1. VNESENI POPRAVKI v 5. JAVNEM POZIVU za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na
območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo sofinancirale iz sredstev
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja:

1.

OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU:

Obdobje upravičenosti
stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo operaciji sofinanciranih iz EKSRP so stroški nastali po
vložitvi vloge za odobritev operacije na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja.
Upravičenec mora izvesti operacijo najpozneje v treh letih od pravnomočnosti
odločbe o potrditvi operacije s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, upoštevajoč, da je rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo 30. 6.
2023.

2.

PREDMET SOFINANCIRANJA

3.

SPLOŠNA PRAVILA ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ

3.4. Časovni okvir izvedbe operacije
Upravičenec mora izvesti operacijo najpozneje v treh letih od pravnomočnosti odločbe o potrditvi operacije s strani
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Upoštevati je potrebno, da je rok za vložitev zadnjega zahtevka za
izplačilo 30. 6. 2023.
Obdobje trajanja operacije mora vključevati čas za izvedbo glavnih aktivnosti ter čas za administrativni zaključek
operacije.

3.6. Druge obveznosti upravičenca do podpore
Upravičenci, ki prejmejo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, morajo v
skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU ter predpisom, ki ureja označevanje vira sofinanciranja iz PRP 2014–2020,
izpolniti tudi zahteve glede označevanja vira sofinanciranja. Upravičenec, ki ne upošteva zahtev glede označevanja v
skladu s 65. členom Uredbe CLLD, se sankcionira v skladu s 13. odstavkom 52. člena Uredbe CLLD. sofinancirane
operacije ne označi ali označbo odstrani, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.

4.

SANKCIJE ZARADI NEIZPOLNJENVANJA OBVEZNOSTI

Če upravičenec ne odstopi od izvedbe operacije v roku 30 dni od prejema odločbe o odobritvi operacije iz 32. člena
Uredbe CLLD oziroma ali zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo, ki je določen v odločbi o odobritvi operacije
oziroma pogodbi, ni upravičen do sredstev iz naslova zadevnega podukrepa in se ga izključi iz zadevnega podukrepa za
koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto.
Če upravičenec zamudi 30-dnevni rok za odstop od izvedbe operacije, ki teče od prejema odločbe o odobritvi
operacije iz 32. člena uredbe CLLD, ali rok za vložitev zahtevka za izplačilo, ki je določen v odločbi o odobritvi
operacije, ni upravičen do sredstev iz naslova zadevnega podukrepa in se izključi iz zadevnega podukrepa za
koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto.
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