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2. JAVNI POZIV za izbor operacij za
uresničevanje ciljev na problemskem
območju Bele krajine –
INFORMACIJE O POZIVU
Semič, 31. januar 2018

KAJ JE CLLD (POVEZAVA):
Kratica – Community Led Local Development
ali
Lokalni razvoj, ki vodi skupnost
Pristop povezuje ljudi in jim omogoča, da sami oblikujejo strategijo
lokalnega razvoja in izbirajo projekte, kar predstavlja osnovno načelo
in hkrati največjo prednost tega pristopa.

Ustanovitev LAS – Lokalne akcijske skupine
Zakaj je 12 občin ustanovilo Lokalno akcijsko skupino Dolenjska in Bela krajina?

Dobre izkušnje
z izvajanjem
LEADER programa
v preteklem
obdobju

PRILOŽNOST
za ustvarjanje
novih delovnih
mest

Neizkoriščeni
LOKALNI
POTENCIALI

NOVI IZZIVI na
podeželju in
urbanih
središčih

Če se
POVEZUJEMO
smo bolj
učinkoviti in
uspešni
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IZVAJANJE PRISTOPA CLLD:
Naloga LAS DBK je učinkovito izvajanje Strategije lokalnega razvoja
za programsko obdobje 2014–2020 s pomočjo mehanizma CLLD
ter sredstvi sklada EKSRP in ESRR.

EVROPSKI
REGIONALNI
RAZVOJNI
SKLAD

EVR0PSKI
KMETIJSKI
SKLAD ZA
RAZVOJ
PODEŽELJA

EVROPSKI
SKLAD ZA
POMORSTVO
IN RIBIŠTVO

DELOVANJE LAS DBK in IZVAJANJE STRATEGIJE
LOKALNEGA RAZVOJA:
3,5 milijonov EUR

EKSRP in ESRR:
• DVA STRUKTURNA SKLADA
• RAZLIČNA UPRAVIČENA OBMOČJA IZVAJNJA OPERACIJ
sklad EKSRP: Območje občin: Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič,
Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke Toplice, Mestna občina Novo mesto (razen v
naselju Novo mesto)
sklad ESRR: Urbana naselja: Črnomelj, Metlika, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Otočec, Šmarjeta,
Šentrupert, Semič, Mirna, Vinica z Drenovcem, Škocjan, Mokronog, Adlešiči, Stari trg ob Kolpi,
Puščava
• RAZLIČNI UPRAVIČENCI
• RAZLIČNI UPRAVIČENI STROŠKI
• SOFINANCIRANJE OPERACIJ (na operacijo, na partnerja)

JAVNI POZIV ZA PROBLEMSKO OBMOČJE LAS DBK
• Ločena Javna poziva – posebej za sredstva ESRR in posebej za EKSR
• Upoštevana določila spremenjene Uredbe CLLD objavljene v Ur.l. RS 72/17
• Celotna masa razpisanih sredstev v skladu z Odločbo MKGP o potrditvi LAS
št. 33151-18/2015/25 v višini 427.328,97 ERU, od tega:
sredstva EKSRP v višini 318.563,25 EUR
sredstva ESRR v višini 108.765,25 EUR

Datum objave Javnega poziva: 22.
22. 12. 2017.
Datum zaključka javnega poziva: 15. 3. 2018.
Zadnja vprašanja: do tri dni pred rokom za oddajo vloge: 12. 3. 2018.
2018.
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JAVNI POZIV EKSRP:
Vsebina razpisne dokumentacije:
1. Javni poziv
2. Navodila LAS DBK
3. Navodila Organa upravljanja MKGP
4. Vloga s prilogami
5. Vzorec konzorcijske pogodbe med partnerji
6. Vzorec pogodbe med LAS in vodilnim partnerjem
7. Oprema ovojnice

JAVNI POZIV EKSRP:
EKSRP:
izberete samo EN UKREP na katerega se prijavljate in kazalnik ukrepa, ki mu sledite (iz STRATEGIJE!):
Tematsko področje

RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV

Ukrep

2.A: Oblikovanje in izvajanje programov ter
manjših naložb za oživitev večnamenskih stavb
skupnega pomena za medgeneracijsko druženje
in za izvajanje ostalih prostočasnih dejavnosti na
podeželju
2.B: Oblikovanje in izvajanje programov ter
manjših naložb za ureditev površin za skupne
namene in potrebe v podeželskih naseljih

Razpoložljiva
sredstva (v EUR)

288.000,00

2.C: Oblikovanje in izvajanje programov ter
manjših naložb za povečanje turističnega obiska
VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH
RANLJIVIH SKUPIN

4.B: Spodbujanje izkustvenega učenja in
sobivanja z naravo za mlade in osebe s
posebnimi potrebami

30.563,25

JAVNI POZIV ZA PROBLEMSKO OBMOČJE LAS DBK
Upravičenec in partnerji morajo izpolnjevati sledeče pogoje:
• imajo stalno bivališče na problemskem območju (Občine: Črnomelj, Metlika in
Semič) LAS DBK (če gre za fizične osebe) oziroma imajo sedež, registrirano
izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na
problemskem območju (Občine: Črnomelj, Metlika in Semič) LAS DBK (če gre za
pravne osebe zasebnega prava) oziroma delujejo na problemskem območju
(Občine: Črnomelj, Metlika in Semič) LAS DBK (če gre za pravne osebe javnega
prava ali za pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu),
• imajo vsebinske in finančne izkušnje z vodenjem in izvedbo operacij in
• imajo zagotovljena sredstva za lastno sofinanciranje operacije (iz lastnih virov).
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JAVNI POZIV ZA PROBLEMSKO OBMOČJE LAS DBK
Višina sofinanciranja iz sredstev EKSRP bo omejena, in sicer:
- Najnižji znesek sofinanciranja iz javne podpore na posamezno operacijo znaša
16.000,00 EUR (oz. 80 % od upravičenih stroškov operacije v vrednosti 20.000,00
EUR).
- Najvišji znesek sofinanciranja iz javne podpore na posamezno operacijo znaša
96.000,00 EUR.
Kadar vrednost posamezne operacije znaša več kot 20.000 EUR, se lahko izvaja v
dveh fazah, s tem, da posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000
EUR.
Priporočljivo trajanje operacije je od 15 do 18 mesecev.

JAVNI POZIV ZA PROBLEMSKO OBMOČJE LAS DBK
• Omejitve pri višini uveljavljanja stroškov:
Stroški koordinacije in vodenja operacije do 10%
Stroški promocije, ki se neposredno navezujejo na operacijo lahko zajemajo
največ do 10%
Stroški nakupa zemljišč lahko predstavljajo največ 10 % skupnih upravičenih
stroškov operacije.

• Višina prispevka v naravi naj bo do 15%.
• Za posamezno operacijo se lahko uveljavlja 2 zahtevka, vendar
vrednost javne podpore na zahtevek ne sme biti nižja od 5.000 EUR.
• Če vrednost upravičenega stroška ne presega 2.000 EUR upravičenec
priloži eno ponudbo ali katalog ali oglas.

JAVNI POZIV ESRR:
Vsebina razpisne dokumentacije:
1. Javni poziv
2. Navodila LAS DBK
3. Navodila Organa upravljanja MKGP
4. Vloga s prilogami
5. Vzorec konzorcijske pogodbe med partnerji
6. Vzorec pogodbe med LAS in vodilnim partnerjem
7. Vzorec pogodbe z MGRT
8. Oprema ovojnice
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Javni poziv ESRR :
Tematsko
področje

Ukrep

USTVARJANJE
1.C: Organizirati skupine
DELOVNIH MEST ponudnikov in ustvariti pogoje za
skupen nastop na trgu

Kazalnik

Št. oblikovanih mrež
lokalnih tržnic in
prodajnih mest
znotraj urbanih
središč

Razpoložljiva
sredstva (v EUR)

108.765,72 EUR

KDO SO UPRAVIČENCI V OPERACIJAH:
• Upravičenci do sredstev CLLD so pravne osebe javnega in zasebnega
prava, NVO, razvojne institucije.
• POZOR!!!! Fizične osebe (razen s.p.) niso upravičene do
sofinanciranja iz sredstev ESRR.
• Iz aktivnosti operacije mora biti razvidno, katere naloge bo izvajal
posamezni partner v operaciji in višina sredstev, ki jih bo moral
zagotavljati za izvajanje aktivnosti znotraj operacije.
• Vsak partner v operaciji je končni upravičenec (prejemnik sredstev),
zato je potrebno upoštevati pravilo „de minimis“ (partner v projektu
ne sme v 3 letih prejeti nad 200.000,00 sredstev iz različnih EU
skladov).

NEUPRAVIČENI STROŠKI:
• DDV ni upravičen strošek.
• Stroški materiala, opreme in storitev namenjenih za zasebno rabo.
• Splošni upravni stroški.
• Obresti za dolgove.
• Rabljena oprema in mehanizacija.
• Štipendije in nagrade.
• Stroški, nastali z izvajanjem nalog javnih služb.
• Stroški, ki so nastali z aktivnostmi, vezanimi na izvajanje ukrepov LEADER v okviru
programskega obdobja 2007-2013.
• Stroški izobraževanj in usposabljanj, ki niso neposredno povezani z aktivnostmi
operacije.
• Stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz, ocen, strategij in drugih podobnih
raziskav, kadar niso neposredno povezane z določeno operacijo.
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ODDAJA DOKUMENTACIJE:
• Vsa dokumentacija mora biti zložena po zaporedju in vpeta v mapo.
• Skrajni rok za oddajo vloge:
priporočeno po pošti do 15. 3. 2018
osebno vročeno na sedežu LAS DBK, Razvojni center Novo mesto
15. 3. 2018, do 13.00 ure.
• V primeru večjega števila vlog pomemben čas prispetja vloge!!!

PRIPOROČILA:
• Spremljajte informacije na spletni stran www.las-dbk.si.
• Pred začetkom pisanja vloga preglejte SLR, k realizaciji katerega ukrepa prispeva
izvedba vaše operacije.
• Preglejte tudi merila in kazalnike.
• Za vse informacije kontaktirajte z RC Novo mesto in RIC Bela krajina.
• Na osnovi predhodnih najav lahko organiziramo individualna svetovanja za
potencialne prijavitelje v Beli Krajini.
ANIMACIJSKE DELAVNICE za razvoj projektnih idej v okviru 2. javnega poziva:
Občina
ČRNOMELJ
METLIKA
SEMIČ

Kraj
Podjetniški inkubator Bele krajine Poslovna hiša STRATUS

Datum in ura
v četrtek, 18. 1. 2018,
ob 10.00 uri
v torek, 23. 1. 2018,
Mladinski center Metlika
ob 10.00 uri
v sredo, 31. 1.2018,
sejna soba Kulturnega centra Semič
ob 17.00 uri

SPREMLJAJTE SPLETNO STRAN LAS DBK
www.las-dbk.si

Na spletni strani bodo objavljene vse pomembne novice
v zvezi z izvajanjem pristopa CLLD na območju LAS in
dokumentacija z izvedbo Javnega poziva.
USPEŠNO PRIJAVO! ☺
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2. JAVNI POZIV za izbor operacij za
uresničevanje ciljev na problemskem
območju Bele krajine –
INFORMACIJE O POZIVU
Semič, 31. januar 2018

KAJ JE CLLD (POVEZAVA):
Kratica – Community Led Local Development
ali
Lokalni razvoj, ki vodi skupnost
Pristop povezuje ljudi in jim omogoča, da sami oblikujejo strategijo
lokalnega razvoja in izbirajo projekte, kar predstavlja osnovno načelo
in hkrati največjo prednost tega pristopa.

Ustanovitev LAS – Lokalne akcijske skupine
Zakaj je 12 občin ustanovilo Lokalno akcijsko skupino Dolenjska in Bela krajina?

Dobre izkušnje
z izvajanjem
LEADER programa
v preteklem
obdobju

PRILOŽNOST
za ustvarjanje
novih delovnih
mest

Neizkoriščeni
LOKALNI
POTENCIALI

NOVI IZZIVI na
podeželju in
urbanih
središčih

Če se
POVEZUJEMO
smo bolj
učinkoviti in
uspešni
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IZVAJANJE PRISTOPA CLLD:
Naloga LAS DBK je učinkovito izvajanje Strategije lokalnega razvoja
za programsko obdobje 2014–2020 s pomočjo mehanizma CLLD
ter sredstvi sklada EKSRP in ESRR.

EVROPSKI
REGIONALNI
RAZVOJNI
SKLAD

EVR0PSKI
KMETIJSKI
SKLAD ZA
RAZVOJ
PODEŽELJA

EVROPSKI
SKLAD ZA
POMORSTVO
IN RIBIŠTVO

DELOVANJE LAS DBK in IZVAJANJE STRATEGIJE
LOKALNEGA RAZVOJA:
3,5 milijonov EUR

EKSRP in ESRR:
• DVA STRUKTURNA SKLADA
• RAZLIČNA UPRAVIČENA OBMOČJA IZVAJNJA OPERACIJ
sklad EKSRP: Območje občin: Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič,
Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke Toplice, Mestna občina Novo mesto (razen v
naselju Novo mesto)
sklad ESRR: Urbana naselja: Črnomelj, Metlika, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Otočec, Šmarjeta,
Šentrupert, Semič, Mirna, Vinica z Drenovcem, Škocjan, Mokronog, Adlešiči, Stari trg ob Kolpi,
Puščava
• RAZLIČNI UPRAVIČENCI
• RAZLIČNI UPRAVIČENI STROŠKI
• SOFINANCIRANJE OPERACIJ (na operacijo, na partnerja)

JAVNI POZIV ZA PROBLEMSKO OBMOČJE LAS DBK
• Ločena Javna poziva – posebej za sredstva ESRR in posebej za EKSR
• Upoštevana določila spremenjene Uredbe CLLD objavljene v Ur.l. RS 72/17
• Celotna masa razpisanih sredstev v skladu z Odločbo MKGP o potrditvi LAS
št. 33151-18/2015/25 v višini 427.328,97 ERU, od tega:
sredstva EKSRP v višini 318.563,25 EUR
sredstva ESRR v višini 108.765,25 EUR

Datum objave Javnega poziva: 22.
22. 12. 2017.
Datum zaključka javnega poziva: 15. 3. 2018.
Zadnja vprašanja: do tri dni pred rokom za oddajo vloge: 12. 3. 2018.
2018.
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JAVNI POZIV EKSRP:
Vsebina razpisne dokumentacije:
1. Javni poziv
2. Navodila LAS DBK
3. Navodila Organa upravljanja MKGP
4. Vloga s prilogami
5. Vzorec konzorcijske pogodbe med partnerji
6. Vzorec pogodbe med LAS in vodilnim partnerjem
7. Oprema ovojnice

JAVNI POZIV EKSRP:
EKSRP:
izberete samo EN UKREP na katerega se prijavljate in kazalnik ukrepa, ki mu sledite (iz STRATEGIJE!):
Tematsko področje

RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV

Ukrep

2.A: Oblikovanje in izvajanje programov ter
manjših naložb za oživitev večnamenskih stavb
skupnega pomena za medgeneracijsko druženje
in za izvajanje ostalih prostočasnih dejavnosti na
podeželju
2.B: Oblikovanje in izvajanje programov ter
manjših naložb za ureditev površin za skupne
namene in potrebe v podeželskih naseljih

Razpoložljiva
sredstva (v EUR)

288.000,00

2.C: Oblikovanje in izvajanje programov ter
manjših naložb za povečanje turističnega obiska
VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH
RANLJIVIH SKUPIN

4.B: Spodbujanje izkustvenega učenja in
sobivanja z naravo za mlade in osebe s
posebnimi potrebami

30.563,25

JAVNI POZIV ZA PROBLEMSKO OBMOČJE LAS DBK
Upravičenec in partnerji morajo izpolnjevati sledeče pogoje:
• imajo stalno bivališče na problemskem območju (Občine: Črnomelj, Metlika in
Semič) LAS DBK (če gre za fizične osebe) oziroma imajo sedež, registrirano
izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na
problemskem območju (Občine: Črnomelj, Metlika in Semič) LAS DBK (če gre za
pravne osebe zasebnega prava) oziroma delujejo na problemskem območju
(Občine: Črnomelj, Metlika in Semič) LAS DBK (če gre za pravne osebe javnega
prava ali za pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu),
• imajo vsebinske in finančne izkušnje z vodenjem in izvedbo operacij in
• imajo zagotovljena sredstva za lastno sofinanciranje operacije (iz lastnih virov).
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JAVNI POZIV ZA PROBLEMSKO OBMOČJE LAS DBK
Višina sofinanciranja iz sredstev EKSRP bo omejena, in sicer:
- Najnižji znesek sofinanciranja iz javne podpore na posamezno operacijo znaša
16.000,00 EUR (oz. 80 % od upravičenih stroškov operacije v vrednosti 20.000,00
EUR).
- Najvišji znesek sofinanciranja iz javne podpore na posamezno operacijo znaša
96.000,00 EUR.
Kadar vrednost posamezne operacije znaša več kot 20.000 EUR, se lahko izvaja v
dveh fazah, s tem, da posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000
EUR.
Priporočljivo trajanje operacije je od 15 do 18 mesecev.

JAVNI POZIV ZA PROBLEMSKO OBMOČJE LAS DBK
• Omejitve pri višini uveljavljanja stroškov:
Stroški koordinacije in vodenja operacije do 10%
Stroški promocije, ki se neposredno navezujejo na operacijo lahko zajemajo
največ do 10%
Stroški nakupa zemljišč lahko predstavljajo največ 10 % skupnih upravičenih
stroškov operacije.

• Višina prispevka v naravi naj bo do 15%.
• Za posamezno operacijo se lahko uveljavlja 2 zahtevka, vendar
vrednost javne podpore na zahtevek ne sme biti nižja od 5.000 EUR.
• Če vrednost upravičenega stroška ne presega 2.000 EUR upravičenec
priloži eno ponudbo ali katalog ali oglas.

JAVNI POZIV ESRR:
Vsebina razpisne dokumentacije:
1. Javni poziv
2. Navodila LAS DBK
3. Navodila Organa upravljanja MKGP
4. Vloga s prilogami
5. Vzorec konzorcijske pogodbe med partnerji
6. Vzorec pogodbe med LAS in vodilnim partnerjem
7. Vzorec pogodbe z MGRT
8. Oprema ovojnice
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Javni poziv ESRR :
Tematsko
področje

Ukrep

USTVARJANJE
1.C: Organizirati skupine
DELOVNIH MEST ponudnikov in ustvariti pogoje za
skupen nastop na trgu

Kazalnik

Št. oblikovanih mrež
lokalnih tržnic in
prodajnih mest
znotraj urbanih
središč

Razpoložljiva
sredstva (v EUR)

108.765,72 EUR

KDO SO UPRAVIČENCI V OPERACIJAH:
• Upravičenci do sredstev CLLD so pravne osebe javnega in zasebnega
prava, NVO, razvojne institucije.
• POZOR!!!! Fizične osebe (razen s.p.) niso upravičene do
sofinanciranja iz sredstev ESRR.
• Iz aktivnosti operacije mora biti razvidno, katere naloge bo izvajal
posamezni partner v operaciji in višina sredstev, ki jih bo moral
zagotavljati za izvajanje aktivnosti znotraj operacije.
• Vsak partner v operaciji je končni upravičenec (prejemnik sredstev),
zato je potrebno upoštevati pravilo „de minimis“ (partner v projektu
ne sme v 3 letih prejeti nad 200.000,00 sredstev iz različnih EU
skladov).

NEUPRAVIČENI STROŠKI:
• DDV ni upravičen strošek.
• Stroški materiala, opreme in storitev namenjenih za zasebno rabo.
• Splošni upravni stroški.
• Obresti za dolgove.
• Rabljena oprema in mehanizacija.
• Štipendije in nagrade.
• Stroški, nastali z izvajanjem nalog javnih služb.
• Stroški, ki so nastali z aktivnostmi, vezanimi na izvajanje ukrepov LEADER v okviru
programskega obdobja 2007-2013.
• Stroški izobraževanj in usposabljanj, ki niso neposredno povezani z aktivnostmi
operacije.
• Stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz, ocen, strategij in drugih podobnih
raziskav, kadar niso neposredno povezane z določeno operacijo.
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ODDAJA DOKUMENTACIJE:
• Vsa dokumentacija mora biti zložena po zaporedju in vpeta v mapo.
• Skrajni rok za oddajo vloge:
priporočeno po pošti do 15. 3. 2018
osebno vročeno na sedežu LAS DBK, Razvojni center Novo mesto
15. 3. 2018, do 13.00 ure.
• V primeru večjega števila vlog pomemben čas prispetja vloge!!!

PRIPOROČILA:
• Spremljajte informacije na spletni stran www.las-dbk.si.
• Pred začetkom pisanja vloga preglejte SLR, k realizaciji katerega ukrepa prispeva
izvedba vaše operacije.
• Preglejte tudi merila in kazalnike.
• Za vse informacije kontaktirajte z RC Novo mesto in RIC Bela krajina.
• Na osnovi predhodnih najav lahko organiziramo individualna svetovanja za
potencialne prijavitelje v Beli Krajini.
ANIMACIJSKE DELAVNICE za razvoj projektnih idej v okviru 2. javnega poziva:
Občina
ČRNOMELJ
METLIKA
SEMIČ

Kraj
Podjetniški inkubator Bele krajine Poslovna hiša STRATUS

Datum in ura
v četrtek, 18. 1. 2018,
ob 10.00 uri
v torek, 23. 1. 2018,
Mladinski center Metlika
ob 10.00 uri
v sredo, 31. 1.2018,
sejna soba Kulturnega centra Semič
ob 17.00 uri

SPREMLJAJTE SPLETNO STRAN LAS DBK
www.las-dbk.si

Na spletni strani bodo objavljene vse pomembne novice
v zvezi z izvajanjem pristopa CLLD na območju LAS in
dokumentacija z izvedbo Javnega poziva.
USPEŠNO PRIJAVO! ☺
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2. JAVNI POZIV za izbor operacij za
uresničevanje ciljev na problemskem
območju Bele krajine –
INFORMACIJE O POZIVU
Semič, 31. januar 2018

KAJ JE CLLD (POVEZAVA):
Kratica – Community Led Local Development
ali
Lokalni razvoj, ki vodi skupnost
Pristop povezuje ljudi in jim omogoča, da sami oblikujejo strategijo
lokalnega razvoja in izbirajo projekte, kar predstavlja osnovno načelo
in hkrati največjo prednost tega pristopa.

Ustanovitev LAS – Lokalne akcijske skupine
Zakaj je 12 občin ustanovilo Lokalno akcijsko skupino Dolenjska in Bela krajina?

Dobre izkušnje
z izvajanjem
LEADER programa
v preteklem
obdobju

PRILOŽNOST
za ustvarjanje
novih delovnih
mest

Neizkoriščeni
LOKALNI
POTENCIALI

NOVI IZZIVI na
podeželju in
urbanih
središčih

Če se
POVEZUJEMO
smo bolj
učinkoviti in
uspešni
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IZVAJANJE PRISTOPA CLLD:
Naloga LAS DBK je učinkovito izvajanje Strategije lokalnega razvoja
za programsko obdobje 2014–2020 s pomočjo mehanizma CLLD
ter sredstvi sklada EKSRP in ESRR.

EVROPSKI
REGIONALNI
RAZVOJNI
SKLAD

EVR0PSKI
KMETIJSKI
SKLAD ZA
RAZVOJ
PODEŽELJA

EVROPSKI
SKLAD ZA
POMORSTVO
IN RIBIŠTVO

DELOVANJE LAS DBK in IZVAJANJE STRATEGIJE
LOKALNEGA RAZVOJA:
3,5 milijonov EUR

EKSRP in ESRR:
• DVA STRUKTURNA SKLADA
• RAZLIČNA UPRAVIČENA OBMOČJA IZVAJNJA OPERACIJ
sklad EKSRP: Območje občin: Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič,
Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke Toplice, Mestna občina Novo mesto (razen v
naselju Novo mesto)
sklad ESRR: Urbana naselja: Črnomelj, Metlika, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Otočec, Šmarjeta,
Šentrupert, Semič, Mirna, Vinica z Drenovcem, Škocjan, Mokronog, Adlešiči, Stari trg ob Kolpi,
Puščava
• RAZLIČNI UPRAVIČENCI
• RAZLIČNI UPRAVIČENI STROŠKI
• SOFINANCIRANJE OPERACIJ (na operacijo, na partnerja)

JAVNI POZIV ZA PROBLEMSKO OBMOČJE LAS DBK
• Ločena Javna poziva – posebej za sredstva ESRR in posebej za EKSR
• Upoštevana določila spremenjene Uredbe CLLD objavljene v Ur.l. RS 72/17
• Celotna masa razpisanih sredstev v skladu z Odločbo MKGP o potrditvi LAS
št. 33151-18/2015/25 v višini 427.328,97 ERU, od tega:
sredstva EKSRP v višini 318.563,25 EUR
sredstva ESRR v višini 108.765,25 EUR

Datum objave Javnega poziva: 22.
22. 12. 2017.
Datum zaključka javnega poziva: 15. 3. 2018.
Zadnja vprašanja: do tri dni pred rokom za oddajo vloge: 12. 3. 2018.
2018.
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JAVNI POZIV EKSRP:
Vsebina razpisne dokumentacije:
1. Javni poziv
2. Navodila LAS DBK
3. Navodila Organa upravljanja MKGP
4. Vloga s prilogami
5. Vzorec konzorcijske pogodbe med partnerji
6. Vzorec pogodbe med LAS in vodilnim partnerjem
7. Oprema ovojnice

JAVNI POZIV EKSRP:
EKSRP:
izberete samo EN UKREP na katerega se prijavljate in kazalnik ukrepa, ki mu sledite (iz STRATEGIJE!):
Tematsko področje

RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV

Ukrep

2.A: Oblikovanje in izvajanje programov ter
manjših naložb za oživitev večnamenskih stavb
skupnega pomena za medgeneracijsko druženje
in za izvajanje ostalih prostočasnih dejavnosti na
podeželju
2.B: Oblikovanje in izvajanje programov ter
manjših naložb za ureditev površin za skupne
namene in potrebe v podeželskih naseljih

Razpoložljiva
sredstva (v EUR)

288.000,00

2.C: Oblikovanje in izvajanje programov ter
manjših naložb za povečanje turističnega obiska
VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH
RANLJIVIH SKUPIN

4.B: Spodbujanje izkustvenega učenja in
sobivanja z naravo za mlade in osebe s
posebnimi potrebami

30.563,25

JAVNI POZIV ZA PROBLEMSKO OBMOČJE LAS DBK
Upravičenec in partnerji morajo izpolnjevati sledeče pogoje:
• imajo stalno bivališče na problemskem območju (Občine: Črnomelj, Metlika in
Semič) LAS DBK (če gre za fizične osebe) oziroma imajo sedež, registrirano
izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na
problemskem območju (Občine: Črnomelj, Metlika in Semič) LAS DBK (če gre za
pravne osebe zasebnega prava) oziroma delujejo na problemskem območju
(Občine: Črnomelj, Metlika in Semič) LAS DBK (če gre za pravne osebe javnega
prava ali za pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu),
• imajo vsebinske in finančne izkušnje z vodenjem in izvedbo operacij in
• imajo zagotovljena sredstva za lastno sofinanciranje operacije (iz lastnih virov).
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JAVNI POZIV ZA PROBLEMSKO OBMOČJE LAS DBK
Višina sofinanciranja iz sredstev EKSRP bo omejena, in sicer:
- Najnižji znesek sofinanciranja iz javne podpore na posamezno operacijo znaša
16.000,00 EUR (oz. 80 % od upravičenih stroškov operacije v vrednosti 20.000,00
EUR).
- Najvišji znesek sofinanciranja iz javne podpore na posamezno operacijo znaša
96.000,00 EUR.
Kadar vrednost posamezne operacije znaša več kot 20.000 EUR, se lahko izvaja v
dveh fazah, s tem, da posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000
EUR.
Priporočljivo trajanje operacije je od 15 do 18 mesecev.

JAVNI POZIV ZA PROBLEMSKO OBMOČJE LAS DBK
• Omejitve pri višini uveljavljanja stroškov:
Stroški koordinacije in vodenja operacije do 10%
Stroški promocije, ki se neposredno navezujejo na operacijo lahko zajemajo
največ do 10%
Stroški nakupa zemljišč lahko predstavljajo največ 10 % skupnih upravičenih
stroškov operacije.

• Višina prispevka v naravi naj bo do 15%.
• Za posamezno operacijo se lahko uveljavlja 2 zahtevka, vendar
vrednost javne podpore na zahtevek ne sme biti nižja od 5.000 EUR.
• Če vrednost upravičenega stroška ne presega 2.000 EUR upravičenec
priloži eno ponudbo ali katalog ali oglas.

JAVNI POZIV ESRR:
Vsebina razpisne dokumentacije:
1. Javni poziv
2. Navodila LAS DBK
3. Navodila Organa upravljanja MKGP
4. Vloga s prilogami
5. Vzorec konzorcijske pogodbe med partnerji
6. Vzorec pogodbe med LAS in vodilnim partnerjem
7. Vzorec pogodbe z MGRT
8. Oprema ovojnice
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Javni poziv ESRR :
Tematsko
področje

Ukrep

USTVARJANJE
1.C: Organizirati skupine
DELOVNIH MEST ponudnikov in ustvariti pogoje za
skupen nastop na trgu

Kazalnik

Št. oblikovanih mrež
lokalnih tržnic in
prodajnih mest
znotraj urbanih
središč

Razpoložljiva
sredstva (v EUR)

108.765,72 EUR

KDO SO UPRAVIČENCI V OPERACIJAH:
• Upravičenci do sredstev CLLD so pravne osebe javnega in zasebnega
prava, NVO, razvojne institucije.
• POZOR!!!! Fizične osebe (razen s.p.) niso upravičene do
sofinanciranja iz sredstev ESRR.
• Iz aktivnosti operacije mora biti razvidno, katere naloge bo izvajal
posamezni partner v operaciji in višina sredstev, ki jih bo moral
zagotavljati za izvajanje aktivnosti znotraj operacije.
• Vsak partner v operaciji je končni upravičenec (prejemnik sredstev),
zato je potrebno upoštevati pravilo „de minimis“ (partner v projektu
ne sme v 3 letih prejeti nad 200.000,00 sredstev iz različnih EU
skladov).

NEUPRAVIČENI STROŠKI:
• DDV ni upravičen strošek.
• Stroški materiala, opreme in storitev namenjenih za zasebno rabo.
• Splošni upravni stroški.
• Obresti za dolgove.
• Rabljena oprema in mehanizacija.
• Štipendije in nagrade.
• Stroški, nastali z izvajanjem nalog javnih služb.
• Stroški, ki so nastali z aktivnostmi, vezanimi na izvajanje ukrepov LEADER v okviru
programskega obdobja 2007-2013.
• Stroški izobraževanj in usposabljanj, ki niso neposredno povezani z aktivnostmi
operacije.
• Stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz, ocen, strategij in drugih podobnih
raziskav, kadar niso neposredno povezane z določeno operacijo.
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ODDAJA DOKUMENTACIJE:
• Vsa dokumentacija mora biti zložena po zaporedju in vpeta v mapo.
• Skrajni rok za oddajo vloge:
priporočeno po pošti do 15. 3. 2018
osebno vročeno na sedežu LAS DBK, Razvojni center Novo mesto
15. 3. 2018, do 13.00 ure.
• V primeru večjega števila vlog pomemben čas prispetja vloge!!!

PRIPOROČILA:
• Spremljajte informacije na spletni stran www.las-dbk.si.
• Pred začetkom pisanja vloga preglejte SLR, k realizaciji katerega ukrepa prispeva
izvedba vaše operacije.
• Preglejte tudi merila in kazalnike.
• Za vse informacije kontaktirajte z RC Novo mesto in RIC Bela krajina.
• Na osnovi predhodnih najav lahko organiziramo individualna svetovanja za
potencialne prijavitelje v Beli Krajini.
ANIMACIJSKE DELAVNICE za razvoj projektnih idej v okviru 2. javnega poziva:
Občina
ČRNOMELJ
METLIKA
SEMIČ

Kraj
Podjetniški inkubator Bele krajine Poslovna hiša STRATUS

Datum in ura
v četrtek, 18. 1. 2018,
ob 10.00 uri
v torek, 23. 1. 2018,
Mladinski center Metlika
ob 10.00 uri
v sredo, 31. 1.2018,
sejna soba Kulturnega centra Semič
ob 17.00 uri

SPREMLJAJTE SPLETNO STRAN LAS DBK
www.las-dbk.si

Na spletni strani bodo objavljene vse pomembne novice
v zvezi z izvajanjem pristopa CLLD na območju LAS in
dokumentacija z izvedbo Javnega poziva.
USPEŠNO PRIJAVO! ☺
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