SPREMEMBA JAVNEGA POZIVA
za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA
v okviru sredstev ESRR v naseljih Lovrenc na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi,
Tematsko področje
A) ustvarjanje delovnih mest
C) varstvo okolja in ohranjanje narave
D) Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
Št. 4/2018

I . PODATKI O SPREMEMBI JAVNEGA POZIVA
Skupščina LAS DRAVA je dne 30.01.2018 sprejela sklep št. 5, s katerim je potrdila spremembe
točkovnika za točkovanje projektov, prispelih na javne pozive LAS Drava. Spremembe je dne
30.07.2018 z odločbo št. 331-34/2015/193 potrdilo tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

II. SPREMEMBE POGLAVJA XIV. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOGE
V skladu s sprejetimi spremembami SLR objavlja LAS Drava spremembe besedila poglavja XIV.
POSTOPEK OBRAVNAVE VLOGE v delu, ki se nanaša na drugo fazo ocenjevanja, to je na preverjanje
upravičenosti vlog in na ocenjevanje glede na specifična merila. Novo besedilo glasi:
Preverjanje upravičenosti vlog
Izločitvena merila
1. Prijavitelj (in partnerji) izpolnjujejo pogoje za upravičenosti,
navedene v javnem pozivu
2. Projekt se bo izvajal na območju LAS v primeru financiranja
sredstvi EKSRP
Oziroma.
Projekt se bo izvajal v naseljih Lovrenc na Pohorju, Ruše ali
Selnica ob Dravi v primeru financiranja s sredstvi ESRR
3. Projekt je skladen s cilji SLR LAS Drava v letih 2014- 2020
(označeno ustrezno tematsko področje ukrepanja in cilj SLR)
4. Projekt je skladen s cilji sklada EKSRP oziroma ESRR
5. Projekt se je že pričel izvajati pred upravičenim obdobjem
izvajanja
6. Trajanje projekta je skladno z zahtevami javnega poziva
5. Zaprošen znesek za sofinanciranje je skladen s pogoji javnega
poziva
8. Projekt ima zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljene lastne
finančne vire za izvedbo projekta v celoti,
9. Upravičeni stroški projekta se ne financirajo iz drugih nacionalnih
ali EU skladov (dvojno financiranje - podpisana izjava
prijavitelja/partnerjev),
10. V projektu se uveljavljajo stroški prispevka v naravi
11. Stroški nakupa zemljišč predstavljajo več kot 10 % skupnih
upravičenih stroškov projekta
12. Izvedba projekta je v skladu z veljavno zakonodajo in so zanjo
izdana vsa relevantna soglasja ali dovoljenja

DA / NE
da / ne

Opomba
Če NE, se zavrže

da / ne

Če NE, se zavrže

da / ne

Če NE, se zavrže

da / ne
da / ne

Če NE, se zavrže
Če DA, se zavrže

da / ne
da / ne

Če NE, se zavrže
Če NE, se zavrže

da / ne

Če NE, se zavrže

da / ne

Če DA, se zavrže

da / ne
da / ne

Če DA, se zavrže
Če DA, se zavrže

da / ne

Če NE, se zavrže

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Specifična merila
možno št.
točk

SPECIFIČNA MERILA
A) OSNOVNA MERILA
Usklajenost projekta s tematskimi področji ukrepanja (ustvarjanje delovnih mest,
nove storitve in dejavnosti)
Usklajenost projekta s cilji SLR (doseganje ciljev SLR)
Projekt je v skladu s horizontalni cilji EU (doseganje horizontalnih ciljev)
Projekt se izvaja na območju LAS (vpliv na območje LAS)
Zavarovana in degradirana območja, na katera se nanaša projekt (okoljska trajnost,
varstvo okolja in ohranjanje narave)
V projektu sodelujejo ranljive skupine (socialna vzdržnost)
B) VSEBINA PROJEKTA
SWOT analiza
Ali je projekt inovativen?
Aktivnosti projekta
Rezultati in kazalniki projekta
C) FINANČNI DEL PROJEKTA
Iz vloge je razvidno, da bo nosilec ali partnerstvo sposobno izvesti projekt
D) OSTALI PODATKI O VLOGI
Skladnost projekta
Partnerstvo v projektu
SKUPAJ A + B + C + D
E) DODATNA MERILA
Problemsko območje
Raznolikost partnerstev (medsektorsko sodelovanje, lokalni akterji ipd)
Dodana vrednost v projektu (rezultati projekta bodo dostopni širši javnosti)
Nova delovna mesta (1 točka za vsako DM, vendar največ 3 točke)
Novi programi, produkti, storitve (1 točka za vsak nov program, produkt, storitev,
vendar največ 3 točke)
Vpliv na okolje
SKUPAJ E
SKUPAJ A + B + C + D + E
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Kraj in datum: Ruše 22.10.2018
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA
LAS DRAVA
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