Splošne informacije o najavi javnih
pozivov za financiranje projektov
LAS DRAVA

Lovrenc na Pohorju, 29.11.2016
Ruše, 30.11.20156
Selnica ob Dravi, 1.12.2016

ODLOČBA ŠT.331-34/2015/48


ODLOČBA O POTRDITVI LAS DRAVA, 24.10.2016



PRIZNANA SREDSTVA ZA PROJEKTE: 1.051.899,65 EUR
557.747,83 EUR EKSRP
458.151,82 EUR ESRR
problemsko območje: 73.995,75 EUR EKSRP
85.000 EUR ESRR



UPRAVIČENO OBMOČJE: EKSRP, celotno območje LAS
ESRR, samo naselja: Ruše, Lovrenc, Selnica
POSEBNOST: poraba sredstev za problemsko območje



UPRAVIČENCI:

- osebe javnega prava,
- pravne osebe (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, kmetje z dopolnilno
dejavnostjo, ipd.)
- nevladne organizacije (društva in njihove zveze ter druge nevladne organizacije) .

TEMATSKA PODROČJA



A ) Delovna mesta



B ) Osnovne storitve na podeželju



C ) Varstvo okolja in ohranjanje narave



D ) Večja vključenost ranljivih skupin

Cilji A ) Delovna mesta


A 1) ustvariti nova delovna mesta in povečati število zaposlenih



A 2) Vzpostaviti tematska partnerstva (mreže za vzpodbujanje
podjetništva in oblikovanje lokalne ponudbe)



A 3) Razviti ponudbe novih lokalnih proizvodov in storitev



A 4) Vzpostaviti nove dejavnosti za oživljanje vaških in mestnih jeder

Iz EKSRP: A1, A3, A4
Iz ESRR: A1, A2, A3, A4

Cilji B ) Razvoj osnovnih storitev


B 1) obnovljena ali nova infrastruktura za kulturne, prostočasne in druge
dejavnosti



B 2) obnoviti obstoječe in vzpostaviti inovativne storitve na podeželju



B 3) vzpostaviti območja naravnih in spominskih parkov



EKSRP: B1, B2, B3

Cilji C) varovanje okolja in ohranjanje
narave


C 1) zmanjšati izpuste toplogrednih plinov in vlaganja v manjšo okoljsko
infrastrukturo



C 2) prenoviti degradirana območja in degradiranih zgradb v mestnih/vaških
središčih



C 3) ohranjati stanje naravnega okolja ob sočasni izrabi njegovih prednosti v
turistične namene



C 4) vpeljati razne oblike trajnostne mobilnosti



Iz EKSRP: C1, C3



Iz ESRR: C1, C2, C3, C4

Cilji D ) vključevanje ranljivih skupin


D 1) vzpostaviti partnerstva za delo z mladimi ali starejšimi



D 2) vzpodbuditi ukrepe za aktivno staranje



D 3) razviti in vzpostaviti aktivni življenjski slog



D 4) vzpostaviti participativni proračun lokalnih skupnosti za vse aktivnosti
vključevanja ranljivih skupin



Iz EKSRP: D1, D2, D3



Iz ESRR: D1, D2, D3, D4

Rezultati EKSRP
Mejnik/kazalnik
Število novo ustvarjenih delovnih mest
Število zaključenih operacij v primerjavi z
odobrenimi operacijami
Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o
potrditvi operacije primerjavi z določenim
finančnim okvirjem
Delež izplačanih sredstev v primerjavi z
dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi
operacije
Število tematskih partnerstev
Število novih proizvodov in storitev

Ciljna vrednost
Mejnik na dan
kazalnika na dan
31. 12. 2018
31. 12. 2023
10

10

7

26

30

100

30

100

3

5

1

8

Rezultati iz ESRR
Mejnik/kazalnik

Ciljna vrednost
Mejnik na dan
kazalnika na dan
31. 12. 2018
31. 12. 2023

Število novo ustvarjenih delovnih mest v
urbanih naseljih

5

5

Število zaključenih operacij v primerjavi z
odobrenimi operacijami

8

18

Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o
potrditvi operacije primerjavi z določenim
finančnim okvirjem

30

100%

Delež izplačanih sredstev v primerjavi z
dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi
operacije

30

100%

Število tematskih partnerstev v urbanih
naseljih

3

10

Število deležnikov vključenih v izvajanje
projektov

10

60

KATERI PROJEKTI SO PRIMERNI ZA
FINANCIRANJE ?
SLR, POGLAVJE
9.2. Opis ciljev
POMOČ- SVETOVANJE:
5.12.2016 OD 15.30 DO 19.00, Selnica ob Dravi
6.12.2016 od 15.30 – 19.00 Ruše
7.12.2016 od 15.30 – 19.00 Lovrenc na Pohorju

Javni pozivi za financiranje projektov
SPLOŠNO:
-

Javi pozivi se objavijo po posameznem skladu,
lahko tudi za posamezno območje

-

Objava javnih pozivov praviloma 1x letno

-

Javni poziv mora biti objavljen NAJMANJ 1 mesec

-

1. javni poziv , objava december 2016, TP
delovna mesta, osnovne storitve na podeželju

SPLIŠNI POGOJI PRIJAVE NA JAVNI POZIV


UPRAVIČENI PRIJAVITELJI se smejo prijaviti, NEURAVIČENI PRIJAVITELJI se ne
morejo prijaviti;



PROJEKTI SE MORAJO IZVAJATI NA OBMOČJU LAS DRAVA;



PROJEKTI SO INDIVIDUALNI IN PARTNERSKI (posebnost ESRR: okvirno razmerje
med projekti, ki se izvajajo v obliki partnerstev in projekti, ki jih upravičenci
izvajajo samostojno, 70:30. Zato morajo biti projekti, ki se bodo izvajali v
okviru ukrepov A2, C2, C4, D1, D2, D3 in D4, partnerski projekti.)



Upravičenec do sredstev mora izvesti projekt v treh letih od pravnomočnosti
odločbe o potrditvi projekta s strani ARSKTP oziroma od podpisa pogodbe o
sofinanciranju z MGRT;



Kadar je vrednost posameznega projekta večja od 20.000 EUR, se lahko
projekt izvaja v dveh fazah, s tem, da posamezni znesek za izplačilo ne sme
biti nižji od 5.000 EUR

UPRAVIČENI STROŠKI EKSRP


upravičeni stroški ne smejo biti financirani iz drugih javnih virov;



Upravičeni so stroški, ki nastanejo po izdaji odločbe o odobritvi projekta, projekt
se ne sme začeti izvajati pred obdobjem upravičenosti ;



stroški dela, materiala, naložb, storitev in prispevka v naravi; upošteva se Katalog
najvišje priznanih vrednosti;



Za stroške, ki so navedeni v Katalogu najvišje priznanih vrednosti, mora
upravičenec k vlogi predložiti eno ponudbo;



Če stroški niso določeni v Katalogu, mora upravičenec k vlogi priložiti tržno
primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov; upošteva se najugodnejša
ponudba;



Če uradna oseba, ki vodi postopek, oceni, da so predvideni stroški za določen
projekt glede na vrednost projekta nerealni oziroma previsoki, lahko dodatno
preveri vrednosti projekta ter skladno z ugotovitvijo omeji priznano vrednost
projekta;



Najnižji znesek podpore: 2.000 EUR, najvišji znesek podpore: 300.000 EUR;



Delež podpore: 85% upravičenih stroškov;

UPRAVIČENI STROŠKI ESRR


upravičeni stroški ne smejo biti financirani iz drugih javnih virov;



stroški dela, materiala, naložb in storitev, ki so navedeni v predpisih, ki
urejajo izvajanje kohezijske politike v Republiki Sloveniji (Navodilo organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v
obdobju 2014-2020);



upravičeni so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT,
projekt se ne sme začeti izvajati pred obdobjem upravičenosti;



Ob oddaji vloge 3 primerljive ponudbe;



Če uradna oseba, ki vodi postopek, oceni, da so predvideni stroški za določen
projekt glede na vrednost projekta nerealni oziroma previsoki, lahko dodatno
preveri vrednosti projekta ter skladno z ugotovitvijo omeji priznano vrednost
projekta



Najnižji znesek podpore: 2.000 EUR, najvišji znesek podpore: ni omejitve



Delež podpore: 80% upravičenih stroškov

NEUPRAVIČENI STROŠKI


stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo;



splošni upravni stroški;



obresti za dolgove;



DDV;



stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo;



stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora;



rabljena oprema in mehanizacija;



štipendije in nagrade;



naročnine na časopise in drugo periodiko



stroški izobraževanja in usposabljanja, ki niso neposredno vezani na aktivnosti
projekta;



stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz, ocen, strategij in drugih podobnih
raziskav;



kadar niso neposredno povezani z določenim projektom.

Za sklad ESRR so ob zgornjih stroških neupravičeni še stroški dela v naravi.

OBVEZNOSTI PO IZPLAČILU PODPORE


podprta naložba se mora uporabljati za namene in dejavnosti, za katere je
bila javna podpora izplačana;



hraniti vso dokumentacijo in rezultate projekta še pet let od dneva izplačila
podpore;



Ohraniti novo delovno mesto 3 leta po prejemu podpore;



Omogočiti kontrole na kraju samem;



Posebni pogoji, določeni v odločbi ali pogodbi o odobritvi projekta

OVREDNOSTENI UKREPI V OBČINI LOVRENC NA POHORJU
OBČINA

UKREP
A1:zaposlovanje in nova delovna
mesta
A2: razvoj podjetništva: mreže za
vzpodbujanje podjetništva in
oblikovanje lokalne ponudbe
A3: razvoj in vzpostavitev novih
dejavnosti v urbanih območjih
A4: oživljanje vaških in mestnih jeder
SKUPAJ A
B1: vzpostavitev infrastrukture za
kulturne , prostočasne in druge
dejavnosti
B2 razvoj storitev in dejavnosti na
podeželju
B3: vzpostavitev območij naravnih in
spominskih parkov
LOVRENC NA
SKUPAJ B
POHORJU
C1: zmanjševanje izpustov
toplogrednih plinov in vlaganja v
manjšo okoljsko infrastrukturo
C2: prenova degradiranih območij in
stavb
C3: obnova in vzpostavitev novih
tematskih poti in spremljajoče
infrastrukture
C4: vzpodbuda trajnostni mobilnosti
SKUPAJ C
D1: vzpostavitev partnerstev za večjo
vključenost ranljivih skupin
D 2: ukrepi za aktivno staranje
D 3: razvoj in vzpostavitev aktivnega
življenjskega sloga
D 4: uvedba participativnih
proračunov pri lokalnih skupnostih
SKUPAJ D
SKUPAJ OBČINA LOVRENC
SKUPAJ OBČINA LOVRENC

2017

EKSRP
2018

2019

2020

2017

ESRR
2018

2019

2020

8.660,12

8.660,12

9.947,43

9.947,43

2.041,33

2.041,33

4.098,34

4.098,34

1.854,93 1.854,93
1.544,79 1.544,79
14.101,17 14.101,17

2.283,19
1.954,38
18.283,35

2.283,19
1.954,38
18.283,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.170,29

1.170,29

1.170,29

22.235,44

22.235,44

3.280,01
1.761,34
28.447,07

3.280,00
1.761,34
28.447,07

1.170,29

0,00

0,00

3.657,16

3.657,16

3.657,16

3.657,16

7.051,04

7.051,04

7.051,04

7.051,04

3.639,96 3.639,96
14.348,16 14.348,16 10.708,20 10.708,20

4.096,00

4.096,00

4.096,00

4.096,00

4.681,15
1.170,29
9.947,43

4.681,15
1.170,29
9.947,43

4.681,15

4.681,15

8.777,15

8.777,15

1.560,38
2.184,54

1.560,38
2.184,53

1.560,37
2.184,53

1.032,97
1.053,27

1.032,97
1.053,27

1.032,97
1.053,26

1.181,99

1.181,99

1.181,99

1.022,37

1.022,37

1.022,37

1.638,40
4.926,91 4.926,91 4.926,89
0,00
4.747,02
43.323,67 43.323,67 24.412,25 19.485,35 51.477,44
237.778,70

1.638,40
4.747,01
51.477,43

3.108,61
4.278,89

0,00

0,00
0,00

OVREDNOTENI UKREPI V OBČINI RUŠE
OBČINA

RUŠE

UKREP
A1:zaposlovanje in nova delovna
mesta
A2: razvoj podjetništva: mreže za
vzpodbujanje podjetništva in
oblikovanje lokalne ponudbe
A3: razvoj in vzpostavitev novih
dejavnosti v urbanih območjih
A4: oživljanje vaških in mestnih jeder
SKUPAJ A
B1: vzpostavitev infrastrukture za
kulturne , prostočasne in druge
dejavnosti
B2 razvoj storitev in dejavnosti na
podeželju
B3: vzpostavitev območij naravnih in
spominskih parkov
SKUPAJ B
C1: zmanjševanje izpustov
toplogrednih plinov in vlaganja v
manjšo okoljsko infrastrukturo
C2: prenova degradiranih območij in
stavb
C3: obnova in vzpostavitev novih
tematskih poti in spremljajoče
infrastrukture
C4: vzpodbuda trajnostni mobilnosti
SKUPAJ C
D1: vzpostavitev partnerstev za večjo
vključenost ranljivih skupin
D 2: ukrepi za aktivno staranje
D 3: razvoj in vzpostavitev aktivnega
življenjskega sloga
D 4: uvedba participativnih
proračunov pri lokalnih skupnostih
SKUPAJ D
SKUPAJ OBČINA RUŠE
SKUPAJ OBČINA RUŠE

2017

EKSRP
2018

2019

2020

18.375,62 18.375,62

2017

ESRR
2018

2019

2020

21.107,13

21.107,13

4.331,43

8.696,14

8.696,14

3.935,91 3.935,91
3.277,84 3.277,84
29.920,80 29.920,80

4.844,63
4.146,93
38.794,84

4.844,63
4.146,93
38.794,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.483,19

2.483,19

2.483,19

47.180,65

47.180,65

6.959,74
3.737,33
60.360,91

6.959,73
3.737,33
60.360,91

2.483,19

4.331,43

7.760,01

7.760,01

0,00

0,00

7.760,01

7.760,01

14.961,38 14.961,38 14.961,37 14.961,36
7.723,50 7.723,50
30.444,89 30.444,89 22.721,38 22.721,37

8.691,17

8.691,17

8.691,17

8.691,17

9.932,77 9.932,77 9.932,77 9.932,77
2.483,19 2.483,19
21.107,13 21.107,13 18.623,94 18.623,94
3.310,92
4.635,30

3.310,92
4.635,29

3.310,92
4.635,30

2.191,83
2.234,89

2.191,83
2.234,89

2.191,83
2.234,89

2.508,02

2.508,02

2.508,02

2.169,34

2.169,34

2.169,34

3.476,47
3.476,47
10.454,24 10.454,24 10.454,24
0,00 10.072,54 10.072,53
91.927,07 91.927,07 51.799,57 41.345,31 109.228,29 109.228,28
504.534,84

6.596,05
9.079,25

0,00

0,00
0,00

OVREDNOTENI UKREPI V OBČINI SELNICA OB DRAVI
OBČINA

UKREP
A1:zaposlovanje in nova delovna
mesta
A2: razvoj podjetništva: mreže za
vzpodbujanje podjetništva in
oblikovanje lokalne ponudbe
A3: razvoj in vzpostavitev novih
dejavnosti v urbanih območjih
A4: oživljanje vaških in mestnih jeder
SKUPAJ A
B1: vzpostavitev infrastrukture za
kulturne , prostočasne in druge
dejavnosti
B2 razvoj storitev in dejavnosti na
podeželju
B3: vzpostavitev območij naravnih in
spominskih parkov
SKUPAJ B
SELNICA OB DRAVI
C1: zmanjševanje izpustov
toplogrednih plinov in vlaganja v
manjšo okoljsko infrastrukturo
C2: prenova degradiranih območij in
stavb
C3: obnova in vzpostavitev novih
tematskih poti in spremljajoče
infrastrukture
C4: vzpodbuda trajnostni mobilnosti
SKUPAJ C
D1: vzpostavitev partnerstev za večjo
vključenost ranljivih skupin
D 2: ukrepi za aktivno staranje
D 3: razvoj in vzpostavitev aktivnega
življenjskega sloga
D 4: uvedba participativnih
proračunov pri lokalnih skupnostih
SKUPAJ D
SKUPAJ OBČINA SELNICA
SKUPAJ OBČINA SELNICA

2017

EKSRP
2018

2019

2020

2017

ESRR
2018

2019

2020

9.964,26

9.964,26

11.445,43

11.445,43

2.348,74

2.348,74

4.715,52

4.715,52

2.134,26 2.134,26
1.777,42 1.777,42
16.224,68 16.224,68

2.627,02
2.248,69
21.036,66

2.627,02
2.248,69
21.036,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.346,52

1.346,52

1.346,52

25.583,90

25.583,90

3.773,95
2.026,58
32.730,95

3.773,94
2.026,58
32.730,95

1.346,52

0,00

0,00

4.207,90

4.207,90

4.207,90

4.207,90

8.112,87

8.112,87

8.112,87

8.112,87

4.188,10 4.188,10
16.508,87 16.508,87 12.320,76 12.320,76

4.712,82

4.712,82

4.712,82

4.712,82

5.386,09 5.386,09 5.386,09 5.386,09
1.346,52 1.346,52
11.445,43 11.445,43 10.098,91 10.098,91
1.795,36
2.513,51

1.795,36
2.513,51

1.795,36
2.513,51

1.188,53
1.211,88

1.188,53
1.211,88

1.188,53
1.211,88

1.359,99

1.359,99

1.359,99

1.176,33

1.176,33

1.176,33

1.885,13
5.668,86 5.668,85 5.668,85
0,00
5.461,88
49.847,84 49.847,83 28.088,53 22.419,67 59.229,49
273.586,11

1.885,13
5.461,87
59.229,49

3.576,74
4.923,26

0,00

0,00
0,00

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKTOV


Objavi ga upravni odbor LAS;



Javna objava na spletni strani LAS Drava in občin;



Javni poziv odprt najmanj 30 dni;



Govorilne ure/individualna svetovanja;



Vlogo je potrebno poslati v zaprti kuverti s priporočeno pošto na naslovLAS DRAVA (velja
poštni žig), od naslednjega dne po objavi do zaprtja poziva;



Vloga mora biti oddana v pisni fizični obliki in na elektronskem mediju (CD, ključek);



Priloge k vlogi: vsa potrebna dovoljenja, ki jih za izvedbo projekta določa zakonodaja.
Priložiti je potrebno tudi:
- tri ponudbe
- potrdilo FURS o poravnanih davkih in prispevkih
- obrazec BON 2 iz AJPES
- potrdilo o nekaznovanosti fizične ali odgovorne osebe
- bilančne podatke za zadnje tri leta (neobvezno).
- Idr. na zahtevo organov LAS.

OBRAVNAVA in POTRJEVANJE VLOG
Dvo fazni postopek izbora:
V prvi fazi vodilni partner pregleda administrativno popolnost vsake prispele
vloge po vrstnem redu prispelosti (pravočasnost, pravilni obrazec, priložene
priloge in dokazila, ipd). Če vloga ni popolna, bo vodilni partner predlagatelja
najkasneje v roku 15 dni pozval na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni
od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Po prejemu dopolnjene vloge vodilni
partner dopolnjeno vlogo ponovno pregleda. Po ponovnem pregledu sproti
predaja vse vloge, popolne in nepopolne, ocenjevalni komisiji v nadaljnji
postopek.
V drugi fazi , v postopku izbora projektov in po administrativni ustreznosti in
popolnosti, bo ocenjevalna komisija vloge najprej preverila z vidika upravičenosti
oz. izločitvenih meril, nato pa bo vloge ocenila še z vidika specifičnih meril .
Možno 100 točk, minimalno 50 točk.
Upravni odbor sprejme sklep o potrditvi projektov.
Izbrani upravičenci podpišejo z LAS DRAVA pogodbo o izvedbi projekta.
Po podpisu pogodbe LAS prijavi projekt zadevnemu organu.

Po potrditvi vloge zadevni organ pošlje upravičencu ali odločbo (EKSRP) ali
pogodbo (ESRR).

Hvala za pozornost.
Vodilni partner

EGIDA, PE LAS DRAVA RUŠE

