PREDSTAVITEV 2. JAVNEGA POZIVA LAS S CILJEM
september, 2018



Javni poziv 2016
Potrjeni projekti s strani MGRT:


Povezovanje urbanih naselij Občine Logatec



Startap! Idrija-Cerkno



Aktivirajmo se!

Potrjeni projekti s strani ARSKTRP:


G(r)ozd za prihodnost



Franja nas povezuje

Kdaj je odprt poziv v 2018


31. 8. 2018 do 2.11. 2018



Vloge morajo biti oddane priporočeno po pošti do 2.11. ali vložene
osebno pri vodilnem partnerju do 13.00 ure.

Javni poziv 2018 –ključne razlike




ESRR sklad


Aktivnosti se lahko izvajajo samo v urbanih naseljih



Ni prispevka v naravi



Na lastno odgovornost se lahko začne izvajati ob oddaji vloge iz LAS na MGRT



Upravičenec je samo vodilni partner (denar gre preko vodilnega partnerja)



Od fizičnih oseb so upravičenci samo s.p.-ji (niso kmetije)

EKSRP sklad


Kjerkoli na območju LAS



Uveljavlja se lahko prispevek v naravi



Izvajanje po prejemu odločbe ARSKTRP



Upravičenci so vsi partnerji v projektu (vsak dobi denar direktno na svoj TRR)



Več možnih ukrepov (turizem, dediščina)

Skupno


Občine izvajanja: Logatec, Idrija, Cerkno; promocija izven območja LAS s CILjem (pozor
EKSRP ne v naseljih nad 10.000 prebivalcev, ESRR samo v urbanih naseljih!)



Izbere se lahko do 3 ukrepe na vsakem razpisu posebej. Potrebno je izpolnjevati kazalnike
vseh izbranih ukrepov.



Upravičenci – vsi partnerji v projektu: stalno bivališče na območju LAS (če gre za fizično
osebo) oziroma ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto
oziroma poslovno enoto na območju LAS (če gre za pravno osebo zasebnega prava)
oziroma deluje na območju LAS (če gre za pravno osebo javnega prava ali za pravno
osebo zasebnega prava v javnem interesu).



Ocenjevalni listi so skupni, razen pri varovanju in ohranjanju okolja, kjer se razlikujejo med
skladi.



Soglasja do konca izbirnega postopka na LAS (bolje že ob prijavi, sicer je zaradi
izvedljivosti manj točk!) Pravnomočno gradbeno dovoljenje obvezno že ob prijavi!

Skupno













Če se lahko izvede v okviru glavnega ukrepa PRP: skupina najmanj 3 člani, širši
interes.
Stroški promocije, koordinacije, nakupa zemljišč, nekateri stroški (stroški gradbene
dokumentacije, študij izvedljivosti…) vsaka kategorija NAJVEČ 10% vseh
upravičenih stroškov projekta
Stroški dokumentacije, študij izvedljivosti… so upravičeni od 1.1.2014
De minimis
Možnost izvajanja v 3. fazah, če presega 20.000 EUR (zahtevek ne sme biti nižji kot
5.000 EUR)
Možnost spremembe projekta 2X/projekt
Upoštevati vso veljavno EU in slovensko zakonodajo
Upoštevati navodila posameznega sklada za označevanje
Upoštevati navodila posameznega sklada za upravičene stroške
Upoštevati je potrebno vse pogoje navedene v javnem pozivu!!!

Skupno


Hraniti dokumentacijo, ki je bila podlaga za izplačilo podpore, še najmanj pet let od
dneva zadnjega izplačila podpore, če ni v skladu s shemo državnih pomoči
opredeljeno drugače.



Podprta naložba se mora uporabljati izključno za namen in dejavnost za katero je bila
izplačana (rok v uredbi – praviloma 5 let po zadnjem izplačilu sredstev)



Prijavljeno delovno mesto se mora vzdrževati še najmanj 3 leta po zadnjem izplačilu
sredstev.

Neupravičeni stroški


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



splošni upravni stroški,



obresti za dolgove,



davek na dodano vrednost,



stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo,



rabljena oprema in mehanizacija,



štipendije in nagrade,



naročnine na časopise in drugo periodiko,



stroški izobraževanj in usposabljanj, ki niso neposredno povezani z
aktivnostmi operacije in



stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz, ocen, strategij in drugih
podobnih raziskav, kadar niso neposredno povezane z določeno operacijo.

ESRR – do 38.500 EUR nepovratnih sredstev
Tematsko področje

Ukrepi

Višina razpisanih nepovratnih
sredstev

USTVARJANJE NOVIH
DELOVNIH MEST

Vzpostavljanje pogojev za
ustvarjanje novih delovnih mest

76.998,00 EUR

VARSTVO OKOLJA IN
OHRANJANJE NARAVE

Ohranjanje, varovanje ali
primerna raba naravnih virov

25.137,00 EUR

VEČJA VKLJUČENOST
MLADIH, ŽENSK IN
DRUGIH RANLJIVIH
SKUPIN

Aktivacija potencialov ranljivih
skupin

16.543,00 EUR

Skupaj razpisanih
nepovratnih sredstev

118.678,00 EUR

Nekatere posebnosti ESRR


Urbana naselja: Logatec. Rovte. Laze. Hotedršica.

Idrija. Spodnja Idrija. Godovič. Črni Vrh.
Cerkno. Šebrelje. Dolenji Novaki.


Obvezna partnerska pogodba, ki je priloga pogodbi MGRT.



Če uveljavljajo stroške NPU, lahko za koordinacijo in vodenje
uveljavijo največ 3% upravičenih stroškov projekta.



Upoštevanje 18% cene bencina za potne stroške za vse prijavitelje.



Zaključena operacija 3 leta po podpisu pogodbe z MGRT. Kot
zaključek se šteje izplačilo sredstev s strani MGRT!

EKSRP – 40.000
Tematsko področje

Ukrepi

USTVARJANJE NOVIH
DELOVNIH MEST

Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest

Višina razpisanih
nepovratnih sredstev
245.152,00 EUR

RAZVOJ OSNOVNIH
STORITEV

Razvoj novih turističnih produktov in storitev

92.091,00 EUR

Ohranjanje in oživljanje dediščine območja

114.579,00 EUR

Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju

30.804,00 EUR

VARSTVO OKOLJA IN
OHRANJANJE NARAVE

Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov

109.613,00 EUR

VEČJA VKLJUČENOST
MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH
RANLJIVIH SKUPIN

Aktivacija potencialov ranljivih skupin

58.392,00 EUR

Skupaj razpisanih
nepovratnih sredstev

650.631,00 EUR

Nekatere posebnosti EKSRP


Prispevek v naravi po prostovoljski zakonodaji: organizacijsko delo 13 EUR, vsebinsko delo 10
EUR, drugo prostovoljsko delo: 6 EUR



Lahko kandidirajo tudi kmetije.



Ponudbe: Če vrednost upravičenega stroška ne presega 2.000 eurov, upravičenec vlogi za
odobritev operacije priloži eno ponudbo ali eno vabilo k dajanju ponudb ali katalog ali oglas,
kot ga določa zakon, ki ureja obligacijska razmerja.



Nad 2.000 EUR upravičenih stroškov so potrebne 3 ponudbe (žig, podpis, datum, poslati enako
povpraševanje nepovezanim ponudnikom)



Zavezanci po ZJN 1 ponudba, izvedba delati v skladu z ZJN.



Pri nekaterih stroških je najvišja priznana vrednost omejena s predpisi:



Predpis, ki ureja seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalog stroškov. kmetijske in
gozdarske mehanizacije, se uporablja za najvišje priznane vrednosti stroškov kmetijske in
gozdarske mehanizacije.



Predpis, ki ureja katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, se uporablja za najvišje
priznane vrednosti naslednjih kategorij stroškov.



Stroške lahko uradna oseba zmanjša, če oceni, da so previsoki.

Napotki


Projekt naj bo izvedljiv (poskušajte poenostaviti pri stroških).



Poskrbite za vsa soglasja in dovoljenja.



Na spletni strani LAS preverite navodila za ocenjevalno komisijo.
Bodo dodana posodobljena.



Paziti na registracijo ponudnikov, ki dajejo ponudbe.



Pazite na uporabna dovoljenja kjer bo shranjena oprema.



Bodite pozorni kje dobite in kje zgubite točke (npr. prihodki v
lanskem letu).



Kontakti:


LAS s CILjem: 05 37 43 914 (Darja Lahajnar)



info@las-sciljem.si

