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JAVNI POZIV 2018 

 Okvirna višina razpoložljivih sredstev:  255.327 EUR iz ESRR. Po letih so predvideni naslednji 
zneski: 
- 2019: 108.426 EUR 
- 2020: 55.267 EUR 
- 2021: 91.634 EUR 
 
 

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov:  
– sofinanciranje 80% upravičenih stroškov 
– 20% zagotavlja prijavitelj oz. se deli na nacionalni in zasebni prispevek 

 

Razpis je odprtega tipa. Roki za oddajo vlog:  
- prvi rok: do vključno 17.12.2018 (datum poštnega žiga, osebna dostava do 12. ure) 
- naslednji roki: ocenjevanje predvidoma vsakih 6 mesecev; naslednji rok objavljen vsaj 

2 meseca prej 
 

Izvajanje operacije:  
- začetek: po oddaji vloge na MGRT 
- zaključek: najpozneje v 3 letih od podpisa pogodbe o sofinanciranju z MGRT(vključuje 

tudi oddajo zahtevka za izplačilo sredstev) 
 

Upravičeni stroški: nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT (?!) (izjema splošni stroški – 
storitve zunanjih izvajalcev; od 1.1.2014) 
 



  

POTREBE → TEMATSKA PODROČJA → CILJI 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

 

•Razvoj podjetniških kompetenc 

•Nova delovna mesta in spodbujanje inovativnosti za višjo 
dodano vrednost 

•Spodbujanje odprte podjetniške kulture in sodelovanja 

•Izboljšanje medgeneracijskega sodelovanja 

•Skrb za ranljive skupine  

Potrebe in 
izzivi 

•Ustvarjanje novih delovnih mest 

•Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin 

Tematska 
področja 

•Povečati inovativne podjetniške aktivnosti (2 novi delovni 
mesti, 2 novo registrirana poslovna subjekta, 2 podprti 
partnestvi, 2 novo registrirana poslovna subjekta) 

•Intenzivejše medgeneracijsko sodelovanje (6 novih 
programov in storitev, 60 vključenih predstavnikov ranljivih 
skupin v novih programih ali storitvah) 

•Večja socialna vključenost (4 novi programi in storitve, 40 
vključenih predstavnikov ranljivih skupin v novih programih 
ali storitvah) 

Cilji in 
kazalniki 



  

TEMATSKA PODROČJA → UKREPI 

- operacija v okviru enega izbranega ukrepa, lahko pa vpliva na 
doseganje več ciljev ali naslavlja več tematskih področij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematsko področje 

  

Cilji Kazalniki Ukrepi 

  
  
   
USTVARJANJE NOVIH 
DELOVNIH MEST 

  

  

  

  

  

Povečanje inovativne podjetniške 

aktivnosti  

  

  

 

- št. novih delovnih mest 

 - št. novo registriranih poslovnih 

subjektov 

 - št. vzpostavljenih partnerstev 

 - št. novih produktov 

  

  

 - razvoj produktov in storitev z dodano 

vrednostjo 

 

 - krepitev podjetniških in s 

podjetništvom povezanih kompetenc ter 

spodbujanje socialnega podjetništva 

  

  

  
  
  
  
  
VEČJA VKLJUČENOST  
MLADIH, ŽENSK IN  
DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN 

  

  

Intenzivnejše medgeneracijsko 

sodelovanje 

  

- št. novih programov in storitev 

- št. vključenih predstavnikov 

ranljivih skupin v nove programe 

ali storitve 

- št. vzpostavljenih 

(medgeneracijskih) partnerstev 

  

  

- povečanje in izboljšanje kakovosti  

ponudbe na področju 

medgeneracijskega sodelovanja 

 

 

 

- povečanje in izboljšanje kakovosti  

ponudbe na področju socialne aktivacije 

 

Večja socialna vključenost  

 

- št. novih programov in storitev 

-  št. vključenih predstavnikov 

ranljivih skupin v nove programe 

ali storitve 

- št. vzpostavljenih 

(medgeneracijskih) partnerstev 



  

UPRAVIČENCI 

 

 

• lokalna akcijska skupina (LAS),  

• samostojni podjetniki posamezniki 

• pravne osebe, ki imajo svoj sedež, registrirano izpostavo, podružnico, 
organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS,  

• pravne osebe javnega prava ali pravne osebe zasebnega prava v 
javnem interesu, ki delujejo na območju LAS.  

 

 

Območja izvajanja: urbana naselja Cerknica, Rakek, Begunje pri Cerknici, 
Grahovo, Stari trg-Lož, Nova vas-Fara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IZVAJANJE OPRACIJ 

 

• Upravičenci lahko izvedejo operacijo sami ali v partnerstvu (najmanj 
dva partnerja) – drugi upravičenec, ki v operaciji aktivno sodeluje in 
delno pokriva stroške operacije (je plačnik stroškov ali prispeva k 
izvedbi operacije v obliki prispevka v naravi). 

 

• Vsi partnerji morajo priložiti potrdilo FURS o plačanih davkih in 
prispevkih (ne starejše od 30 dni). Na dan oddaje vloge možne 
neporavnane zapadle davčne obveznosti do države v višini do 50 EUR.   

 

• Okvirno razmerje med operacijami, ki se izvajajo v obliki partnerstev in 
operacijami, ki jih upravičenci izvajajo sami, je 70:30 

 

• Več partnerjev, višje število točk 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

UPRAVIČENI STROŠKI 

 

• investicije:  

- nakup nepremičnin (nakup zemljišča max 10% upravičenih 
stroškov) 

- stroški gradnje 

- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 

- stroški uporabe osnovnih sredstev (amortizacija) 
 

• stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom: 

- stroški plač 

- stroški za službena potovanja 

 

• stroški informiranja in komuniciranja (konference, seminarji, 
spletne strani, informiranje, priprava na tisk in tisk) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

UPRAVIČENI STROŠKI 

 

• stroški storitev zunanjih izvajalcev  

– splošni stroški - max 10% upravičenih stroškov (storitve 
arhitektov, inženirjev in svetovalcev za pridobitev gradbene, 
projektne oz. tehnično dok., svetovanje v zvezi z okoljsko in 
ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti)  

– ostale zunanje storitve (prevajanje, lektoriranje, izobraževanje, 
usposabljanje, računovodstvo, strokovna mnenja,...) 

- stroški avtorskih pogodb, podjemnih pogodb in študentskega dela 
so zunanje storitve 

---------------------------------------------------- 

! stroški koordinacije in vodnja operacije: max 10% upravičenih 
stroškov  

! Stroški promocije operacije na programskem območju: max 10% 
upravičenih stroškov  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

NEUPRAVIČENI STROŠKI 

 

• stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo, 

• splošni upravni stroški, 

• obresti za dolgove, 

• davek na dodano vrednost (DDV),  

• prispevek v naravi, 

• 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 

------------------------------------------ 

• posredni / administrativni stroški (stroški elektrike, telefona, najemnin …) 

 

 

 

 

 

 



  

OBSEG SOFINANCIRANJA 

 

 

Najnižji znesek javne podpore: 5.000 € (upravičenih stroškov) 

 

Najvišji znesek javne podpore: 30.000 € (upravičenih stroškov) 

 

 

Faznost operacije = tri faze možne kadar operacija znaša več kot 20.000 €; 
možni trije zahtevki (posamezni zahtevek ne sme biti nižji od 5.000 €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

POGOJI GLEDE PREDLOGA OPERACIJE 

 

Skladnost s cilji: Operacija mora biti skladna s cilji ESRR, SLR za LAS Notranjska 
in imeti mora merljive cilje z jasnimi učinki in rezultati. 

 

Iz opisa predloga operacije v vlogi na javni poziv mora biti razvidna zaprta 
finančna konstrukcija za celotno operacijo. 

 

Izdana vsa potrebna dovoljenja in soglasja najpozneje do zaključka izbirnega 
postopka na ravni LAS; izjema (!) gradbeno dovoljenje (pravnomočno),  
priloženo ob oddaji vloge.  

  

Dvakrat možno zaprositi za spremembo operacije. 

 

Druge obveznosti upravičenca:  

- npr. še najmanj 5 let hraniti vso dokumentacijo in spremljati prihodke na 
operaciji, 

- če je zaposlitev kazalnik, ohranjanje DM še 5 let po izplačilu zadnjega ZzI … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VLOGA ZA PRIJAVO OPERACIJE 

 

•osnovni podatki o operaciji, prijavitelju in partnerjih  

•vsebina operacije  
• ozadje, opis operacije s konkretnimi aktivnostmi 

• cilji, ki jih operacija zasleduje (SLR, PRP, horizontalni cilji EU) 

• aktivnosti po partnerjih z ocenjeno vrednostjo upravičenih stroškov 

• rezultati in kazalniki operacije (kazalniki učinka kot neposredni produkt ter 
kazalniki rezultata-doseganje zastavljenih specifičnih ciljev  dve leti po 
operaciji) 

• ciljne skupine, vključevanje ranljivih skupin 

• inovativnost in trajnost operacije 

• območje (lokacija) izvajanja operacije 

• podatki o naložbi 

 

•finančni podatki (priloga 1) 

•obvezne priloge, ki izhajajo iz predpisov EU ali nacionalne zakonodaje 
glede na tip operacije (npr. dovoljenja, soglasja) in izjave (točka 8) 

 

 

 

 

 



  

OCENJEVANJE VLOG 

 

Pogoj za ocenjevanje vlog:  

1. pravočasno prispela vloga 

2. vloga s pravilno opremljeno kuverto (obrazec) 

3. administrativno popolna vloga (priloženi in izpolnjeni vsi predpisani 
obrazci + priložene vse zahtevane priloge) → možne dopolnitve 

4. izpolnjevanje vseh pogojev za upravičenost (faza 1) 

5. ocenjevanje vloge z vidika kriterijev (faza 2) 

 

Ad 1 in 2) Nepravočasne vloge / vloge z nepravilno opremljeno kuverto se 
vloga s sklepom ZAVRŽE. 

Ad 3) Če vlagatelj vloge ne dopolni v roku ali je ne dopolni v skladu s 
pozivom na dopolnitev se vloga s sklepom ZAVRŽE. 

Ad 4) Operacija mora izpolnjevati vse pogoje za upravičenost – v primeru 
neizpolnjevanja vsaj enega pogoja se ne uvrsti v nadaljnje ocenjevanje 

 

 

 

 

 

 



  

POGOJI ZA UPRAVIČENOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

POGOJI ZA UPRAVIČENOST – OPIS POGOJA (DA!) 

Operacija je skladna s cilji sklada ESRR 

Operacija je skladna s cilji Strategije lokalnega razvoja  

Operacija prispeva k doseganju vsaj enega horizontalnega cilja EU 

a) podnebne spremembe 

b) okolje                  

c) inovativnost 

d) enakost med spoloma in nediskriminacija 

Za operacijo so izdana vsa potrebna dovoljenja in/ali soglasja, kot jih za izvedbo določa področna zakonodaja 

Operacija se ne financira iz drugih nacionalnih virov ali EU skladov (preprečitev dvojnega financiranja posameznih aktivnosti) 

Operacija ima zagotovljene finančne vire za izvedbo operacije oz. ima zaprto finančno konstrukcijo  

Operacija je izdelana v skladu z razpisnimi pogoji – vloga je po morebitni dopolnitvi popolna 

Operacija se še ni pričela izvajati 

Operacija se bo izvedla na urbanih območjih LAS: Cerknica, Begunje pri Cerknici, Grahovo, Rakek, Nova vas-Fare in Stari trg-

Lož 



  

KRITERIJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KRITERIJI – OPIS KRITERIJA 

Max. Št. 
točk 

1. Izvedljivost operacije  
 

Aktivnosti operacije so natančno opredeljene in izvedljive ter 
vodijo k doseganju konkretnih rezultatov, terminski načrt je 
realen, pregleden in skladen z načrtovanimi aktivnostmi 

10 

Aktivnosti operacije so skromno/pomanjkljivo opredeljene, 
terminski načrt je delno ustrezen glede na načrtovane 
aktivnosti 

5 

Aktivnost  in rezultati so našteti, vendar ne izkazujejo logičnega 
sosledja in posledično načrtovanih rezultatov, terminski načrt ni 
ustrezen 

0 

2. Stroškovna 
ustreznost 

Načrtovani stroški operacije so skladni z vsebino oz. rezultati 
operacije 

7 

Načrtovani stroški operacije so delno skladni z vsebino oz. 
rezultati operacije 

4 

 Stroški operacije so slabo načrtovani 1 

3. Inovativnost Operacija je inovativna in ustvarja novo dodano vrednost v 
okolju (uporaba novih metod, pristopov in programov, uvajanje 
novih storitev in proizvodov, uvajanje novih znanj,..)  

10 

Operacija je delno inovativna (vsebina operacije ni nova, se pa 
izvaja na drugačen način ali vključuje nove ciljne skupine) 

6 

 Operacija uporablja poznane pristope ali rešitve, ki so se v 
območju že izvajali.  

2 

Operacija ne izkazuje inovativnosti 0 

4. Trajnost operacije Rezultati operacije zagotavljajo nadaljnje izvajanje vsebin ali 
omogočajo izvajanje novih operacij (zagotovljeno upravljanje 
skupnih kapacitet, zagotovljeno trženje novih produktov in 
storitev,…) 

10 

Rezultati operacije omogočajo nadaljnje izvajanje vsebin 
(oblikovane metode in orodja, promocijski material, …) 

6 

Trajnost operacije ni zadostno predstavljena (organizacijsko, 
finančno) 

2 

Operacija ne izkazuje trajnosti  0 

 



  

KRITERIJI 

 

 

 

 

 

 

 



  

KRITERIJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max je 100 točk, vstopni prag je 60 točk.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

OBVEZNE PRILOGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 

priloge 

Naziv Priložijo Označi 

vlagatelj 

Priloga 1 Finančni načrt operacije (excel tabela) 

+ ena ponudba!  

Vlagatelj za celotno 

operacijo 

  

Priloga 2 Izjava vlagatelja (vodilni partner) Vlagatelj   

Priloga 3 Izjava partnerja Vsi partnerji    

Priloga 4 Izjava o neprejetih sredstvih za 

izvedbo operacije iz drugih virov 

Vsi partnerji    

Priloga 5 Izjava glede enotnega podjetja in  

pomoči de minimis 

Vsi partnerji    

Priloga 6 Dokazila o lastništvu (če je potrebno 

glede na vsebino operacije) 

Vsi partnerji    

Priloga 7 Upravna dovoljenja, soglasja in druga 

potrebna dokazila glede na vsebino 

operacije 

Vsi partnerji    

Priloga 8 Vzorec konzorcijske pogodbe o izvedbi  

operacije 

Vsi partnerji   

Priloga 9 Potrdilo pristojnega davčnega urada o 

poravnanih davkih in prispevkih (dokazilo 

FURS) 

Vsi partnerji    

Priloga 

10 

Elektronska verzija vloge (USB ključ) Vlagatelj za celotno 

operacijo 

  

Priloga 

11 

Druga morebitne priloge  Vsi partnerji    



  

POSTOPEK IZBORA OPERACIJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloga na naslov RRA  do 
17.12.2018 

Ocenjevalna komisija  - 
pregled vlog 

RRA pozove k dopolnitvi vlog 
– v roku 8 dni 

Ocenjevalna komisija oceni 
vloge  - pripravi seznam 

odobrenih vlog 

Upravni odbor LAS potrdi 
posamezno operacijo in o 
tem poroča Skupščini LAS  

RRA obvesti vlagatelje o 
odločitvi; možna pritožba v 

15 dneh o čemer odloča 
Skupščina LAS 

Dokončno izbrane vloge na 
nivoju LAS se pošlje v 
odobritev na MGRT 

MGRT sklene z upravičenci 
pogodbo  



  

ALI JE MOJA PROJEKTNA IDEJA USTREZNA? 

 

1. Izhajati iz strategije LAS (potrebe terena, cilji, ukrepi, kazalniki) 

2. Komu je operacija namenjena, kdo so njeni uporabniki (ciljne skupine) 

3. Partnerstvo za izvedbo operacije (raznolikost, izkušnje, kompetence, 
finančne zmožnosti) 

4. Finančni načrt – ali imam oz. ali imamo vsi partnerji zagotovljena 
lastna sredstva za izvedbo operacije? 
• enofazna operacija: 1 zahtevek po opravljenih aktivnostih in plačanih računih 

• večfazna operacija: max 3 faze (3 zahtevki); najmanjša vrednost zahtevka je 
5.000 € 

5. Trajnost operacije: zagotavljanje trajnosti še 5 let po zadnjem izplačilu 
sredstev (nespremenjeno stanje); zagotavljanje delovnega mesta še 5 
leta po zadnjem izplačilu sredstev; kdo bo po koncu operacije lastnik 
rezultatov operacije, odgovornost, vzdrževanje,.... 

6. Točkovanje po kriterijih (min. 60 točk) 

 

 

 



  

INFORMACIJE O JAVNEM POZIVU 

 

LAS NOTRANJSKA 

Vodilni partner: RRA Zeleni kras, d.o.o. 

 

-    po telefonu: vsak delovnik med 9. in 14. uro 

      Zdenka Žakelj:  05/721 22 34 (ESRR) 

      Dragica Bratanič: 05/721 22 44 (EKSRP) 

 

- po e-pošti: info@lasnotranjska.si  

- osebno: po predhodnem dogovoru 

 

Prejeta vprašanja in odgovori bodo sproti objavljeni: www.lasnotranjska.si 
(do vključno 13.12.2018) 
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