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»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« 

 

 

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV IZ SREDSTEV LOKALNE 

AKCIJSKE SKUPINE DOLENJSKA IN BELA KRAJINA ZA LETO 2011 

1. Razpisovalec javnega poziva 

Razpisovalec sredstev je na podlagi sklepa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano o dodelitvi statusa delujoče LAS  in izvajanju lokalne razvojne strategije po 

načelih pristopa Leader z dne 31.07.2008 in Sklepa Organa odločanja z dne 10.06.2010, 

Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo 

mesto, v nadaljevanju »LAS Dolenjska in Bela krajina«.  

2. Predmet javnega poziva: 

 

Predmet finančne podpore bodo projekti, ki lahko s svojo realizacijo prispevajo k 

uresničevanju zastavljenih ciljev v Lokalni razvojni strategiji Dolenjske in Bele krajine. 

 

Vizija območja LAS Dolenjska in Bela krajina 

Vizija razvoja območja LAS temelji na trajnostnem razvoju, razvoju moţnosti za 

ohranjanje oz. pridobivanje novih kvalitetnejših delovnih mest na podeţelju s poudarkom 

na varovanju okolja in skladnem prostorskem urejanju. 

 

Strateški cilji zastavljeni v Lokalni razvojni strategiji Dolenjske in Bele krajine: 

 

Strateški cilji    Vsebina cilja 

CILJ 1 Ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih ter  izboljšava  obstoječih  delovnih 

mest. 

CILJ 2 Povečanje vključevanja  prebivalcev LAS v  vseţivljenjske  oblike  

izobraţevanja. 

CILJ 3 Razvoj in popestritev turistične ponudbe in infrastrukture. 

CILJ 4 Izboljšanje kvalitete ţivljenja na podeţelju. 

CILJ 5 Ohranjanje okolja s poudarkom na ohranjanju naravne in kulturne dediščine.  
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Prioritete in ukrepi za dosego zastavljenih strateških ciljev v Lokalni razvojni strategiji 

Dolenjske in Bele krajine 

 

Prioritete in ukrepi za dosego ciljev 

Ključne prioritete  Ukrepi za realizacijo prioritet in dosego ciljev 

1. Podjetništvo a) Vseţivljenjsko učenje in pridobitev funkcionalnih znanj za 

osebni razvoj prebivalstva ter razvoj človeških virov. 

b) Vzpostavitev institucionalnega okolja in infrastrukture ter 

razvoj programov za podporo podjetništva. 

c) Tradicija in domača obrt. 

2. Sonaravno 

kmetovanje ter 

dopolnilne in 

dodatne 

dejavnosti na 

kmetijah.    

a)     Razvoj dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. 

 

b) Povečanje obsega pridelave in trţne organiziranosti ter 

certifikacije kmetijskih pridelkov in ţivil v okviru shem 

kakovosti. 

c)    Krepitev in razvoj obnovljivih  virov  energije (sonce, les, 

geotermalna energija,. .). 

d) Vseţivljenjsko izobraţevanje s poudarkom na raznovrstnih 

funkcionalnih izobraţevalnih programih. 

e) Povečan obseg neposredne  prodaje kmetijskih pridelkov in 

ţivil.  

f) Lokalna oskrba trga s hrano. 

g) Razvoj dopolnilnih dejavnosti v povezavi s socialnimi 

storitvami (varstvo otrok, varstvo starostnikov).    

3. Turizem in 

infrastruktura 

a) Izboljšanje dostopnosti do objektov in območij naravne in 

kulturne dediščine, dvig kakovosti turistične infrastrukture in 

stanja objektov kulturne dediščine. 

b) Povečanje raznovrstnosti in kakovosti in turistične ponudbe in 

storitev. 

c) Celovit in učinkovit marketing turistične destinacije. 

d) Izboljšanje organiziranosti in sodelovanje javnega, zasebnega in 

nevladnega sektorja pri razvoju turistične destinacije. 

e) Vzpostavitev in krepitev kvalitetne  podporne mreţe za trţenje 

in razvoj mikro produktov (ponudniki, potencialni ponudniki, 

društva, podporne organizacije) 

 

Posamezni projektni predlog se lahko nanaša le na 1 cilj/1 ključno naloga/ 1 ali več pod-

ciljev. 
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Prednost pri izbiri bodo imeli projekti področij razvoja in tem, ki jih LAS Dolenjska v 

dosedanjih pozivih s sredstvi Leader še ni sofinanciral. 

 

LAS bo podprl projekte, ki bodo sledili uresničevanju načel LAS Dolenjska in Bela 

krajina, in sicer 

Predmet podpore delovanja LAS: 

- Inovativni projekti, ki predstavljajo nekaj novega v regiji.  

- Partnerski projekti, ki bodo vključevali vsaj dva partnerja (nosilni partner + 

partner).  

- Projekti, ki pokrivajo čim širše območje lokalne akcijske skupine in vključujejo 

več sektorjev. 

- Zaţeleni so kombinirani projekti,  ki vključujejo manjše investicije (gradnja, 

nakup oprem). 

- Projekti morajo zagotavljati trajnosti izvajanja tudi po preteku financiranja iz 

EU in lokalnih virov.    

 

 

Posebno pozornost LAS namenja povečevanju moči, enakopravnosti spolov, vključevanju 

ţensk in mladine ter si prizadeva za enakopravno vključevanje javnega, zasebnega  in 

nevladnega sektorja. 

 

3 .  Upravičeno območje na katerem se izvajajo projekti LAS Dolenjska in Bela krajina  

Projekti se lahko izvajajo na celotnem območju Dolenjske in Bele krajine, izjemoma v 

naselju Novo mesto v Mestni občini Novo mesto.  

 

Območje občin, ki jih pokriva projekt Upravičeno območje znotraj občine 

1. Občina Črnomelj v celoti 

2. Občina Dolenjske Toplice v celoti 

3. Občina Metlika v celoti 

4. Občina Mirna Peč v celoti 

5. Mestna občina Novo mesto vsa naselja razen naselje Novo mesto 

6. Občina  Semič v celoti 

7. Občina Šentjernej v celoti 

8. Občina Škocjan v celoti 

9. Občina Šmarješke Toplice v celoti 
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10. Občina Straţa v celoti 

11. Občina Trebnje v celoti 

12. Občina Mokronog Trebelno v celoti 

13. Občina Šentrupert v celoti 

14. Občina Ţuţemberk v celoti 

 

4. Upravičeni prijavitelji in partnerji 

Upravičeni prijavitelji in partnerji v projektih LAS so javni, zasebni in nevladni sektor: 

- javne institucije/organizacije, 

- nevladne organizacije (ustanove, zasebni neprofitni zavodi in društva), 

- podjetja (fizične in pravne osebe), 

s sedeţem na območju LAS Dolenjska in Bela krajina. 

 

Prednost pri odobritvi bodo imeli projekti, ki se bodo izvajali na čim širšem območju LAS 

Dolenjska in Bela krajina in izvedba slednjih bo predstavljala določeno novost na tem 

območju. 

Minimalni pogoj za prijavo na poziv je, da se v partnerstvo poveţeta vsaj dva partnerja. 

Partnerstvo številčno navzgor ni omejeno. Vsi partnerji morajo imeti aktivno vlogo v 

projektu. Partnerji med seboj izberejo vodilnega partnerja – nosilca projektnega predloga 

in prijavitelja na javni poziv. 

Partnerji morajo imeti vsebinske in finančne izkušnje z vodenjem in izvedbo projektov 

ter s partnerskim sodelovanjem, imeti morajo zagotovljena sredstva za lastno 

sofinanciranje projekta (iz lastnih virov, drugih javnih oz. zasebnih virov) ter trajne in 

zadostne vire financiranje za delovanje organizacije/podjetja v času trajanja projekta.  

Prijavitelji in partnerji z območja LAS DBK lahko prijavijo oz. sodelujejo v več projektih. 

Kot partnerji se lahko vključijo tudi institucije, podjetja (fizične in pravne osebe) ter 

nevladne organizacije, ki imajo sedeţ izven območja LAS, vendar za svoje aktivnosti v 

projektu, niso upravičeni do sofinanciranja iz sredstev LAS. 

5. Upravičeni stroški projektov 

 

Vrste upravičenih stroškov 

 Stroški zaposlenih na projektu. 

 Stroški zunanjih izvajalcev: stroški materiala in storitev, nastali z izvedbo 

projekta. 
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Podroben opis upravičenih stroškov je naveden v Navodilih prijaviteljem iz območja 

Dolenjske in Bele krajine za izdelavo in izvajanje projektov sofinanciranih sredstev LAS 

Dolenjska in Bela krajina za leto 2011.  

 

6.  Višina sofinanciranja posameznih upravičenih stroškov 

 

Glede na tip projekta (profiten oz. neprofiten projekt), je odvisen način zapiranja 

finančne konstrukcije projekta, in sicer pri: 

 profitnih projektih v naslednji višini: 

 

Vrsta stroškov Višina sofinanciranja upravičenih 

stroškov 

Naloţba v infrastrukturo in urejanje prostora do 30% 

Naloţba v turistično infrastrukturo in storitve do 40% 

Podpora trţenju proizvodov in storitev do 40% 

Promocija proizvodov in storitev do 40% 

Naloţbe v izboljšanje kmetijstva in gozdarstva do 40% 

Drugi profitni projekti do 50% 

 

 stroški neprofitnih projektov v naslednji višini (neprofitni projekti so tisti, ki 

nimajo neposrednih finančnih učinkov): 

 

Vrsta stroškov Višina sofinanciranja upravičenih 

stroškov 

Usposabljanje, izobraţevanje in animacija za 

pristop LEADER 

do 50% 

Neprofitne naloţbe do 50% 

Drugo usposabljanje, animacija in izobraţevanje do 60% 

Drugi neprofitni projekti do 100% 
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LAS Dolenjska in Bela krajina pridobiva dodatna  sredstva za izvajanje lokalne razvojne 

strategije iz proračunov občin članic lokalne akcijske skupine. Višina sofinanciranja 

projektov iz virov lokalnih skupnosti, je lahko 20% do 30% odvisno od tipa projekta. Višje 

so iz sredstev LAS financirani neprofitni projekti, ki se izvajajo na širšem območju LAS.   

 

Zapiranje finančne konstrukcije projekta s sredstvi lokalnih skupnosti vključenih v LAS 

DBK 

 

V kolikor predlagane vsebine projekta sovpadajo z Ukrepi uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. 

Osi Programa razvoja podeţelja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 v letih 2010 

– 2013 (Ur.l. 40/2010) morajo prijavitelji/partnerji upoštevati določbe (vključno z 

zahtevami pogoji, soglasji in pogoji sofinanciranja) navedene pri posameznem ukrepu 

uredbe ter v posameznem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za 

navedene ukrepe.   

OS/ 

Ukrep v Uredbi   

Višina sofinanciranja upravičenih 

stroškov 

1  usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in ţivilstvu – ukrep 111  

 pomoč mladim prevzemnikom kmetij – ukrep 112  

 zgodnje upokojevanje kmetov – ukrep 113  

 posodabljanje kmetijskih gospodarstev – ukrep 121  

 povečanje gospodarske vrednosti gozdov – ukrep 122  

 dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom – ukrep 123  

 izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva – 

ukrep 125  

 sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane – ukrep 132  

 podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za 

proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane – ukrep 133  

 podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev – ukrep 142 

2 direktne podpore  (niso predmet tega razpisa in jih ni moţno prijavljati 

3  diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti – ukrep 311  

 podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij – ukrep 312  

 osnovne storitve za gospodarstvo in podeţelsko prebivalstvo – ukrep 321  

 obnova in razvoj vasi – ukrep 322  

 ohranjanje in izboljševanje dediščine podeţelja – ukrep 323  
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano striktno preverja usklajenost z ukrepi 

I. in III. osi, zato so prijavitelji/partnerji ob predloţitvi projekta dolţni navesti, katere 

pogoje iz I. ali III. osi ţe izpolnjujejo. LAS PRIPOROČA, DA 

PRIJAVITELJI/PARTNERJI V ČIM VEČJI MERI PRIJAVLJAJO PROJEKTE, KI JIH 

NI MOŢNO FINANCIRATI IZ UKREPOV I. IN III. OSI. 

 

7. Okvirna sredstva Leader za izvedbo razpisa 

Leto                      Sredstva LAS                    Sredstva Leader 

2011                      200.000 EUR    330.000 EUR 

  

 

8. Minimalna  in maksimalna višina sofinanciranja upravičenih stroškov projektnega 

   predloga 

Do sofinanciranja iz sredstev Leader in iz sredstev, ki jih za izvajanje lokalne razvojne 

strategije zagotavljajo občine članice LAS DBK so upravičeni projekti: 

- v min.  višini 20.000 EUR skupnih upravičenih stroškov projekta (brez DDV), 

- v max. višini 80.000 EUR skupnih upravičenih stroškov projekta (brez DDV), 

- skupna višina vseh sofinanciranih upravičenih stroškov, nastalih z izvedbo 

projekta sodelovanja, ne mori biti več kot 30.000 EUR (upoštevana le sredstva 

Leader) 
 

9. Maksimalno število faz  v posameznem prijavljenem projektu 

Posamezni projekt ima lahko največ dve fazi. Vsaka faza mora predstavljati zaključeno 

celoto. Faza lahko vsebuje več pod-faz (sklopov aktivnosti v projektu).  

 

10.  Čas  izvajanja projektov, začetek/konec  izvedbe projektov in obdobje upravičenosti 

do sofinanciranja. 

Nosilec projekta s partnerji  lahko z izvedbo projekta prične s 01.01.2011 pred  prejemom  

odločbe MKGP o potrditvi letnega izvedbenega načrta 2011. V primeru zavrnitve 

projekta s strani MKGP, sam krije nastale stroške povezane z izvedbo projekta. 

Priporočljivo trajanje projekta je maksimalno 18 mesecev. Projekt se zaključi, ko 

projektni partnerji zaključijo zadnjo fazo projekta, izvedejo zadnje plačilo in predloţijo 
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zadnji zahtevek (z vsemi prilogami in dokazili) za povrnitev sredstev LEADER/javnih ali 

zasebnih sofinancerjev.   

Skrajni rok za izvedbo projektov je 31.12.2013. 

 

11. Razpisna dokumentacija 

 

Vsebina razpisne dokumentacije Opombe 

Prijavni obrazec  Se izpolni računalniško v celoti in predloţi v 

(enem) pisnem izvodu v elektronski obliki (CD) 

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani: www.rc-nm.si.  

 

12. Predloţitev vlog (I. faza izbora ) 

 

Vlogo za I. fazo izbora, ki jo  sestavljata:  prijavni obrazec v  tiskanem izvodu in eni 

elektronski verziji (CD),  vodilni partner  - prijavitelj predloţi  najkasneje do naslednjih 

rokov za prejem vlog:  

 

Vloga za leto Rok  prijave 

2011 06.09.2010 do 12.00 ure 

(Na sedeţu LAS Dolenjska in 

Bela krajina) 

  

 

Tiskani izvirnik vloge in elektronska verzija vloge na CD-ju morata biti identična. 

 

Prosimo, da se drţite rokov za prijavo, saj bo LAS upošteval le vloge, ki bodo prispele do 

zgoraj navedenih rokov. 

 

Vodilni partner (prijavitelj) mora vlogo posredovati na naslov (sedeţ LAS Dolenjska in 

Bela krajina): 

LAS Dolenjska in Bela krajina 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

Ljubljanska cesta 26 

8000 Novo mesto 

http://www.rc-nm.si./
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s pripisom: Ne odpiraj  vloga LAS DBK 2011 (I. faza izbora)  

 

LAS si pridrţuje pravico, do podaljšanja roka za oddajo vlog. Informacija o (morebitni) 

spremembi/podaljšanju  roka za oddajo vlog bo objavljena na spletni strani:  

www.rc-nm.si. 

 

13. Odpiranje vlog 

 

Odpiranje vlog ni javno. 

 

14. Izbira projektov  (dvofazni postopek izbora) 

 

Izbor projektov bo potekal v 2. fazah. Postopek izbora bo  potekal na sledeč način:  

Faze Pojasnila   

1. faza: Zbiranje projektnih 

predlogov 

Ocenjevalna komisija LAS bo nosilce (prijavitelje 

projektnih predlogov) ocenila po merilih za 

ocenjevanje vlog  (v prilogi).  

Ocena projektnih predlogov Obvestilo (sklep) o izboru projektov (prehod v II fazo) 

2. faza: Izpolnitev končne 

prijavnice in izbor projektov 

Nosilce v I. fazi najbolje ocenjenih projektnih 

predlogov bo LAS  pozvala, da vstopijo v II. fazo 

izbora ter pripravijo popolno vlogo v rokih, ki jih 

določi LAS.  

Ocena projektov in končni izbor Sklep o izboru projektov; pogodbe z dobitniki 

 

Ocenjevanje projektov  I. fazi bo zajemalo:  

Vrsta preverjanja/ocenjevanja  Kaj se preverja 

Administrativna ustreznost in 

upravičenost 

Preveri se popolnost predloţene dokumentacije in 

upravičenost. 

Ocenjevanje kakovosti 

projektnih predlogov na podlagi 

meril za izbor projektov 

Oceni se skladnost vsebine, predloţenih financ, ciljev, 

aktivnosti, rezultatov z vizijo in cilji LAS. 

 

 

http://www.rc-nm.si/
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Po zaključeni I. fazi  izbora bodo  izbranim ponudnikom  posredovane dodatne zahteve 

(dodatni deli prijavnice, ki se bodo nanašali ne izdelavo stroškovnikov znotraj 

posameznih faz projektov) in potrebnih dovoljenj oz. izjav.  

 

 

LAS bo po zaključeni II. fazi izbora ter potrditvi končnega izbora odobrenih projektov s 

strani LAS, dokončne odločitve LAS o odobritvi/zavrnitvi sofinanciranja projekta 

posredoval vodilnemu partnerju - prijavitelju. Sklepe o izboru dobitnikov  ter informacije 

o postopkih za sklenitev pogodb izbranih dobitnikov z LAS bo slednji posredoval 

dobitnikom po potrditvi Letnega izvedbenega načrta s strani Ministrstva za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano.  

 

15. Dodatne informacije o javnem pozivu  in odgovori na vprašanja 

 

Dodatne informacije o javnem pozivu LAS; v dokumentih javnega poziva;  

 prijavni obrazec  

 navodila za prijavitelje 

 vzorec pogodbe 

 strategija LAS Dolenjska in Bela krajina 2007-2013. 

 

Na sedeţu LAS: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo 

mesto, tel. 07 33 72 980, spletni naslov:  www.rc-nm.si, kontaktna oseba Joţica Povše, 

tel. 07 33 72 985, jozica.povse@rc-nm.si. Za območje Bele krajine sodeluje z Razvojno 

informacijskim centrom Bela krajina, Lidija Ivanšek, tel. 07 35 65 200 Razvojno 

informacijski center Bela krajina . Morebitna vprašanja v zvezi z izvedbo javnega poziva 

pošljite po e-mailu: jozica.povse@rc-nm.si. 

Odgovori na najpogostejša vprašanja bodo objavljeni na spletni strani: www.rc-nm.si 

 

16. Pridrţane pravice LAS 

 

LAS si pridrţuje pravico, da: 

 v I. fazi izbora na podlagi ocene vlog, vsem prijavljenim projektom ne omogoči prehoda 

v II. fazo prijave in  s tem priprave končne vloge,  

 v II. fazi izbora (evalvacije popolnih prijavnic) ne potrdi vseh projektov, ki so bili 

najbolje ocenjeni na I. stopnji, 

 ne odobri maksimalne moţne višine sofinanciranja, 

 ne razdeli kvote vseh sredstev iz letnih  pozivov za leto 2011 

 spremeni določbe javnega poziva, navodil in osnutka pogodbe skladno z morebitnimi 

dodatnimi navodili MKGP in sklepi organov LAS. 

 

 

 

http://www.rc-nm.si/


11      Javni poziv 2011 – LAS Dolenjska in Bela krajina 

 

17. Sprememba javnega poziva 

 

LAS si pridrţi pravico, da v primeru sprememb Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. Osi 

Programa razvoja podeţelja Republike Slovenija za obdobje 2007 – 2013 v letih 2010 -

2013 (zadnja sprememba)  spremeni pogoje javnega poziva oz. prekliče njegovo izvajanje 

do uskladitve  organizacijske in izvedbene strukture LAS z zahtevami MKGP.  

 

V primeru spremembe javnega poziva in razpisne dokumentacije pred zaključkom 

javnega poziva, bodo popravki objavljeni na spletni strani: www.rc-nm.si.  

 

Prijavitelji so dolţni upoštevati vse morebitne spremembe javnega poziva in razpisne 

dokumentacije. 

 

 

18. Druge določbe 

 

Rezultati tega javnega poziva predstavljajo informacije javnega značaja ter bodo, po 

podpisu pogodb o sofinanciranju z izbranimi vodilnimi partnerji objavljeni na spletni 

strani: www.rc-nm.si. 

 

 

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA 

DOLENJSKA IN BELA KRAJINA 

 

 

   Predsednik Skupščine LAS DBK 

                            Tone Hrovat 

http://www.rc-nm.si/
http://www.rc-nm.si/

