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Ukrepi Leader:

Naslednji ukrepi 4. osi (Leader):

- Izvajanje lokalnih razvojnih strategij.

- Spodbujanje medregijskega in čezmejnega 
sodelovanja.sodelovanja.

- Vodenje LAS, pridobivanje strokovnih znanj  n 
animacija območja.



Sprememba Uredbe PRP 2007 – 2013:

• Upravičeni stroški: 

- Stroški koordinacije in vodenja projekta ter 
stroški dela za izvajanje projektnih aktivnosti,

- Stroški materiala, opreme in storitev, nastalih - Stroški materiala, opreme in storitev, nastalih 
z izvedbo projekta;

- Prispevek v naravi, skladno s 54. členom 
Uredbe 1974/2006/ES,

- Stroški promocije in obveščanje javnosti o 
projektu. 



Sprememba Uredbe PRP 2007 – 2013:

- Splošni stroški, ki so neposredno povezani z 
izvedbo projekta kot so študije izvedljivosti in 
strategije, v primeru izvedbe naložb  pa tudi 
honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem 
ter stroški pridobivanja dokumentacije in ter stroški pridobivanja dokumentacije in 
dovoljenj. 

- Upravičeni stroški pri izvajanja ukrepa Vodenja 
LAS so stroški, nastali od datuma oddaje NIP na 
MKGP do zaključka projekta, ki ne sem biti 
zaključen pred izdajo odločbe o potrditvi NIP. 



Sprememba Uredbe PRP 2007 – 2013:

• Neupravičeni stroški (najpogostejši, ki se pojavljajo):

� prevozna sredstva,
� članarine za članstvo v organizacijah,
� nakup kmetijske in gozdarske mehanizacije,
� nakup IKT opreme za namen izvedbo delavnic, izobraževanj,       

seminarjev in enodnevnih dogodkov.
� izobraževanja in usposabljanja, ki niso neposredno  povezana � izobraževanja in usposabljanja, ki niso neposredno  povezana 

z izvajanjem pristopa Leader,
� študije, strategije, ocene, priprave projektnih   

dokumentacija  in   druge podobne raziskave, razen v 
primeru, kadar predstavljajo del splošnih 
stroškov v projektu. 



Sprememba Uredbe PRP 2007 – 2013:

Končni prejemniki sredstev v primeru izvajanja 
projekta LRS so nosilec projekta in partnerji v 
projektu. 



Sprememba Uredbe PRP 2007 – 2013:

• Načrt izvedbenih projektov:
� LAS lahko vloži NIP največ dvakrat letno. Zadnji 

NIP mora biti predložen 31. oktobra 2012.
�Projekt ima lahko največ dve fazi (do 20.000€

največ eno fazo).največ eno fazo).
�LAS lahko vloži po oddaji odločbe o potrditvi NIP 

največ tri obrazložene zahtevke za spremembo 
časovnih, vsebinskih  in finančnih obveznosti. 

�Prenašanje sredstev med projekti znotraj NIP, po 
potrditvi odločbe ni več možno.



Sprememba Uredbe PRP 2007 – 2013:

� Odstop od projekta v 30. dneh po prejemu 
odločbe o potrditvi NIP - izdaja nadomestne 
odločbe, sredstva ostajajo v kvoti  LAS.

�Odstop od projekta po preteku 30. dni od �Odstop od projekta po preteku 30. dni od 
prejema odločbe o potrditvi NIP – izguba 
sredstev za LAS.  Uveljavljanje ukrepa po 57. 
členu Zkme-1 (nezmožnost kandidiranja na osi 
ESKRP nadaljnjih 5 let.



Sprememba Uredbe PRP 2007 – 2013:

• Odstop od projekta po preteku 30 dni od 
prejema odločbe predstavlja materialno 
škodo in finančno škodo  za LAS, zato bo 
skupščini LAS DBK dan predlog, da se nosilcu skupščini LAS DBK dan predlog, da se nosilcu 
zaračuna kazen v višini 20% vrednosti od 
odobrenih sredstev Leader. Enako velja za 
neporabljena sredstva v okviru projekta. 



Sprememba Uredbe PRP 2007 – 2013:

• Izvajanje lokalne razvojne strategije:

�Projekti NIP se morajo izvesti na območju LAS in 
biti namenjeni razvoju ekonomskih, človeških, 
kulturnih in okoljskih potencialov območij LAS v 
RS, razen aktivnosti informiranja in obveščanja RS, razen aktivnosti informiranja in obveščanja 
javnosti, promocija LAS , ogledi dobrih praks, ki so 
del projekta in se lahko izvedejo izven območja 
LAS, ki je opredeljeno v NIP.

�Lokacija naložbe se ne sme nahajati v naseljih, 
katerih število presega 10.000 prebivalcev. 



Sprememba Uredbe PRP 2007 – 2013:

- Če je v NIP vključen projekt, ki bi ga bilo možno 
sofinancirati  preko drugih ukrepov 1., 2., 3. 
osi PRP, zanj veljajo določbe (upravičeni stroški 
in finančne določbe) za posamezen ukrep iz in finančne določbe) za posamezen ukrep iz 
Uredbe 1., 3. in 4. osi PRP.



Sprememba Uredbe PRP 2007 – 2013:

• Finančne določbe:

�Priložiti a) originalne izvode računov ali 
overjene fotokopije, ki se LAS ne vračajo ali b) 
originalne izvode računov skupaj z njihovimi originalne izvode računov skupaj z njihovimi 
fotokopijami. MKGP bo fotokopije zadržal, 
originalne izvode računov pa bo po 
opravljenih kontrolah vrnil LAS.

�Gradbene situacije mora potrditi tudi LAS.



Sprememba Uredbe PRP 2007 – 2013:

• LAS mora v 2 dneh prenakazati sredstva na 
račun nosilca oz. partnerjev v projektu. 

• Sredstva, ki LAS na podlagi vloženih zahtevkov 
niso izplačana, zmanjšujejo razpoložljiva niso izplačana, zmanjšujejo razpoložljiva 
sredstva LAS in se prištejejo nerazdeljenim 
sredstvom namenjenim ukrepom Leader. 



Sprememba Uredbe PRP 2007 – 2013:

• Stopnja pomoči po posameznih ukrepih:

�Do vključno 85% odstotkov vrednosti 
upravičenih stroškov projekta. 

�Omejitve:�Omejitve:

- stroški dela za namen vodenja projekta 10% upravičenih    

stroškov projekta (USP);

- stroški promocije in obveščanja javnosti do 20% (USP)

- Prispevek v naravi v skladu s 54. členom Uredbe 
1974/2006/ES največ 15% (USP).



Sprememba Uredbe PRP 2007 – 2013:

- Splošni stroški, kot so študije izvedljivosti in 
strategije, ter stroški, ki so neposredno povezani  z 
izvedbo naložbe, kot so honorarji arhitektom, 
inženirjem in svetovalcem, stroški pridobivanja 
dokumentacije in dovoljenj, se priznavajo kot dokumentacije in dovoljenj, se priznavajo kot 
upravičeni, kadar predstavljajo  do vključno deset 
odstotkov upravičenih stroškov.

- PRAVILO DE MINIMIS – za projekte, ki jih ni možno  
sofinancirati prek drugih ukrepov PRP ali končni 
prejemnik ni občina (200.000€, v treh proračunskih 
letih) .



Sprememba Uredbe PRP 2007 – 2013:

• Omejitve sredstev:

�Dvojno financiranje

�Kot prejeta javna sredstva RS z vidika EU ne šteje 
prispevek občine, v kolikor je občina nosilka ali 
partnerica v projektu, ampak se šteje kot lastni 
prispevek občine, v kolikor je občina nosilka ali 
partnerica v projektu, ampak se šteje kot lastni 
prispevek upravičenca. 

�Končni prejemnik sredstev, ki prejme sredstva za 
določen projekt, še vsaj naslednjih 5 let  po 
zadnjem izplačilu sredstev ne sme uvajati 
bistvenih sprememb. 



Sprememba Uredbe PRP 2007 – 2013:

• Vračilo sredstev:

• Če končni prejemnik ne izpolni obveznosti iz 
odločbe o potrditvi NIP, končni prejemnik ni 
upravičen do kandidiranja iz ukrepov EKSRP upravičen do kandidiranja iz ukrepov EKSRP 
naslednjih 5 let. 

• Stroga namenska poraba sredstev, zahteve za 
vračilo sredstev tudi po že izvedenem izplačilu 
(kontrole po izplačilu sredstev).



NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI IZDELAVI 
PROJEKTOVPROJEKTOV



Najpogostejše napake:

• Opredelitev partnerstva v projektu:

- kaj so pravi partnerji v projektu,

- zagotavljanje sredstev za izvedbo 
projektov   (društva),projektov   (društva),

- izdelava stroškovnika po posameznih      
partnerjih v projektu.



Najpogostejše napake:

• Ozadje projekta/povzetek projekta:

- Kaj vas je k pripravi projekta spodbudilo 
(analiza okolja; izvedbeni del strategije; tega v 
okolju še ni; izvedbo narekujejo določene okolju še ni; izvedbo narekujejo določene 
potrebe).

- Povzetek projekta  – v kratkem predstaviti 
vsebino projekta.



Najpogostejše napake:

• Cilj projekta: 

- kratek in udaren, izhajati mora iz aktivnosti 
in vsebine projekta, ne sme presegati več kot 
tri vrstice. tri vrstice. 



Najpogostejše napake:

• Aktivnosti projekta:
- Aktivnosti kot izvedba anket o izvedbi projekta v    fazi izvedbe ni smiselna,
- Preveliko drobljenje aktivnosti.
- Izvedba delavnic, srečanj  - izvedene morajo biti  z določenim ciljem, iz njih 

mora slediti rezultat.
- Ekonomska upravičenost in stroški izvedbe  delavnic – upoštevati predlog 

stroškovnika.stroškovnika.
- Nakup opreme - za vso opremo je potrebno predložiti predračune in 

namen. Zagotoviti revizijsko sled. Navesti kje bo nameščena, nadaljnje 
vzdrževanje. Upoštevati, da nakup IKT opreme ni upravičen strošek, razen 
v izjemnih primerih.   

- Gradbena dela in posegi v okolje – kjer je potrebno priložiti gradbeno 
dovoljenje, natančno lokacijo objekta, lastništvo objekta. Pri nakupu 
opreme – pisarniško pohištvo priložiti uporabno dovoljenje za objekt oz. 
obrazložiti namembnost objekta.



Najpogostejše napake:

• Upoštevati predlagane omejitve glede višine 
stroškov v projektih: (izdelave strokovnih 
podlag, promocije, vodenja).

• Omejiti število prireditev: predmet • Omejiti število prireditev: predmet 
financiranja nova prireditev, ki se v okolju še ni 
izvajala. 



Najpogostejše napake:

• Rezultati projekta:

• Rezultati predstavljajo tisto, kar bo projekt 
doprinesel k realizaciji cilja. 

• Indikatorji projekta: 

• So merljivi rezultati projekta. 



Najpogostejše napake:

• Trajnost projekta: 

� Kaj bo s projektom po prenehanju 
financiranja iz sredstev Leader?

� Zagotavljanje revizijske sledi za kupljeno � Zagotavljanje revizijske sledi za kupljeno 
opremo.

�Vzdrževanje površin, informacijskih točk, 
izvajanje izobraževanj. 



Najpogostejše napake:

• Izdelava stroškovnikov: 

� Dokazila o zagotavljanju sredstev za izvedbo  
projekta.

� Omejitve glede vrednosti delavnic, konferenc, � Omejitve glede vrednosti delavnic, konferenc, 
posvetov (čas izvedbe delavnice + 4 ure za 
pripravo).

�Upravičeni samo manjši stroški pogostitve do 
3,20€.



Najpogostejše napake:

• Sejemske prireditev: stroški organizacije, 
manjše pogostitve, prigrizki…

• Izdelane excelove tabele, ki bodo objavljene 
na spletnih straneh www.las-dbk.si.na spletnih straneh www.las-dbk.si.


