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Javni poziv za LAS DBK 2020/ESRR 

Vloga za prijavo operacije vsebuje: 

- Izpolnjene Vloge za prijavo operacije (vloga mora biti oddana v pisnem izvodu in v elektronski obliki). 

- Izdelanega stroškovnika operacije Excelove tabele. 

- Izpolnjenih izjav, ki se nahajajo v prilogi vloge, da prijavitelj za aktivnosti operacije še ni prejel sredstev iz 
državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske Unije; o zagotavljanju lastnih in finančnih virih, 
izjava o pomočeh »de minimis«. 

- Potrebnih prilog: upravna dovoljenja, soglasja lastnikov zemljišč, predračune za nakup opreme, dokazila o 
zagotavljanju lastnih sredstev. 

- Izpolnjeno konzorcijsko pogodbo o izvedbi operacije med upravičencem/vodilnim partnerjem in partnerji. 

- Parafirane pogodbe MGRT o sofinanciranju (v primeru, da operacija kandidira na razpisana sredstva ESRR). 
 
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.las-dbk.si 
 
Dodatne informacije o javnem pozivu LAS daje vodilni partner LAS DBK, in sicer: 
- po telefonu 031 255 886 (Mojca Bercko Kralj) ali 041 317 177 (Jožica Povše), vsak delovnik med 8.-15. uro  
- po elektronski pošti: lasdbk@rc-nm.si, 
- osebno po predhodnem dogovoru. 
 
Kontaktne osebe so: Mojca Bercko Kralj in Jožica Povše. 
 
Vsa vprašanja in dani odgovori se bodo sproti objavljali na spletni strani www.las-dbk.si. Zadnja vprašanja bodo možna 
do tri dni pred rokom oddaje vlog 13. 1. 2020 26. 1. 2021. 
 

9. ROKI IN NAČIN PRIJAVE 
 
Vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti, na naslov: Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela 
krajina, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto do 18. 1. 2021 29. 1. 2021 ali osebno dostaviti med ponedeljkom in petkom 
med 8. in 15. uro, pri tajništvu vodilnega partnerja na naslovu Razvojni center Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, 8000 
Novo mesto in najkasneje 18. 1. 2021 29. 1. 2021, do 13.00 ure. 
  
Vloga se vlaga pisno in v elektronski obliki na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Elektronska različica vloge 
(oddana na CD-rom ali USB ključu) mora biti enaka vlogi v papirnati obliki. V primeru neenakosti se upošteva papirnata 
verzija oddane vloge. 
Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razvidno: 
 
- naslov vlagatelja, 
- datum oddaje vloge, ki ga označi pošta (če se pošilja po pošti) ali tajništvo vodilnega partnerja (če se dostavi 

osebno), 
- oznaka, ki se glasi: »Ne odpiraj – vloga na javni poziv  LAS DBK 2020/6.JP ESRR«. Na ovojnici je lahko namesto 

tega oprema kuverte, ki je del razpisne dokumentacije. 
 
Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni izračuni pa morajo biti v evrih (EUR). 
 
Vloga mora biti v skladu z zahtevami tega javnega poziva izpolnjena, podpisana in žigosana, kjer je to zahtevano. 
 
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je po pošti oddana priporočeno do vključno 18. 1. 2021 29. 1. 2021. 
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana osebno na zgoraj navedenem naslovu do vključno 18. 1. 2021  29. 
1. 2021, do 13.00 ure. 
 


