3. JAVNI POZIV za izbor operacij za
uresničevanje ciljev na območju LAS
Dolenjska in Bela krajina
INFORMACIJE O POZIVU
januar 2019

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

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
RAZ
SKLAD

EVR0PSKI
KMETIJSKI
SKLAD ZA
RAZVOJ
PODEŽELJA

EVR
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)

3. JAVNI POZIV - ZA OBMOČJE LAS DBK
• Javni poziv za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada (EKSRP).
• Upoštevana določila spremenjene Uredbe CLLD objavljene v Ur.l. RS
72/17, 23/18, 68/18)
• Celotna masa razpisanih sredstev v skladu z Odločbo MKGP o
potrditvi LAS št. 33151-18/2015/25 v višini 644.966,28 EUR.

Datum objave Javnega poziva: 4. 1. 2019
Datum zaključka javnega poziva: 15. 3. 2019
Zadnja vprašanja: do tri dni pred rokom za oddajo vloge: 12. 3. 2019

JAVNI POZIV EKSRP: POVEZAVA
Vsebina razpisne dokumentacije:
1. Javni poziv
2. Navodila prijaviteljem za izdelavo in izvajanje operacij
3. Vloga za prijavo operacije s prilogami
4. Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti s prilogo
ter Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter
katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije s prilogo
5. Vzorec pogodbe o sodelovanju med upravičencem (nosilcem
operacije) in partnerjem
6. Vzorec pogodbe med LAS in nosilnim partnerjem
7. Oprema ovojnice

JAVNI POZIV EKSRP:
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
2.C: Oblikovanje in izvajanje programov ter
manjših naložb za povečanje turističnega obiska

VARSTVO OKOLJA

3.A: Zagotoviti kakovostne interpretacije
naravne in kulturne dediščine z naravi prijaznimi
ureditvami

Razpoložljiva
sredstva (v EUR)

192.000,00

130.310,61

156.146,75

166.508,92

3. JAVNI POZIV LAS DBK
Upravičenec in partnerji morajo izpolnjevati sledeče pogoje:
• imajo stalno bivališče na območju LAS DBK (če gre za fizično osebe) oziroma imajo
sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno
enoto na območju LAS DBK (če gre za pravne osebe zasebnega prava) oziroma
delujejo na območju 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).

3. JAVNI POZIV LAS DBK
Višina sofinanciranja iz sredstev EKSRP je 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
največ terh 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.

3. JAVNI POZIV LAS DBK
• Omejitve pri višini uveljavljanja stroškov:
üStroški koordinacije in vodenja operacije do 10 % upravičenih stroškov.
üStroški promocije, ki se neposredno navezujejo na operacijo lahko zajemajo največ
do 10 % upravičenih stroškov.
üStroški nakupa zemljišč lahko predstavljajo največ 10 % skupnih upravičenih stroškov
operacije.
üStroški povezani s pridobivanjem dokumentacije projekta in podobni stroški
(arhitekti, inženirji in svetovalci, za pridobitev gradbene, projektne oziroma tehnične
dokumentacije, geodetske meritve itd.) – do 10 % skupnih upravičenih stroškov
operacije.
• Višina prispevka v naravi naj okvirno do 15%.

• Za posamezno operacijo se lahko uveljavlja do 3 zahtevke, 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.

KDO SO UPRAVIČENCI V OPERACIJAH:
• Upravičenci do sredstev CLLD so pravne osebe javnega in zasebnega
prava, NVO, razvojne institucije, fizične osebe.
• 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:
• stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo,
• splošni upravni stroški,
• obresti za dolgove,
• davek na dodano vrednost (DDV),
• 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

ODDAJA DOKUMENTACIJE:
• Vsa dokumentacija mora biti zložena po zaporedju in vpeta v mapo.
• Skrajni rok za oddajo vloge:
Ø priporočeno po pošti do 15. 3. 2019
Ø osebno vročeno na sedežu LAS DBK, Razvojni center Novo mesto
d.o.o.
15. 3. 2019, do 13.00 ure.
• V primeru večjega števila vlog je 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 RC Novo mesto in RIC Bela krajina.
• Na osnovi predhodnih najav lahko organiziramo individualna svetovanja za
potencialne prijavitelje tudi na terenu.
ANIMACIJSKE DELAVNICE za razvoj projektnih idej v okviru 3. javnega poziva:
DATUM

LOKACIJA

URA

Torek, 22. 1. 2019

Podjetniški inkubator Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto

12. uri

Četrtek, 24. 1. 2019

Dežela kozolcev, Šentrupert 5, Šentrupert

12. uri

Torek, 5. 2 . 2019

Poslovna hiša Stratus, RIC Bela krajina, Ulica heroja Stariha 19,
Črnomelj

12. 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! J

3. JAVNI POZIV za izbor operacij za
uresničevanje ciljev na območju LAS
Dolenjska in Bela krajina
–
PRIPRAVA PROJEKTA
Januar 2019

OBJAVLJEN 3. JAVNI POZIV

• sredstva MKGP

EKSRP

• 644.966,28
EUR.

KAKO SE LOTITI PRIPRAVE OPERACIJE CLLD:
• Pred začetkom izdelava idejnega predloga - preglejte Strategijo
lokalnega razvoja (SLR), predvsem poglavje 11. Akcijski načrt.
• Vsebina operacije mora biti nujno umeščena v enega od ukrepov
Strategije lokalnega razvoja.
• Z izvedbo operacije morate prispevati k realizaciji zastavljenih
operativnih ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR).
• Vsak Ukrep ima svoj kazalnik, ki mora biti merljiv.
• Vsak ukrep prispeva k realizaciji enega Operativnega cilja.
• Vsak Operativni cilj je znotraj enega Tematskega področja.

Tematsko področje 2: osnovne storitve na podeželju
OPERATIVNI CILJ (C)

3.C Bogatiti raznolikost podeželja in
ohraniti kvaliteto življenja za dolgoročno
korist vseh prebivalcev na podeželju.

4.C Izkoristiti potencial okolja za razvoj
zelenega in kulturnega turizma

UKREP

KAZALNIK (R)

2.A Oblikovanje in izvajanje programov ter
manjših naložb za oživitev večnamenskih
stavb skupnega pomena za medgeneracijsko
druženje in ostalih prostočasnih dejavnosti
na podeželju.

R.5 Št. obstoječih skupnih
objektov z novimi vsebinami

2.B Oblikovanje in izvajanje programov ter
manjših naložb za ureditev površin za skupne
namene in potrebe podeželskih naselij.

R.6 Št. urejenih skupnih površin
za dvig kakovosti življenja
prebivalcev.

2.C Oblikovanje in izvajanje inovativnih
R.7 Št. NDM
programov ter novih manjših naložb za povečanje
turističnega obiska.
R.9 Št. novih turističnih vsebin
doživljajskega zelenega turizma

Tematsko področje 3:
VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE
OPERATIVNI CILJ (C)

UKREP

KAZALNIK (R)

VIR

Cilj 5.C - Ohraniti ali izboljšati
stanje ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst in habitatnih tipov
v povezavi s kulturno dediščino.

3.A - Ohraniti in izboljšati stanje
ogroženih rastlinskih in živalskih
vrst in habitatnih tipov ter s tem
povezavi naravnih kulturnih
vrednot.

Število interpretacij
ohranjanja biotske
raznolikosti in varstva
kulturne dediščine.

EKSRP

OSNOVNA NAČELA PRIPRAVE OPERACIJE:
• Vsebina/zgodba mora upravičiti morebitno investicijo.
• Operacije morajo biti partnerske z upoštevanjem 4 načel partnerstva
(skupno načrtovanje, skupno izvajanje, skupno osebje in skupno
financiranje).
• Zaželen več sektorski pristop (sodelovanje lokalnih skupnosti, NVO,
zavodov, ekonomskega sektorja).
• Operacija mora biti inovativna (kar v okolju še ni).
• Pomembna je trajnost operacija – s sredstva EU omogočajo le zagon
aktivnosti, že v času izvedbe mora biti zagotovljeno nadaljnje
delovanje.

PRIPRAVA IDEJNEGA PREDLOGA:
• Opredeliti SPECIFIČNE CILJE, ki jih želite z operacijo doseči.
• Določiti AKTIVNOSTI, ki so potrebne za dosego zastavljenih ciljev.
• Navesti KAZALNIKE, ki jih bodo z realizacijo operacije doseženi.
• Navesti INVESTICIJSKA VLAGANJA, če so potrebna.
• Predvidena NOVA DELOVNA MESTA, ustvarjena s pomočjo realizacije
operacije.
• Opredeliti OBDOBJE IZVJANJA operacije.
• Izdelati STROŠKOVNIK OPERACIJE.
• Izpolniti vse potrebne PRILOGE in IZJAVE.

AKTIVNOSTI V OPERACIJI:
- Navajajte aktivnosti, ki so potrebne za doseganje zastavljenih
specifičnih ciljev operacije.
- Znotraj aktivnosti navedite podaktivnosti (naloge), ne opisujte,
ampak navajajte v alinejah.
- Vsaka podaktivnost morajo biti v nadaljevanju ovrednotene v
stroškovniku, z navedbo nosilca stroška.
- Aktivnosti so lahko razdeljene največ v tri faze (priporočljivo dve).
Vsaka faza mora predstavljati zaključeno celoto!!!

INVESTICIJSKA VLAGANJA:
• Obrazložitev zakaj so potrebna investicijska vlaganja (velja za gradnjo
in opremo).
• V primeru gradnje je potrebno priložit (pravnomočno gradbeno dovoljenje,
investicijsko tehnično dokumentacijo – občine DIIP, ostali tehnično rešitev in projektantski
predračun).

• V primeru nakupa opreme (izris tlorisa prostora, kopijo pravnomočnega uporabnega
dovoljenja, ki mora glasiti na lastnika naložbe).

• V primeru enostavnih objektov, ko gre za posege v prostor, za katere ni potrebno
pridobiti upravnih dovoljenj, je potrebno priložiti lokacijsko informacijo.

INVESTICIJSKA VLAGANJA:
• Priložena dokazila o lastništvu (tako pri gradnji kot pri vlaganju v opremo) – priložiti je

potrebno zemljiško knjižni izpise, kopijo overjene pogodbe o najemu in kopijo overjenega soglasja,
da naložba ni v nasprotju s pogodbo). Najem mora biti izkazan najmanj za obdobje 10 let.

• Soglasja, ki ji določajo področni predpisi – kulturno in
naravovarstveno soglasje.

NOVA DELOVNA MESTA:
• Delovno mesto mora biti vezano na operacijo oz. na zagotavljanje
trajnosti.
• Kot dokazilo je potrebno po zaključku operacije dostaviti M1/M2
obrazec.
• Delovno mesto mora obstajati vsaj še 5 let po izplačilu zadnjega
zahtevka za operacijo.
• Obveznost je vezana na delovno mesto in ne na osebo zaposleno na
tem delovnem mestu.

OBDOBJE IZVAJANJA OPERACIJE:
• Glede na to, da CLLD financira manjše operacije, predlagamo krajši
rok za izvedbo operacij, idealno 12 mesecev.
• Priporočljivo obdobje izvajanje operacije je torej od 12 do največ 18
mesecev.
• Datum oddaje zahtevka predstavlja skrajni rok oddaje zahtevka na
pristojno ministrstvo, nosilec operacije mora oddati zahtevek v
pregled LAS DBK najkasneje 15 dni pred oddajo zahtevka!!!!.
• Stroški na operacijah financiranih iz sredstev EKSRP so upravičeni po
prejemu odločbe iz ARSKTRP.

STROŠKOVNIK (1):
• Vsaka podaktivnost mora biti ovrednotena v stroškovniku, če je v stroškovniku
ni, v nadaljevanju strošek, ki bo z izvedbo aktivnosti nastal ne bo priznan.
• Stroški se priznajo v obliki stroškov dela, materiala, naložb, storitev in
prispevka v naravi v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU. Do podpore
je upravičen tudi nakup zemljišč v skladu s 3.b točko 69. člena 1303/2013/EU.
• Pri naložbah je potrebno upoštevati Katalog stroškov in najvišjih priznanih
vrednosti (MKGP), v primeru, da ti stroški niso vključeni v Katalog, pa je
potrebno pridobiti ponudbe.
• Če vrednost upravičenega stroška ne presega 2.000 EUR upravičenec priloži le
eno ponudbo ali katalog ali oglas. Ponudbe morajo biti primerljive, ne pa
identične. Zagotovljena mora biti sledljivost postopkov.

STROŠKOVNIK (2):
• Pri uveljavljanju prispevka v naravi se za stroške dela upoštevajo predpisane
vrednosti prostovoljnega dela, kot to določajo predpisi o prostovoljnem delu.
Priporočljiva vrednost je 15 % (EKSRP).
Za vrednotenje prispevka v naravi v obliki prostovoljnega dela se uporabljajo določbe Pravilnika o
področjih prostovoljnega dela in vpisniku (Uradni list RS, 48/11, 60/11 in 29/16), in sicer je ocenjena ena
ura prostovoljnega dela:

- za organizacijsko delo trinajst evrov,
- za vsebinsko delo deset evrov,
- za opravljeno drugo prostovoljno delo šest evrov.

• Vsa potrebna dovoljenja oz. soglasja, morajo biti izdana najpozneje do zaključka
izbirnega postopka na ravni odločanja v LAS. Le v primeru gradbenega dovoljenja
mora biti pravnomočno gradbeno dovoljenje priloženo ob izdaji vloge.

PRILOGE - OPOZORILO:
• DOKAZILO O FINANČNEM POKRITJU NALOŽBE (za naložbe nad
20.000,00 EUR brez DDV).
• DOKAZILO O LASTNIŠTVU (gradnje in nakup opreme)
• UPRAVNA DOVOLJENJA
• DIIP/INVESTICIJSKI PROGRAM
• POSLOVNI NAČRT
• KULTURNA/NARAVOVARSTVENA SOGLASJA
• IZJAVA „DE MINIMIS“
• DRUGA DOKAZILA

AKTIVNOST

PODAKTIVNOSTI

1.OBNOVA IN OPREMA
TIC »DESTINACIJA BELA
KRAJINA«

1.1. Gradbena in obrtniška
dela na in v objektu
1.2. Nakup opreme

2.OBLIKOVANJE MREŽE
LOKALNIH PONUDNIKOV

3.PROMOCIJSKE
AKITIVNOSTI (10%)

4.VODENJE IN
KOORDINACIJA
OPERACIJE (10%)

2.1.Poziv za vključitev v mrežo
turističnih ponudnikov
ponudnikov BK
2.2.Podpis dogovora o
sodelovanju
2.3 Oblikovanje novih
turističnih produktov
2.4 Predstavitvene kartice
destinacije
3.1.Izdelava promocijskega
filma
3.2 Reklamni oglasi
3.3 Izvedba novinarske
konference za predstavitev
rezultatov operaicje

4.1 Sestanki projektne
skupine
4.2 Vmesna evalvacija
operacije

NOSILEC
CILJ
AKTIVNOSTI
Urediti turistično
x
informacijski center s
ciljem pospeševanja
turistične destinacije
Bela krajina

y

z

X,y,z

Oblikovati mrežo
lokalnih ponudnikov in
jih pripraviti za skupni
nastop na trgu.

Osveščanje lokalnega
prebivalstva in
prebivalcev celotnega
območja LAS DBK o
pomenu lokalne
ponudbe.

KAZALNIK NA NIVOJU
UČINKA
-urejen prodajno promocijski
center v izmeri_m2
-št.opremljenih prostorov_

STROŠEK/VRSTA
STROŠKA
60.000,00
storit.

10.000,00

storit.

-št.oblikovanih mrež lokalnih
ponudnikov_
-št. podpis.dogovr.
ponudnikov_
-št. novih turističnih prod.,Št.
kartic turist.dest.__

2.000,00

str.del.

1.000,00

str.del.

3.000,00

str. dela

2.000,00

stort.

-promocijski film
-št.reklamnih oglasov

3.000,00

storit.

4.000,00

storit.

800,00

str. dela.

7.800,00

str.del

-št. novinar. konferenc

Projekti v IZVAJANJU – 1. in 2. javni poziv
• 15 projektov v izvajanju (1. in 2. javni poziv)
• 4 projekti so v celoti že zaključeni.

• Na spletni strani LAS DBK je seznam projektov: https://lasdbk.si/projekti/potrjeni-projekti-1-javni-poziv/
• Preverite ali se podobna vsebina kot je vaša že izvaja.

Povečanje samooskrbnosti z naravnimi potenciali Bele krajine - 1. B

MIRNOPEŠKI SLAKOV CENTER - 2.A

Učenje in gibanje za okolje - 2.B

Krajinski park Lahinja - ukrep 2.C

Predstavitev in varstvo črne človeške ribice v Beli krajini – 3.A

"Kolpa e-bike" Alternativna mobilnost ob reki Kolpi - 3.B

VELIKO KREATIVNOSTI PRI RAZVOJU IDEJ
VAM ŽELI EKIPA LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA
JOŽICA, TINA, ANJA IN GREGOR
www.las-dbk.si

