Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 61/08, 99/09, 3/13), Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem
obdobju 2014-2020 (Uradni list RS, št. 42/2015), Strategije lokalnega razvoja, ki jo je na
svoji_____seji dne_____ sprejela skupščina, LAS Barje z zaledjem objavlja
JAVNI POZIV PODPORI IZVAJANJA OPERACIJ
V OKVIRU STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS BARJE Z ZALEDJEM ZA LETO_______
I. Namen poziva
Predmet javnega poziva je podpora izvajanju operacij v okviru strategije lokalnega razvoja Las Barje z
zaledjem. Sredstva se namenijo za:
• spodbujanje in razvoj turistične ponudbe,
• spodbujanje trajnostne pridelave hrane,
• aktiviranje tradicionalnih virov,
• podpora naložbam,
• ohranjanje naravnih virov,
• izvajanje aktivnosti za utrjevanje zavesti o lokalni pripadnosti,
• oblikovanje in aplikacija modelov medgeneracijskega sodelovanja in vključevanja vseh
ranljivih skupin v gospodarske in družbene aktivnosti.
II. Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sredstev so LAS ter fizične in pravne osebe, ki imajo stalno bivališče oziroma sedež na
območju LAS, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na
območju LAS. Upravičenci so to tudi pravne osebe javnega prava ali pravne osebe zasebnega prava v
javnem interesu, ki delujejo na območju LAS.
III. Upravičena območja za izvajanje operacij
Upravičeno območje je območje LAS Barje z zaledjem, ki obsega naslednje občine: Brezovica,
Borovnica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Log-Dragomer in Vrhnika.
Operacije, ki se sofinancirajo s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada (EKSRP) se lahko izvajajo na
celotnem območju LAS Barje z zaledjem.
Operacije, se lahko sofinancirajo iz Evropskega regionalnega sklada (ESRR) sklada, v kolikor se
pretežni del operacije izvaja v naslednjih naseljih: Vrhnika, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul,
Brezovica pri Ljubljani, Borovnica, Verd, Jezero, Notranje Gorice, Dragomer, Log pri Brezovici,
Rakitna, Vnanje Gorice.
Splošni pogoji upravičenosti:
• Operacija mora biti skladna s cilji EKSRP in ESRR ter mora prispevati k uresničevanju ciljev
določenih v SLR.
• Operacija se ne sme začeti izvajati pred obdobjem upravičenosti. Za začetek obdobja
upravičenosti se pri EKSRP šteje izdana odločba Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja (ARSKTRP), pri ESRR pa vložitev vloge na Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo (MGRT).
• Operacija mora biti izvedena v skladu s prijavljeno in odobreno vsebino s strani ARSKTRP oz.
MGRT ter področno zakonodajo.
• Upravičeni stroški operacije se ne smejo sofinancirati iz drugih javnih sredstev, razen kadar so
upravičenci občine, ki so članice LAS. V tem primeru se prispevek občin ne šteje za javna
sredstva.
• Ob oddaji vloge morajo biti za operacijo izdana vsa potrebna dovoljenja, kot jih določa
zakonodaja.
• Operacija se mora zaključiti najkasneje v treh letih od pravnomočnosti odločbe ARSKTRP oz.
od podpisa pogodbe o sofinanciranju z MGRT.
• Operacija se mora izvajati skladno z zakonodajo na področju javnih naročil.
• Operacija se mora izvajati skladno s določili državnih pomoči, kjer je to bistveno.
• Iz opisa operacije v vlogi mora biti razvidna zaprta finančna konstrukcija za celotno operacijo,
kar pomeni, da mora prikazovati razdelitev posameznih stroškov po posameznih partnerjih in
vrstah stroškov.

•

Kadar so upravičenci tudi pravne osebe javnega prava ali pravne osebe zasebnega prava v
javnem interesu, ki delujejo na območju LAS morajo biti v operacijo vključeni tudi partnerji, ki
imajo stalno bivališče oz. sedež na območju LAS.

Neupravičeni stroški:
• stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo,
• splošni upravni stroški,
• obresti za dolgove,
• davek na dodano vrednost,
• stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo,
• stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora,
• 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,
• stroški nakupa zemljišč,
• prispevek v naravi.
IV. Ukrepi in pogoji za izvajanje operacij
1.1

Spodbujanje in razvoj turistične ponudbe

Opis ukrepa:
Sredstva se namenijo za razvoj novih inovativnih turističnih produktov, prireditev in storitev z
namenom dviga kvalitete storitev, trženja in mreženja. V ukrep se lahko vključujejo manjše naložbe v
turistično infrastrukturo, obnovo objektov kulture dediščine in ureditev območja naravnih vrednot kadar
je to potrebno za izvedbo operacije. Posebna pozornost bo namenjena vključevanju mladih in drugih
ranljivih skupin. Inovativnost posameznih operacij mora biti izražena z novo vsebino, drugačno
izvedbo ali pa vključuje nove ciljne skupine.
Ukrep se lahko izvaja s sredstvi EKSRP in ESRR.
Upravičeni stroški:
• izobraževanja, delavnice, ogledi dobrih praks ipd.,
• stroški organizacije novih prireditev namenjenih obiskovalcem
• nakup opreme,
• naložbe v manjšo turistično infrastrukturo,
• manjše naložbe v obnovo objektov kulturne dediščine,
• ureditev območja naravnih vrednot,
• stroški promocije, stroški trženja povezani z operacijo,
• drugi materialni stroški in storitve potrebne za izvedbo operacije.
Posebna določila:
• Podprte bodo samo operacije v katere bosta vključena več kot dva partnerja.
• operacije, ki bodo vključevale samo naložbo ne bodo upravičene do sofinanciranja v okviru
tega ukrepa.
Intenzivnost sofinanciranja za EKSRP in ESRR je
• do 60% upravičenih stroškov.
• operacijam, ki bodo izkazovale inovativnost se doda 10% (kadar pri merilu inovativnost
dosežejo najvišje število točk),
• operacijam, ki bodo vključevale mlade in druge ranljive skupine 10%.
Če vrednost posamezne operacije znaša nad 20.000 EUR se lahko izvaja v dveh fazah, vendar mora
biti vrednost posameznega zahtevka za izplačilo višja od 5.000 EUR.
1.2.

Spodbujanje trajnostne pridelave hrane

Opis ukrepa
Ukrep bo spodbujal nove modele trženja lokalno pridelane hrane, vzpostavljanje kratkih dobavnih
verig, spodbujanju uporabe lokalne hrane v osnovnih šolah, ureditvi prostorov za trženje in pridelavo
hrane, naložbe v sodelavne prostore in druge prostore potrebne za izvedbo operacij , ureditev učnih
vrtičkov, izobraževalnih kmetij in prostorov za prikaz in prakticiranje tradicionalnih kmečkih opravil
namenjenih izobraževanju in spoznavanju pomena kakovostno pridelane hrane. Do podpore bodo
upravičene le operacije v katere bo vključenih več partnerjev. Z višjim odstotkom sofinanciranja bomo
podprli operacije, ki bodo inovativne in vključevale mlade in drugih ranljivih skupin.
Ukrep se lahko izvaja s sredstvi EKSRP in ESRR.
Upravičeni stroški:
• izobraževanja, delavnice, ogledi dobrih praks ipd.,
• stroški organizacije novih prireditev namenjenih obiskovalcem,
• stroški manjših naložb in nakup opreme
• stroški promocije, stroški trženja
• drugi materialni stroški in storitve potrebne
Posebna določila:
• podprte bodo samo operacije v katere bosta vključena več kot dva partnerja,
• operacije, ki bodo vključevale samo naložbo ne bodo upravičene do sofinanciranja v okviru
tega ukrepa.
Intenzivnost sofinanciranja za EKSRP in ESRR je
• do 60% upravičenih stroškov,
• operacijam, ki bodo izkazovale inovativnost se doda 10% (kadar pri merilu inovativnost
dosežejo najvišje število točk),
• operacijam, ki bodo vključevale mlade in druge ranljive skupine 10%.
Če vrednost posamezne operacije znaša nad 20.000 EUR se lahko izvaja v dveh fazah, vendar mora
biti vrednost posameznega zahtevka za izplačilo višja od 5.000 EUR.
1.3

Aktiviranje notranjih virov

Opis ukrepa
Ukrep bo usmerjen v spodbujanje razvoja podjetništva ki bo temeljilo na uporabi notranjih virov
(človeški, materialni, itd). Podprte bodo podjetniške ideje, ki bodo za doseganje cilja aktivnosti
usmerjale v izobraževanje in povezovanje strokovnih inštitucij z gospodarskimi subjekti, nudile
podporo pri realizaciji podjetniških pobud in povezovanju v različne oblike partnerstev, tudi s pomočjo
manjših naložb v skupne prostore ki jih uporabljajo deležniki sorodnih panog (npr.: sodelavni prostori ),
in spodbujanju razvoja ustvarjalnih skupnosti. Do podpore bodo upravičene le operacije v katere bo
vključenih več partnerjev. Z višjim odstotkom sofinanciranja bomo podprli operacije, ki bodo inovativne
in vključevale mlade in drugih ranljivih skupin.
Ukrep se lahko izvaja s sredstvi EKSRP in ESRR.
Upravičeni stroški:
• stroški izobraževanj, delavnic,
• materialni stroški in stroški storitev,
• stroški manjših naložb in nakup opreme,
• stroški promocije in stroški trženja
Posebna določila:
• podprte bodo samo operacije v katere bosta vključena več kot dva partnerja,
• operacije, ki bodo vključevale samo naložbo ne bodo upravičene do sofinanciranja v okviru
tega ukrepa.

Intenzivnost sofinanciranja za EKSRP in ESRR je
• do 60% upravičenih stroškov,
• operacijam, ki bodo izkazovale inovativnost se doda 10% (kadar pri merilu inovativnost
dosežejo najvišje število točk),
• operacijam, ki bodo vključevale mlade in druge ranljive skupine 10%.
Če vrednost posamezne operacije znaša nad 20.000 EUR se lahko izvaja v dveh fazah, vendar mora
biti vrednost posameznega zahtevka za izplačilo višja od 5.000 EUR.
2

Izboljšanje kakovosti bivanja

Ukrep 2.1 Razvoj osnovnih storitev
Opis ukrepa
Spodbujanje manjših naložb, ureditve in nakup opreme v objekte skupnega pomena, oživljanje vaških
jeder, obnovo in opremo rekreacijskih površin ipd.
Ukrep se lahko izvaja s sredstvi EKSRP
Upravičeni stroški:
• stroški naložb v objekte skupnega pomena (kulturni domovi, gasilski domovi, prostori za
medgeneracijska druženja,
• stroški naložb v rekreacijsko infrastrukturo za javno uporabo (otroška igrišča, športna
igrišča,…)
• stroški opreme za ureditev naselja,
Intenzivnost sofinanciranja za EKSRP je
• do 40% upravičenih stroškov,
• operacijam, ki bodo vključevale več kot dva partnerja 10%,
• operacijam, ki bodo izkazovale inovativnost se doda 10% (pri merilu inovativnost dosegle
najvišje število točk),
Če vrednost posamezne operacije znaša nad 20.000 EUR se lahko izvaja v dveh fazah, vendar mora
biti vrednost posameznega zahtevka za izplačilo višja od 5.000 EUR.
3

Ohranjanje narave in kulturne krajine

UKREP 3.1
Ohranjanje naravnih virov
Na območju LAS sta dve zavarovani območji narave (Krajinski park Ljubljansko barje in Polhograjski
dolomiti) in veliko območji Nature 2000. Zaradi poglabljanja neravnovesja med varstvom narave,
kmetijstvom, turizmom in podjetništvom bodo podprte operacije, katerih vsebina bo usmerjena v
izobraževanje in ozaveščanje o pomenu ohranjenega okolja, zagotavljanju interpretacije narave,
povezovanju strokovnih inštitucij z gospodarskimi subjekti, in ohranjanju habitatov, spodbujanju
razvoja okolju prilagojenih kmetijskih praks, ozaveščanju in ukrepanju glede invazivnih tujerodnih
rastlinskih in živalskih vrst. Z večjo intenzivnostjo sofinanciranja se spodbujajo partnerske in inovativne
operacije ter operacije, ki vključujejo ranljive skupine.
Ukrep se lahko izvaja s sredstvi EKSRP in ESRR
Upravičeni stroški:
• stroški izobraževanj, delavnic,
• materialni stroški in stroški storitev
• stroški manjših naložb in nakup opreme
Intenzivnost sofinanciranja za EKSRP in ESRR je
• do 40% upravičenih stroškov,
• operacijam, ki bodo vključevale več kot dva partnerja 10%,
• operacijam, ki bodo izkazovale inovativnost se doda 10% (pri merilu inovativnost dosegle
najvišje število točk).

•

operacijam, ki bodo vključevale mlade in druge ranljive skupine 10%.

Najnižji znesek sofinanciranja je 2.000 EUR najvišji znesek sofinanciranja je 20.000 EUR:
Če vrednost posamezne operacije znaša nad 20.000 EUR se lahko izvaja v dveh fazah, vendar mora
biti vrednost posameznega zahtevka za izplačilo višja od 5.000 EUR.
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Zmanjšanje onesnaženosti okolja in ohranjanje naravnih virov

UKREP 4.1
Zmanjšanje onesnaženosti okolja
Ukrep bo usmerjen v spodbujanje zbiranja odpadkov in ponovne uporabe izdelkov in okolju prijaznejšo
mobilnost. Aktivnosti bomo usmerjali v razvoj sistemov zbiranja in ponovne uporabe odpadkov
(različne oblike krožnega gospodarstva), z namenom zagotavljanja daljšega kroženja izdelkov v rabi,
ohranjanju biotske raznovrstnosti in okolju prijaznejšo mobilnost. Podprte bodo operacije, ki bodo
izboljševale in ohranjale stanje okolja, zmanjševale emisije toplogrednih plinov in ozaveščale o
onesnaževalih zunanjega zraka in izpostavljenosti nevarnim koncentracijam, vključno z manjšimi
vlaganji v okoljsko infrastrukturo in aktivnosti usmerjene v obnovo sistemov tematskih, kolesarskih in
drugih poti, ki vplivajo na zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.
Ukrep se lahko izvaja s sredstvi EKSRP in ESRR.
Upravičeni stroški:
• stroški izobraževanj, delavnic, ogledov dobrih praks,
• materialni stroški in stroški storitev,
• stroški manjših naložb in nakup opreme,
• stroški promocije,
Intenzivnost sofinanciranja za EKSRP in ESRR je
• do 40% upravičenih stroškov,
• operacijam, ki bodo vključevale več kot dva partnerja 10%,
• operacijam, ki bodo izkazovale inovativnost se doda 10% (pri merilu inovativnost dosegle
najvišje število točk).
• operacijam, ki bodo vključevale mlade in druge ranljive skupine 10%.
Če vrednost posamezne operacije znaša nad 20.000 EUR se lahko izvaja v dveh fazah, vendar mora
biti vrednost posameznega zahtevka za izplačilo višja od 5.000 EUR.
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Okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci

UKREP 5.1
Izvajanje aktivnosti za utrjevanje zavesti o lokalni pripadnosti
Podprte bodo operacije, ki bodo spodbujale različne oblike društvenih dejavnosti in druge oblike
povezovanja, ki bodo okrepile lokalno identiteto prebivalcev. Podprta bodo izobraževanja, delavnice,
prireditve in predstavitve, vključno z manjšimi naložbami namenjenimi ureditvi prostorov. Z višjo
intenzivnostjo sofinanciranja bomo spodbujali inovativna in partnerske operacije ter operacije, ki bodo
vključevale ranljive in druge skupine.
Upravičeni stroški:
• stroški izobraževanj, delavnic, ogledov dobrih praks,
• materialni stroški in stroški storitev,
• stroški nakupa opreme,
• stroški promocije,
Posebna določila:
Intenzivnost sofinanciranja za EKSRP in ESRR je
• do 40% upravičenih stroškov,
• operacijam, ki bodo vključevale več kot dva partnerja 10%,
• operacijam, ki bodo izkazovale inovativnost se doda 10% (pri merilu inovativnost dosegle
najvišje število točk).

•

operacijam, ki bodo vključevale mlade in druge ranljive skupine 10%.

Če vrednost posamezne operacije znaša nad 20.000 EUR se lahko izvaja v dveh fazah, vendar mora
biti vrednost posameznega zahtevka za izplačilo višja od 5.000 EUR.
UKREP 5.2
Oblikovanje in aplikacija modelov medgeneracijskega sodelovanja in
vključevanja vseh ranljivih skupin v gospodarske in družbene aktivnosti
Aktivnosti bomo usmerjali v razvoj modelov medgeneracijskega povezovanja in sodelovanja,
vključevanja ranljivih skupin in drugih skupin v družbeno življenje lokalne skupnosti in gospodarske
aktivnosti. Podprta bodo izobraževanja, delavnice, prireditve in predstavitve, vključno z manjšimi
naložbami namenjenimi ureditvi prostorov. Z višjo intenzivnostjo sofinanciranja bomo spodbujali
inovativna in partnerske operacije ter operacije, ki bodo vključevale ranljive in druge skupine.
Upravičeni stroški:
• stroški izobraževanj, delavnic, ogledov dobrih praks,
• materialni stroški in stroški storitev,
• stroški manjših naložb in nakup opreme,
• stroški promocije,
Intenzivnost sofinanciranja za EKSRP in ESRR je
• do 40% upravičenih stroškov,
• operacijam, ki bodo vključevale več kot dva partnerja 10%,
• operacijam, ki bodo izkazovale inovativnost se doda 10% (pri merilu inovativnost dosegle
najvišje število točk).
• operacijam, ki bodo vključevale mlade in druge ranljive skupine 10%.
Če vrednost posamezne operacije znaša nad 20.000 EUR se lahko izvaja v dveh fazah, vendar mora
biti vrednost posameznega zahtevka za izplačilo višja od 5.000 EUR.
V.
Državne pomoči
Javna podpora iz naslova te uredbe se dodeli v skladu s pravili državnih pomoči, kjer je to relevantno.
To pomeni, da je dodeljena v skladu z:
• Uredbo 1407/2013/EU;
• poglavjem III, oddelek 4–6 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o
razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za
združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
(UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014, str. 1);
• delom II, poglavjema II in III Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in
gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje 2014–2020 z dne 1. 7. 2014;
• Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187, z dne 26. 6.
2014, str. 1)
Pri tem je potrebno upoštevati, da
•
skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na
podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
EU L 352, 24.12.2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne
glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali
Unije,
•
se podpore ne dodeli podjetjem v težavah, kot jih določa 2. člen Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem
sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1).
VI
•
•
•
•
•

Vsebina vloge
osnovne podatke o upravičencih,
naziv operacije,
opis operacije in načrtovane aktivnosti,
območje (lokacija izvajanja operacije),
cilje, ki jih zasleduje operacija,

•
•
•

dinamiko izvajanja in črpanja finančnih sredstev načrtovane operacije,
finančni načrt oziroma zaprta finančna konstrukcija,
obvezne priloge, ki izhajajo iz predpisov Evropske unije ali nacionalne zakonodaje glede na tip
operacije (npr. dovoljenja, soglasja);

Vloga za sredstva EKSRP vsebuje še:
•
dokazila o že prejetih javnih sredstvih
VII
.

Merila
MERILA
1

DOSEGANJE HORIZONTALNIH CILJEV EU

9

2

ZASLEDOVANJE CILJEV SLR

15

3

OKOLJSKA TRAJNOST OPERACIJE

10

4

SOCIALNA VZDRŽNOST

10

5

EKONOMSKA TRAJNOST

20

6

VKLJUČENOST PARTNERJEV

10

7

VKLJUČENOST PREBIVALSTVA V PROJEKT

8

8

TERITORIALNA POKRITOST

8

9

INOVATIVNOST OPERACIJE

10

SKUPAJ

100

Podrobnejša merila so del razpisne dokumentacije
VIII Višina razpisanih sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev v okviru EKSRP je ___________ in v okviru ESRR___________
IX Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem naslovu www.lasbarje.si.
X Način prijave in roki:
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno prek izvajalca poštnih storitev na
naslov LAS.
Ovojnica mora biti opremljena z naslednjimi podatki: LAS Barje z zaledjem, Rakitna 46, s pripisom
»ne odpiraj, javni poziv«, oz pripisom iz katerega je razvidno, da se vloga nanaša na prijavo na javni
poziv. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja vloge. Vloge iz katerih ni razvidno, da
se nanašajo na javni razpis se zavrže.
Rok za oddajo vlog: ______________
XI

Obravnavanje in pregled vlog

Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo __________, v prostorih _________________. Odpiranje vlog
ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila ocenjevalna komisija, ki jo imenuje upravni
odbor.
Ocenjevalna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove vlagatelje nepopolnih vlog, da jih
dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 15 dni od prejema vloge. Vloge vlagateljev, ki vloge ne dopolnijo v
roku, se zavržejo.
S sklepom
se zavrže vloge:
• ki so prepozno prispele,
• ki niso oddane na predpisani razpisni dokumentaciji,
• nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno
in zavrne vloge:
• ki so neutemeljene,
• z nasprotujočimi podatki v vlogi in prilogah,
• ki so vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah,
• vsebinsko neustrezne vloge,
• ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo.
XII

Obveščanje o izboru

Vlagateljem katerih vloge izpolnjujejo predpisane pogoje iz predpisov in javnega razpisa in so za
namen zagotovljena sredstva se izda odločitev in se jih pozove k podpisu pogodbe. Vlagatelj mora
pogodbo podpisati v roku 8. dni od prejema. Če se vlagatelj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo.
Rok za izdajo odločitve je 60 dni od ugotovitve vseh dejstev.
Po podpisu pogodbe LAS Barje z zaledjem izbrane operacije predloži v potrditev organu pristojnemu
za končno odobritev operacije in sicer operacije, ki se sofinancirajo iz EKSRP na ARSKTRP ter
operacije, ki se sofinancirajo iz ESRR na MGRT, ki vsebino in popolnost vlog ponovno preverita in na
podlagi morebitnih dopolnitev odločata o odobritvi oz. zavrnitvi operacije.
Poziv za dopolnitev vloge in odločitev o izboru pristojni organ posreduje LAS Barje z zaledjem, ki o
tem obvesti upravičenca. Las Barje z zaledjem skupaj z vlagateljem pripravi dopolnitev in jo vloži na
pristojni organ. O izboru operacij, ki se sofinancirajo iz EKSRP se odloči z odločbo. O izboru operacij,
ki se sofinancirajo iz ESRR se odloči s sklepom, na podlagi katerega se z upravičenci sklene
pogodba.
XIII
Pritožba na odločitev
Zoper odločitev lahko upravičenec vloži pritožbo na naslov LAS Barje z zaledjem v roku 8. dni od
prejema odločitve.
XV

Zahtevki za izplačilo

Zahtevek za EKSRP mora vsebovati najmanj
• osnove podatke o upravičencih,
• podatke o doseženih ciljih operacije,
• kopije računov, potrjene s strani LAS,
• fotografije stanja na terenu pred gradnjo kot tudi med samimi fazami in po zaključku gradnje,
• kopije vseh veljavnih pogodb ter aneksov k pogodbam, ki se nanašajo na uveljavljene stroške,
• pri gradbenih delih kopijo končne gradbene situacije, ki jo potrdi pooblaščeni nadzorni organ,
oziroma,
• natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del po cenah na enoto in porabljenih količinah, ter
projekt
• izvedenih del in knjigo obračunskih izmer v elektronski obliki,
• v primeru postopka javnega naročanja vso dokumentacijo o izvedenem javnem naročilu.
Zahtevek za izplačilo ESRR je opredeljen v smernicah organa za potrjevanje.

XVI

Informacije

Za vse dodatne informacije, pomoč pri pripravi vloge, svetovanjem povezanim s prijavo vloge na javni
poziv se lahko obrnete na info@lasbarje.si do treh dni pred potekom roka za prijavo. Vprašanja in
odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.lasbarje.si.
Št. dokumenta:___________________
Datum:_________________________
Miran Stanovnik, l.r,
predsednik

