.000 evrov, najvišji dodeljeni
znesek podpore pa do vključno 30.000 evrov.
Nosilce, katerih projekte bi bilo možno sofinancirati preko drugih ukrepov PRP 2007–2013 se
usmeri na drug ustrezen razpis v okviru PRP 2007-2013 in ti projekti niso predmet
sofinanciranja tega razpisa. Za projekte v okviru tega javnega razpisa, ki jih ni možno
sofinancirati preko drugih ukrepov PRP 2007–2013 ali končni prejemnik sredstev 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
evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let oziroma prejemniki sredstev, ki delujejo v
cestnoprometnem sektorju, največ do 100.000 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let.
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Projekti so praviloma enoletni ali dvoletni. Izjemoma so projekti lahko tudi večletni (pravilo
n+2), vendar je to potrebno posebej utemeljiti. V primeru izvajanja projektov v več fazah ter
pri dvoletnih ali večletnih projektih je potrebno prikazati aktivnosti s pričakovanimi rezultati,
indikatorji in finančno konstrukcijo za vsako posamezno fazo projekta oziroma za vsako leto
posebej.
Ocena stroškov mora biti realna. Dokazila o izvedeni in realni oceni stroškov morajo biti na
voljo organom kontrole LAS in MKGP. Vlagatelji morajo ob prijavi na javni poziv predložiti
ustrezne predračune in ponudbe za posamezne stroške zunanjih izvajalcev.
VII. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija vsebuje:
- javni poziv
- navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
- postopek za izbor projektov,
- vzorec pogodbe,
- merila za ocenjevanje vlog,
- seznam upravičenih stroškov,
- opremo vloge,
- vlogo, ki vsebuje:
- prijavni obrazec s seznamom prilog
VIII . ROK IN NAČIN PRIJAVE:
Pisne prijave za vsak projekt posebej morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah,
opremljenih z naslovom pošiljatelja in z oznako »Ne odpiraj – prvi javni poziv za
projektne predloge LAS 2012« v pisarno Centra za razvoj Litija, d.o.o., Kidričeva cesta 1,
1270 Litija ali poslati po pošti s priporočeno pošiljko. Ovojnica s prijavo mora prispeti na
navedeni naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do ponedeljka, 16. aprila 2012 do 12.
ure.
V postopku izbire projektov bodo obravnavane prijave, ki vsebujejo vse s pozivom in obrazci
zahtevane podatke in dokazila in prispejo na naslov pisarne v roku, določenem s tem
pozivom.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene
vlagateljem.
IX. POSTOPEK ZA IZBOR UPRAVIČENCEV
Postopek javnega poziva za izbor projektnih predlogov - postopek:
-

objava javnega poziva za oddajo idejnih projektnih predlogov za izvajanje razvojne
strategije LAS »Srce Slovenije«
delavnica za predstavitev javnega poziva
določen rok za oddajo projektnih predlogov: 16.04.2012
pregled administrativne popolnosti vlog in poziv prijaviteljem, katerih vloge
administrativno niso popolne, za dopolnitev vlog
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-

ocenjevalna komisija v skladu s kriteriji za izbiro projektov oceni prispele projektne
predloge in izdela poročilo o rezultatih ocenjevanja
razvojni svet LAS na podlagi predloga ocenjevalne komisije izbere projekte, ki bodo
vključeni v Načrt izvedbenih projektov LAS.
obvestilo vlagateljem o izboru oz. neizboru
Upravljavec LAS pripravi Načrt izvedbenih projektov, katerega potrdita razvojni svet
in nadzorni odbor LAS
LAS posreduje Načrt izvedbenih projektov za leto 2012 v potrditev na MKGP
po potrditvi Načrta izvedenih projektov na MKGP sklenitev pogodb z nosilci o
sofinanciranju izvajanja potrjenih projektov

X. ROK, V KATEREM BODO VLAGATELJI OBVEŠČENI O IZBIRI PROJEKTOV:
Vlagatelji projektov bodo o izbiri obveščeni v roku 60 dni od zaključka javnega poziva.
XI. KRAJ, ČAS IN OSEBA, PRI KATERI LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO
RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Javni poziv in dokumentacija za prijavo projektov bo od dneva objave javnega poziva na
voljo na spletnih straneh občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in
Šmartno pri Litiji in spletni strani LAS (www.razvoj.si/las). Razpisno dokumentacijo lahko
interesenti dvignejo tudi na sedežu upravljavca (Center za razvoj Litija, Kidričeva cesta 1,
1270 Litija) od dneva objave na spletni strani do izteka prijavnega roka.
Dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo vlagatelji pri upravljavcu LAS (Center za
razvoj Litija, d.o.o., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija - Mitja Bratun) po telefonu 01/896 27 13
vsak delavnik od 9. do 12. ure oziroma v pisarni ali na e- naslovu las@razvoj.si.
Datum: 14.02.2012
Željko Savič l.r.
Predsednik razvojnega sveta
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