Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Na podlagi Metodologije in kriterijev za izbiro projektov LAS Srce Slovenije, ki jo je sprejel
razvojni svet LAS Srce Slovenije na svoji seji, dne 18.3.2008, Lokalna akcijska skupina Srce
Slovenije objavlja
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 leti 2008 in 2009
I. PREDMET JAVNEGA POZIVA
Predmet javnega poziva je nabor projektnih predlogov za leti 2008 in 2009, ki predstavljajo
izvajanje lokalne razvojne strategije LAS »SRCE SLOVENIJE« (v nadaljevanju: LRS) v
okviru Pobude LEADER (4. os Evropskega 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
Popolne vloge bodo uvrščene v izbiro projektov, ki bodo upravičeni do sofinanciranja pri
izvajanju projektov.
II. VLAGATELJI
1. Na poziv se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za prijavo in izbor
projektov.
2. Prijava na poziv mora vsebovati prijavni obrazec in vse v prijavnem obrazcu navedene
priloge, ki so sestavni del dokumentacije poziva.
III. PREDMET PODPORE
Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za izvajanje projektov v okviru izvajanja
LRS.
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IV. UPRAVIČENI STROŠKI SO:
- stroški materiala, dela in storitev, nastali z izvedbo projekta,
- stroški promocije projekta,
- prispevek javnih ali zasebnih upravičencev v naravi,
- ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta, kot so izdatki
arhitektom, inženirjem in svetovalcem, stroški pridobivanja dokumentacije in dovoljenj,
študije izvedljivosti, patenti in licence do višine 20% upravičenih stroškov.
Podpore se ne dodelijo za:
- upravne takse,
- stroške materiala in storitev za zasebno rabo,
- plačilo davkov, vključno z DDV, carin in dajatev pri uvozu,
- bančne stroške in stroške garancij,
- nakup rabljene opreme,
- naložbe v prostore za zasebno rabo,
- naložbe v sektorjih ribištva in ribogojstva,
- prevozna in transportna sredstva za zasebno rabo.
Upravičeni stroški so samo stroški, nastali od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju
izvajanja
projektov do 30.06.2015. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti upravičenca na
račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročila materiala,
opreme, storitev ali del).
V kolikor je izvedbeni projekt že začet v predhodnem obdobju, se priznajo tudi ostali splošni
stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta, kot so izdatki arhitektom, inženirjem in
svetovalcem, stroški pridobivanja dokumentacije in dovoljenj, študije izvedljivosti, patenti in
licence, ki so nastali po 01.01.2005.
V. 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 razvojne strategije ter aktivna vključenost lokalnega prebivalstva
in institucij v projekt.
Kriteriji za izbiro projektov so:
- izključitveni
- splošni
- dodatni
Razvojni svet lahko v posameznem pozivu določi dodatne kriterije za izbiro projektov. Kadar
več projektov doseže pri ocenjevanju enako število točk, se upoštevajo dodatni kriteriji
ocenjevanja.
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Izključitveni kriteriji
KRITERIJI

DA (drži)

NE
(ne drži)

PROJEKT SE IZVAJA NA OBMOČJU LAS
SKLADNOST Z RAZVOJNO STRATEGIJO LAS
PROJEKT JE V SKLADU Z JAVNIM POZIVOM
PROJEKT SE ŠE NI PRIČEL IZVAJATI
PROJEKT IMA ZAGOTOVLJENE LASTNE FINANČNE VIRE
PROJEKT IMA ZNANEGA NOSILCA
PROJEKT NE OGROŽA OBSTOJEČIH DELOVNIH MEST
PROJEKT NE OGROŽA ZDRAVJA PREBIVALCEV
PROJEKT SE NE FINANCIRA IZ DRUGIH EU SKLADOV
Splošni in dodatni kriteriji
KRITERIJ

01.
02.
03
04
05
06
07
08
09

Splošni kriteriji
Pripravljenost projekta za izvajanje
Inovativnost
Prednostne vsebine
Financiranje
Trajnost projekta
Vključenost lokalne skupnosti
Trajnostna (sonaravna) raba lokalnih virov
Upravičenost projekta in načelo dodatnosti
Upravljanje projekta
Dodatni kriteriji
Vključenost posebnih ciljnih skupin (ženske,
mladi,…)
Prenosljivost rezultatov, povezovanje območij
Uporabnost rešitev v praksi

Možno
število
točk
15
9
10
10
5
14
15
12
10
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.
Praviloma se sofinancirajo projekti, ki so pri ocenjevanju zbrali največ točk.
Izjemoma in z utemeljitvijo se lahko razvojni svet odloči tudi drugače.
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VI. OKVIRNA VIŠINA IN DELEŽ SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE
PROJEKTOV
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov za leto 2008 je
120.000 EUR in za leto 2009 120.000 EUR, od tega je delež sofinanciranja iz lastnih sredstev
LAS in delež sofinanciranja iz naslova izvajanja pristopa Leader odvisen od tipa projekta.
Pri izračunu upravičenih stroškov se upošteva dovoljene najvišje deleže.
Projekti, ki jih je možno izvajati v kateremkoli od ostalih ukrepov PRP 2007-2013, se izvajajo
in sofinancirajo pod pogoji in v deležih, ki veljajo za te ukrepe (referenca so razpisi MKGP za
posamezne ukrepe).
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani izvajanja pristopa Leader za posamezen
namen znaša:
1. Za izvajanje profitnih projektov:
- naložbe v infrastrukturo in urejanje prostora do 30%
- naložbe v turistično infrastrukturo in storitve do 40%
- promocija proizvodov in storitev do 40%
- podpora trženju proizvodov in storitev do 40%
- naložbe v izboljšanje kmetijstva in gozdarstva do 40%
- drugi profitni projekti do 50%.
2. Za izvajanje neprofitnih projektov:
- usposabljanje, izobraževanje in animacija za pristop LEADER do 50%
- neprofitne naložbe do 50%
- drugo usposabljanje, animacija in izobraževanje do 60%
- drugi neprofitni projekti do 100%.
Razliko do 70% upravičenih stroškov za profitne projekte in do 90% upravičenih stroškov za
prve tri alineje druge točke za neprofitne projekte krije LAS iz lastnih sredstev, neupravičene
stroške pa v celoti krije prijavitelj sam.
Neprofitni projekti so tisti, ki nimajo neposrednih finančnih učinkov.
Najnižji delež podpore za posamezen projekt je 2.000 EUR, najvišji pa 30.000 EUR.
Prispevek v naravi lahko predstavlja do 20% skupne vrednosti projekta.
Projekti so praviloma enoletni ali dvoletni. Izjemoma so projekti lahko tudi večletni, vendar je
to potrebno posebej utemeljiti. V primeru izvajanja projektov v več fazah ter pri dvoletnih ali
večletnih projektih je potrebno prikazati program dela s pričakovanimi rezultati in finančno
konstrukcijo ob zaključeni posamezni fazi projekta oziroma za vsako leto posebej.
Najnižji znesek posameznega zahtevka ne sme biti manjši od 2.000 EUR.

________________________________________________________________________
Javni poziv LAS Srce Slovenije za nabor projektnih predlogov 2008 in 2009

4

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

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,
- vlogo, ki vsebuje:
- prijavni obrazec
- seznam obveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj.
VIII . ROK IN NAČIN PRIJAVE:
Pisne prijave za vsak projekt posebej morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah,
opremljenih z naslovom pošiljatelja in z oznako »Ne odpiraj – Razpis za projektne
predloge 2008 ali 2009« 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 za projekte za leto 2008 do ponedeljka, 30. junija
2008 do 12. ure, in za projekte za leto 2009 do ponedeljka, 01. septembra 2008 do 12. ure.
V postopku izbire projektov bodo obravnavane prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci
zahtevane podatke in dokazila in prispejo na naslov pisarne v roku, določenem s tem
razpisom.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene
prijavitelju.
IX. POSTOPEK ZA IZBOR UPRAVIČENCEV
Postopek za izbor upravičencev bo potekal v dveh fazah.
I. faza:
1. Odpiranje vlog za projektne predloge za leto 2008 bo v torek, 1. julija 2008, za leto 2009 pa
v torek, 2. septembra 2008 na sedežu upravljavca.
2. Odpiranje vlog ni javno.
3. Najkasneje v osmih dneh po odpiranju vlog LAS pisno pozove tiste vlagatelje, katerih
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 8 (osem) dni od datuma
prejema poziva za dopolnitev.
4. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo. Prispele
vloge bo obravnavala ocenjevalna komisija LAS in jih ocenila v skladu s kriteriji za izbiro
projektov.
Komisija izdela poročilo o rezultatih ocenjevanja in predlog seznama za izbiro projektov v
tridesetih dneh od prejema prijav. Razvojni svet v petnajstih dneh od zaključka ocenjevanja
obravnava poročilo o rezultatih ocenjevanja in izdela predlog izbora projektov, ki so podlaga
za izdelavo Letnega izvedbena načrta za leto 2008 oz. 2009.
5. Prijavitelji projektov bodo obveščeni o izbiri v roku 45 dni od zaključka javnega poziva.
Prijavitelj ima v osmih dneh od prejema obvestila o odločitvi glede izbora projektov pravico
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vložiti pritožbo na sedež LAS. V svoji pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi
katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za ocenjevanje.
II. faza:
6. Z upravičenci se sklenejo pogodbe o sofinanciranju izvajanja projektov.
7. LAS posreduje Letni izvedbeni načrt za leto 2008 oz. 2009 MKGP v potrditev.
X. ROK, V KATEREM BODO PRIJAVITELJI OBVEŠČENI O IZBIRI
PROJEKTOV:
Prijavitelji projektov bodo o izbiri obveščeni v roku 45 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 upravljavca LAS (www.razvoj.si). Razpisno dokumentacijo
lahko interesenti dvignejo tudi na sedežu upravljavca (Center za razvoj Litija, Kidričeva 1,
Litija) od dneva objave na spletni strani do izteka prijavnega roka.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo prijavitelji pri upravljavcu LAS (Saša Ceglar)
po telefonu 01/896 27 13 vsak delavnik od 9. do 12. ure oziroma v pisarni v ponedeljek od 9.
do 12. ure in v sredo od 9. do 12. in od 14. do 16. ure ali na e- naslovu sasa.ceglar@razvoj.si.
Številka: 01/2008
Datum: 30. maj 2008
Alojz Kolar
Predsednik razvojnega sveta
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