Upravni odbor LAS DRAVA na podlagi :
- Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 – 2020
(Uradni list RS, št. 42/2015, št. 28/2016, št. 73/2016, št. 72/2017, 23/2018, 68/18 in 68/19 ); v
nadaljnjem besedilu: Uredba CLLD;
- Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. december 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in
ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu,
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006
- Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki je bil potrjen
s sklepom Evropske komisije št. C(2014)9982 z dne 16.12.2014 (v nadaljevanju OP EKP 2014–2020);
- Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/26, 69/16,
15/17, 69/17 in 67/18);
- Uredbe 1407/2013/EU proglašene s Programom izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020, objavljeno na spletni strani MGRT (št. Sheme: M0012399245-2015);
- Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 z dne 18.3.2011, št.
57/12 z dne 27.7.2012 in št. 46/16 z dne 30.6.2016);
- Pravilnika o določitvi seznama dodatnih drugih urbanih območjih za potrebe opredelitve območij
lokalnih akcijskih skupin (Uradni list RS, št. 12/2016 z dne 18.2.2016 in št. 35/2016 z dne 13.5.2016);
- Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v
programskem obdobju 2014 – 2020 (verzija 1.08 z dne 29. 7. 2019);
- Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem
obdobju 2014 – 2020, št. dokumenta: 3032 – 62/2015/1, julij 2015, verzija 0.1;
- Zakona o javnem naročanju (ZJN-3 in ZJN-3A) (Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30.11.2015 in št.
14/18 z dne 2. 3. 2018);
- Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Lovrenc na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi v
programskem obdobju 2014 - 2020 (v nadaljevanju SLR);
- Odločbe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) o potrditvi SLR LAS
Drava, z dne 24.10.2016, št. 331-34/2015/48 in odločbe o potrditvi sprememb SLR št. 33134/2015/193 z dne 30.07.2018;
- sklepa upravnega odbora z dne 17.06.2020 objavlja
spremembe
JAVNEGA POZIVA
za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA
v okviru sredstev ESRR v naseljih 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. 7/2020
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

I . OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU

Razpoložljiva sredstva
za sofinanciranje:

➢ za tematsko področje C) Varstvo okolja in ohranjanje
narave 104.031,94 EUR od tega:
• za sofinanciranje projektov v naselju Ruše 79.998,11 EUR;
• za sofinanciranje projektov v naselju Selnica ob Dravi
24.033,83 EUR.

Kraj in datum: Ruše, 17.06.2020
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA
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UPRAVNI ODBOR

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

