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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 LAS DBK z dne 

10.05.2011, Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina, Ljubljanska cesta 26, 

8000 Novo mesto, v nadaljevanju »LAS Dolenjska in Bela krajina«. 

2. Predmet javnega poziva 

1. 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 vključevanje 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) Povečanj 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 destincije. 

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 

podciljev. 

 

Prednost pri izbiri bodo imeli projekti, ki se dotikajo področij razvoja in tem, ki jih LAS 

Dolenjska  v dosedanjih pozivih s sredstvi Leader še ni sofinanciral. 
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LAS bo podprl projekte, ki bodo sledili uresničevanju načel LAS Dolenjska in Bela 

krajine, 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 .  Upravičeni 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 naselja Novo mesto 

6. Občina  Semič v celoti 

7. Občina Šentjernej v celoti 

8. Občina Škocjan v celoti 

9. Občina Šmarješke Toplice v celoti 

10. Občina Straţa v celoti 

11. Občina Trebnje v celoti 
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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 čimšeršem območju LAS 

Dolenjska in Bela krajina in izvedba katerih 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 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 projekta 

 

Vrste upravičenih stroškov 

 Stroški koordinacije in vodenja projekta ter stroški dela za izvajanje projektnih 

aktivnosti. 

 Stroški materiala, opreme in storitev, nastalih z izvedbo projekta. 

 Prispevek v naravi v skladu s 54. Členom Uredbe  1974/2006/ES. 

 Stroški promocije in obveščanja javnosti o projektu. 

 Splošni stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta, kot so študije 

izvedljivosti in strategije, v primeru izvedbe  naloţb pa tudi honorarji 
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arhitektom, inţenirjem in svetovalcem  ter stroški pridobivanja dokumentacije in 

dovoljenj.  

 

 

Podroben opis upravičenih stroškov je naveden v Navodilih prijaviteljem iz območja 

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

LAS Dolenjska in Bela krajina.  

 

6. Neupravičeni stroški projekta 

Vrste neupravičenih stroškov 

 Nakup patentnih pravic , strokovnega znanja  in izkušenj, licenc in 

nepatentiranega tehničnega znanja. 

 Stroške materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo. 

 Plačilo taks in drugih dajatev v upravnih postopkih. 

 Plačilo zavarovalniških premij. 

 Plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu. 

 Bančne stroške in stroške garancij. 

 Stroške opominov in zamudnih obresti. 

 Nakup rabljene opreme.  

 Stroške materiala in storitev, vezanih na aktivnosti v ribištvu in ribogojstvu. 

 Štipendije in nagrade. 

 Prevozna sredstva, ki so namenjena zasebni rabi. 

 Članarine za članstvo v organizacijah, ki niso neposredno povezane s pristopom 

Leader, 

 Nakup kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme. 

 Nakup IKT opreme za namen izvedbe delavnic, izobraţevanj, seminarjev in 

enodnevnih dogodkov. 

 Naročnine na časopise in drugo periodiko, ki ni neposredno  povezana s 

pristopom Leader. 

 Izobraţevanja in usposabljanja, ki niso neposredno povezana z izvajanjem 

pristopa Leader.  

 Študije, strategije ocene, priprava projektnih dokumentacij in druge podobne 

raziskave, razen v primeru kadar predstavljajo del splošnih stroškov v projektu. 
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7.  Predvidena sredstva za sofinanciranje projektov v letu 2011 
 

Skupščina LAS DBK je na seji dne 22.12.2010 sprejela sklep, da zaradi velikega 

zanimanja za razpisana sredstva odobri dodatna sredstva Leader za izvedbo projektov, 

ki bodo vključeni v Načrt izvedbenih projektov LAS Dolenjska in Bela krajina 2011 (NIP 

LAS DBK 2011). 

LASDBK je v letu 2010 objavil javni poziv za zbiranje idejnih predlogov projektov za 

vključitev v LIN 2011. Zaradi obvestila MKGP o spremembi razpisnih pogojev, ni 

nadaljeval s postopki izbora projektnih predlogov II. Faza. K izdelavi projektnih 

predlogov za pripravo NIP LS DBK 2011 po tem javnem pozivu  so pozvani prijavitelji, ki 

so ţe oddali idejne predloge projekte do 6.11.2010. Zaradi dodatnih sredstev Leader so k 

prijavi projektov pozvani tudi ostali potencialni prijavitelji. Prednost pri odobritvi bodo 

imeli projekti, ki so bili oddani na javnem pozivu I. faza in  »zreli« projekti, ki ne bodo 

potrebovali večjih dopolnitev.   

 

Na osnovi izdelanega informativnega izračuna bo LAS Dolenjska in Bela krajina v letu 

2011 iz sredstev Leader namenila 780.000€,in sicer:  

 

Leto                      Sredstva LAS                    Sredstva Leader 

2011                       183.534,00€      596.466,00€ 

  

 

Predvideno je, da bodo sredstva za izvajanje lokalne razvojne strategije v letu 2011 

zagotovile tudi občine članice LAS DBK. Končna višina sredstev bo znana po nakazilu 

sredstev s strani občin partneric. LAS DBK je v letu 2011 poslal v podpis pogodbe o 

zagotavljanju sredstev za izvajanje lokalne razvojnem strategije v letu 2011 vsem 

občinam članicam LAS DBK.   V primeru, da občine partnerice ne bodo nakazale 

sredstev v predvideni višini, se bo znesek razpisanih sredstev zniţal. 

8.  Višina sofinanciranja upravičenih stroškov projekta 
 

Deleţ sofinanciranja  upravičenih stroškov s strani Leader in LAS znaša do vključno do 

85%. 

 

Upravičeni stroški projektov bodo so financirani v naslednji višini: 

- 65% iz sredstev Leader in 

- 20% iz sredstev LAS DBK. 
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9. Čas izvajanja projektov ter obdobje upravičenosti do sofinanciranja 
 

Do sofinanciranja bodo upravičeni stroški, ki bodo nastali po oddaji NIP 2011 na MKGP, 

do zaključka projekta, ki ne sme biti zaključen pred izdajo odločbe  potrditvi načrta 

izvedbenih projektov LAS za leto 2011.  

10. Oddaja vlog in izbor projektov 

 

Prijavitelj mora v razpisni dokumentaciji za izbor projektov za vključitev v NIP 2011  

predloţiti: 

 

Vsebina razpisne dokumentacije Opombe 

Prijavni obrazec  Se izpolni računalniško v celoti in predloţi v enem 

pisnem izvodu v elektronski obliki (CD) 

 

Zapis na elekronskem nosilcu mora biti enak tiskani verziji prijavnici, v primeru 

odstopanja je odločilna tiskana verzija prijavnice. 

11. Predložitev vlog  
 

Vlogo predloţite v 1 tiskanem izvodu in 1 elektronski verziji (na CD-ju). Tiskani izvirnik 

vloge in elektronska verzija vloge na CD-ju mora biti identična, v nasprotnem primeru se 

upošteva tiskana verzija vloge. Vlogi priloţite tudi vsa potrebna dokazila (upravno 

dokumentacijo, predračune za nakup opreme, zemljiške izpiske, dokazila o zagotavljanju 

lastnih sredstev v projektu…). 

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

predvidenem roku, in sicer: 

- priporočeno po pošti vključno do 06.06.2011 ali 

- osebno v pisarno Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 

Novo mesto, 06.06.2011, do 12.00 ure. 

-  

Vodilni partner mora vlogo posredovati na naslov: 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

Ljubljanska cesta 26 

8000 Novo mesto 

 

s pripisom: Ne odpiraj – vloga LAS DBK 2011  

Vlogo predloţite v 1 tiskanem izvodu in 1 elektronski verziji (na CD-ju). Tiskani izvirnik 

vloge in elektronska verzija vloge na CD-ju mora biti identična, v nasprotnem primeru se 
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upošteva tiskana verzija vloge. Vlogi priloţite tudi vsa potrebna dokazila (upravno 

dokumentacijo, predračune za nakup opreme, zemljiške izpiske, dokazila o zagotavljanju 

lastnih sredstev v projektu…). 

12. Dodatne informacije o javnem pozivu, pripravi projektov in odgovori 
na vprašanja 

 

V skladu s pooblastili LAS Dolenjska in Bela krajina administrativno, tehnična in 

finančna opravila za LAS opravlja Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 

26, 8000 Novo mesto, tel. 07 33 72 980, www.las-dbk.si kontaktna oseba Joţica Povše, 

tel. 07 33 72 985, e-mail: jozica.povse@rc-nm.si.  

13. Pridržane pravice LAS DBK 

LAS si pridrţuje pravice, da:  

- ne odobri maksimalne moţne višine sofinanciranja,  

- ne razdeli kvote vseh sredstev iz letnega javnega poziva 2011, 

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

morebitnimi dodanimi navodili MKGP in sklepi organov LAS.  

 

14. Druge določbe  

 
Rezultati tega javnega poziva predstavljajo informacijo javnega značaja ter bodo, pod 

podpisu pogodb o sofinanciranju z izbranimi vodilnimi partnerji objavljeni na spletni 

strani: www.las-dbk.si. 

 

         LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA 

         DOLENJSKA IN BELA KRAJINA 

          Predsednik Skupščine LAS DBK 

                                                                              Tone Hrovat, univ.dipl.kmet.  

 

http://www.las-dbk.si/

