Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar v Slovenskih goric«,
Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
na podlagi:
- Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007-2013 (Ur. l. RS 94/07, 73/08 in 17/09), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4.
osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013 (Ur. l.
RS, št. 40/2010) ter Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS
za obdobje 2007-2013 v letih 2012-2013 (Ur. l. RS, št. 28/2011);
- Odločbe MKGP o dodelitvi statusa delujoče LAS, z dne 31. 7. 2008;
- Obvestila št. 33151-3/2008/151, z dne 28. 9. 2010, o višini dodeljenih pravic
porabe finančnih sredstev LAS, za leta 2011, 2012 in 2013;
- v skladu z Lokalno razvojno strategijo »LAS Ovtar Slovenskih goric« in določili
Metodologije in kriterijev za izbiro projektov »LAS Ovtar Slovenskih goric«, ki jo je
sprejel Razvojni svet na 2. seji Razvojnega sveta »LAS Ovtar Slovenskih goric«, dne
20. 3. 2008;
objavlja

JAVNI POZIV
za nabor projektnih predlogov za izvajanje
Lokalne razvojne strategije »LAS Ovtar Slovenskih goric«
občin: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih
goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah,
za leto 2013
I.

PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je nabor projektnih predlogov za leto 2013, ki predstavljajo
izvajanje Lokalne razvojne strategije (v nadaljevanju LRS) lokalne akcijske skupine:
»LAS Ovtar Slovenskih goric« (v nadaljevanju: LAS) v okviru ukrepa LEADER (4. os PRP
2007-2013), za območje občin: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v
Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah.
Predlogi projektov naj prispevajo k izvajanju LRS, ki je razdeljena na šest ključnih
prioritet razvoja podeželja in dela:
1. Razvoj podjetništva, zagotavljanje novih delovnih mest, izobraževanje in
dejavnosti na podlagi razvoja lokalnih potencialov s prioriteto zaposlovanja
žensk, mladih, starejših in ljudi s posebnimi potrebami.
2. Spodbujanje kmetijstva in sonaravnega kmetovanja.
3. Pospešen razvoj turistične ponudbe podeželja.
4. Ohranjanje naravnega okolja in razvoj naselij.
5. Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delo in bivanje na podeželju.
6. Spodbujanje obnove in oživitev vaških jeder ter kulturne dediščine podeželja.
II.

PRIJAVITELJI

Na poziv se lahko prijavi:
- fizična oseba z dejavnostjo (s. p., kmet, dopolnilna dejavnost, osebno dopolnilno delo
ipd.);
- pravna oseba (gospodarska družba);
- javne institucije in nevladne organizacije (ustanove, društva, zavodi).
Projekti se morajo izvajati na območju »LAS Ovtar Slovenskih goric«, na območju občin
UE Lenart.
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V primeru, ko se v projekt povežeta dva partnerja ali več, med seboj izberejo vodilnega
partnerja - nosilca projektnega predloga, ki je tudi prijavitelj.
Število partnerjev ni omejeno. Prijavitelji in projektni partnerji z območja LAS lahko
prijavijo oz. sodelujejo v več projektih.
Prijava na poziv mora vsebovati prijavni obrazec in vse v prijavnem obrazcu zahtevane
priloge, ki so sestavni del dokumentacije poziva.
III.

PREDMET PODPORE

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za izvajanje projektov v okviru
izvajanja LRS »LAS Ovtar Slovenskih goric«.
IV.

UPRAVIČENI STROŠKI

Stroški so upravičeni, če:
- so nujno potrebni za izvedbo projekta in opredeljeni v projektnem predlogu;
- so v skladu z dobrim finančnim poslovanjem (načelo učinkovitosti in dobrega
poslovanja);
- so nastali in so bili plačani v času izvajanja projekta, ki je natančno določen v
pogodbi med LAS in prijaviteljem.
Upravičeni stroški so:
- stroški koordinacije in vodenja projekta ter stroški dela za izvajanje projektnih
aktivnosti (stroški dela za namen koordinacije in vodenja projekta do vključno 10 %
skupnih upravičenih stroškov projekta);
- stroški materiala, opreme in storitev, nastalih z izvedbo projekta;
- prispevek v naravi v skladu s 54. členom Uredbe 1974/2006/ES (vendar največ do
15 % skupnih upravičenih stroškov projekta); prispevek v naravi je mogoč samo pri
tistih projektih, ki vključujejo naložbo;
- stroški promocije in obveščanja javnosti o projektu (vendar največ do vključno 20 %
skupnih upravičenih stroškov projekta);
- splošni stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta, kot so študije
izvedljivosti in strategije, v primeru naložb pa tudi honorarji arhitektom, inženirjem
in svetovalcem ter stroški pridobivanja dokumentacije in dovoljenj (do vključno 10%
skupnih upravičenih stroškov projekta).
Upravičeni so stroški, ki nastanejo od datuma oddaje NIP na MKO do zaključka
projekta, ki ne sme biti zaključen pred izdajo odločbe o potrditvi NIP.
Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti upravičenca na račun morebitnih
dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročila materiala, storitve ali dela).
Podpore se ne dodelijo za:
- upravne takse,
- stroške materiala in storitev za zasebno rabo,
- plačilo davkov, vključno z DDV, carin in dajatev pri uvozu,
- bančne stroške in stroške garancij in zavarovanj,
- nakup rabljene opreme,
- naložbe v sektorjih ribištva in ribogojstva,
- prevozna in transportna sredstva za zasebno rabo,
- nakup IKT opreme za namen izvedbe delavnic, izobraževanj, seminarjev, drugih
enodnevnih dogodkov.
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V.

OKVIRNA VIŠINA IN DELEŽ SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV

Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajanja projektov
za leto 2013 , je 60.000,00 EUR.
Najvišja stopnja pomoči za izvedbo projektov sodelovanja je do vključno 85%
vrednosti upravičenih stroškov.
Razliko do 100 % upravičenih stroškov in celotne neupravičene stroške krije prijavitelj
skupaj s partnerji projekta ali prijavitelj sam (neupravičen strošek predstavlja tudi
DDV).
Najnižji delež podpore za posamezen projekt je 7.000,00 EUR, najvišji pa
30.000,00 EUR.
Projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo in realno ocenjene stroške ter mora biti
pripravljen do faze izvedbe in imeti pridobljena vsa zakonska potrebna dovoljenja in
soglasja.
Posamezen projekt ima lahko največ dve fazi. Projekti do skupne vrednosti do
vključno 20.000 EUR (brez DDV) imajo lahko največ eno fazo; projekti s skupno
vrednostjo nad 20.000 EUR (brez DDV) pa največ dve fazi.
Projekti se po svojem učinku ločijo na individualne in skupinske.
Skupinski projekti dodajajo vrednost območju vseh 6-ih občin območja LAS,
individualni pa imajo dodano vrednost za posamezno območje oz. lokacijo.
Za skupinske projekte je predvidenih 70 % vrednosti skupnega zneska
razpoložljivih sredstev LAS za leto 2013 (42.000,00 EUR), za individualne projekte
pa 30 % sredstev (18.000,00 EUR).
Projekti, ki jih je možno izvajati v kateremkoli od ostalih ukrepov PRP 2007–2013, se
izvajajo in sofinancirajo pod pogoji in v deležih, ki veljajo za te ukrepe (referenca so
razpisi MKO za posamezne ukrepe).
VI.

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA

Projekti se lahko pričnejo izvajati od datuma oddaje NIP-a na MKO.
LAS sklene s prijaviteljem pogodbo o sofinanciranju izvedbenega projekta potem, ko s
strani LEADER pisarne - MKO prejme odločbo o potrditvi posredovanega NIP-a.
V primeru zavrnitve projekta s strani MKO, nosilec projekta – prijavitelj s partnerji, sam
krije nastale stroške, povezane z izvedbo projekta.
Projekt se zaključi, ko projektni partnerji zaključijo zadnjo fazo projekta, izvedejo zadnje
plačilo in predložijo zadnji zahtevek (z vsemi prilogami in dokazili) za povrnitev sredstev
LEADER. Projekt ne sme biti zaključen pred izdajo odločbe o potrditvi NIP s strani
MKO. Projekt mora biti pripravljen do faze izvedbe in imeti vsa zakonsko potrebna
dovoljenja in soglasja.
Projekti so praviloma enoletni ali dvoletni. V primeru izvajanja projektov v več fazah ter
pri dvoletnih projektih je potrebno prikazati program dela s pričakovanimi rezultati in
finančno konstrukcijo ob zaključeni posamezni fazi projekta oziroma za vsako leto
posebej. Zadnji zahtevek za izplačilo sredstev s strani MKO se lahko odda najkasneje do
30. 06. 2015.
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VII.

DOKUMENTACIJA POZIVA

Dokumentacija poziva vsebuje:
- postopek za izbor projektov in merila za ocenjevanje vlog,
- vzorec pogodbe,
- prijavni obrazec in seznam obveznih prilog, ki jih mora predložiti prijavitelj. Priloga
je tudi elektronska verzija izpolnjenega prijavnega obrazca.
VIII.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Pisne vloge za vsak projekt posebej morajo prijavitelji dostaviti osebno ali poslati v
zaprtih ovojnicah s priporočeno pošiljko, opremljenih z naslovom pošiljatelja in z oznako
»Ne odpiraj – Poziv LAS za NIP 2013«, na naslov:
Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«,
Trg osvoboditve 9,
2230 Lenart v Slovenskih goricah.
Ovojnica s prijavo mora prispeti na navedeni naslov (ne glede na vrsto prenosa te
pošiljke) najkasneje v ponedeljek, 1. 10. 2012, do 12.00 ure. K vlogi mora biti priložena
tudi elektronska verzija prijavnega obrazca.
V postopku izbire projektov bo LAS obravnavala prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in
obrazci zahtevane podatke in dokazila, prispejo na naslov »LAS Ovtar Slovenskih goric«
v roku, določenem s tem razpisom.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene
prijavitelju.
IX.

POSTOPEK ZA IZBOR UPRAVICENCEV

Postopek za izbor upravičencev bo potekal v dveh fazah.
Prva faza:
1. Odpiranje vlog, ki ni javno, v torek, 2. 10. 2012, na sedežu LAS.
2. Najkasneje v osmih dneh po odpiranju vlog LAS pisno pozove tiste prijavitelje, katerih
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je osem dni od datuma
prejema poziva za dopolnitev.
3. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo.
Prispele vloge bo ocenil Odbor za ocenjevanje projektnih predlogov LAS v skladu s
kriteriji za izbiro projektov. Odbor izdela poročilo o rezultatih ocenjevanja in predlog
seznama za izbiro projektov v tridesetih dneh od prejema popolnih vlog.
4. Razvojni svet do konca oktobra 2012 obravnava poročilo o rezultatih ocenjevanja in
potrdi predlog izbora projektnih predlogov, ki so podlaga za izdelavo NIP za leto 2013.
5. Prijavitelji projektov bodo obveščeni o izbiri v roku 30 dni od skrajnega roka za
oddajo vlog.
Prijavitelj ima v osmih dneh od prejema obvestila o odločitvi glede izbora projektov
pravico vložiti pritožbo na sedež LAS. V svoji pritožbi mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in
merila za ocenjevanje.
Druga faza:
6. LAS posreduje NIP za leto 2013 LEADER pisarni - MKO v potrditev do 31. 10. 2012.
7. Z upravičenci se sklenejo pogodbe o sofinanciranju izvajanja projektov po tem, ko
LEADER pisarna – MKO potrdi NIP »LAS Ovtar Slovenskih goric« za leto 2013.
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X.

OSNOVNA MERILA ZA IZBOR PROJEKTOV

Pri izbiri projektov je pomembno, da so cilji projekta, izvedbene aktivnosti, kazalci
uspešnosti ter finančna in terminska izvedljivost projekta jasno določeni. Prav tako je
pomemben učinek projekta na izvajanje celotne razvojne strategije ter aktivna
vključenost lokalnega prebivalstva in institucij v projekt.
Kriteriji za izbiro projektov so:
- izključitveni,
- splošni in
- dodatni.
Kadar več projektov doseže pri ocenjevanju po splošnih kriterijih enako število točk, se
upoštevajo dodatni kriteriji ocenjevanja.
Postopek izbire projektov, opis kriterijev za izbiro projektov, vključno z ocenjevalnimi
listi, je sestavni del dokumentacije poziva.
XI.

KRAJ, ČAS IN OSEBA, PRI KATERI LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO
RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Javni poziv in dokumentacija poziva za prijavo projektov bo od dneva objave javnega
poziva na voljo na spletnih straneh:
- »LAS Ovtar Slovenskih goric« - www.lasovtar.si
- upravljalca LAS - Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.: www.rasg.si;
- občin: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in
Sveti Jurij v Slovenskih goricah.
Javni poziv bo 31. 8. 2012 objavljen v tiskani izdaji Ovtarjevih novic, št. 7 (30).
Dokumentacijo poziva lahko interesenti dvignejo tudi na naslovu LAS: Društvo za razvoj
podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah, od dneva objave na spletni strani do izteka prijavnega roka.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo prijavitelji pri upravljavcu LAS: Razvojna
agencija Slovenske gorice, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah;
kontaktna oseba: Renata Vajngerl, GSM 051 660 865
Vprašanja v pisni obliki lahko pošljete na rasg.si@gmail.com ali info@lasovtar.si.
V sredo, 19. 9. 2012, ob 10. uri, bo za vse zainteresirane organizirana brezplačna
delavnica s podrobno predstavitvijo javnega poziva in obrazložitvijo priprave vloge. Vse
zainteresirane vabimo, da se delavnice udeležijo.
Društvo za razvoj podeželja „LAS Ovtar Slovenskih goric“
Vida Šavli, l. r., predsednica

Številka: JP 01/2013
Lenart, 31. 8. 2012
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