
3.3.2017

1

DELAVNICA ZA PRIPRAVO 
OPERACIJ V OKVIRU JAVNEGA 

POZIVA TOTI LAS 

Zg. Kungota, 01.03.2017

Doris Pavuna Stanko 

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA TOTI LAS

� Obsega ozemlje v velikosti 158,85km2

� Št. prebivalcev: 21.297

� Št. članov: 73
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JAVNI POZIV TOTI LAS – SKLAD ESRR in 
EKSRP

� IZHODIŠČA:

� Vsa veljavna zakonodaja

� Uredba CLLD

� Strategija lokalnega razvoja TOTI LAS

JAVNI POZIV TOTI LAS - OSNOVNE INFORMACIJE

Sklad EKSRP:
Odprtje javnega poziva: 07.02.2017
Zaprtje javnega poziva: 21.03.2017
Možna vprašanja: 17.03.2017

Sklad ESRR:
Odprtje javnega poziva: 23.02.2017
Zaprtje javnega poziva: 30.03.2017
Možna vprašanja: 27.03.2017

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

EKSRP ESRR

134.149,20 € 140.260,76 €

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov:

85% 80%
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KLJUČNE RAZLIKE MED SKLADOM EKSRP IN ESRR

EKSRP:
Upravičeno območje

Operacija se lahko izvede na območju Občine Kungota 
in MO Maribor (izvzeto mestno naselje Maribor) 

Upravičenci

fizične in pravne osebe, ki imajo stalno bivališče na
območju LAS oziroma sedež, 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.

Stopnja sofinanciranja: 

85% upravičenih stroškov

Najnižji znesek: 2.000,00 €

ESRR:
Upravičeno območje

Operacija se lahko izvede samo v urbanem območju
(naselju): Plintovec

Upravičenci 

pravne osebe javnega in zasebnega prava (vključno s 
samostojnimi podjetniki), nevladne organizacije, 
institucije regionalnega razvoja, institucije zasebnega 
prava, ki imajo na območju LAS sedež, registrirano 
izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma 
poslovno enoto na območju LAS. Upravičenci so tudi 
pravne osebe javnega prava ali pravne osebe zasebnega 
prava v javnem interesu, ki delujejo na območju LAS

Stopnja sofinanciranja: 

80% upravičenih stroškov

Najnižji znesek: 5.000,00 €

TRAJANJE PROJEKTOV: priporočen zaključek do 30.06.2018

TP1:

Ustvarjanje delovnih 
mest

TP2:

Razvoj osnovnih storitev

TP3:

Varstvo okolja in 
ohranjanje narave

TP4: 

Večja vključenost 
mladih, žensk in drugih 

ranljivih skupin

TEMATSKA 
PODROČJA
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Tematsko področje Cilj Ukrep Kazalnik SKLAD

Ustvarjanje 
delovnih 

mest

Spodbuditi hitrejši 
razvoj podjetništva 
(tudi socialne 
ekonomije) in 
ustvarjanja novih 
(zelenih) delovnih 
mest 

Vzpostavitev podpornega 
okolja za hitrejši razvoj, 
promocijo podjetništva in 
socialne ekonomije

Število podprtih 
operacij
Število ustvarjenih 
novih delovnih mest ESRR

EKSRP

Izboljšati 
povezovanje in 
mreženje med 
lokalnimi razvojnimi 
deležniki v urbanih 
naseljih in 
podeželju

Aktivnosti podpore 
razvoju skupnih 
turističnih produktov, 
lokalnih proizvodov in 
storitev ter oblikovanjem 
mrež lokalnih ponudnikov

Št. novih in 
nadgrajenih produktov 
in storitev
Št. novih in 
nadgrajenih mrež in 
partnerstev
Št. vključenih 
deležnikov

ESRR

EKSRP

Tematsko 
področje

Cilj Ukrep Kazalnik SKLAD

Razvoj
osnovnih
storitev

Vzpostavitev in 
nadgradnja lokalne 
infrastrukture in 
razvoj storitev za 
izboljšanje kakovosti 
življenja in 
kvalitetnega 
preživljanja prostega 
časa

Razvoj storitev in programov  
ter nadgradnja lokalne 
infrastrukture za izboljšanje 
kvalitete življenja in 
kvalitetnega preživljanja 
prostega časa

Število podprtih 
operacij

Število obnovljenih 
objektov/investicij

Število novih 
storitev/programov

EKSRP

Dvig lokalne 
samooskrbe ter 
razvoj dodatnih 
dejavnosti na 
podeželju

Promocija in razvoj 
aktivnosti za zvišanje 
stopnje lokalne samooskrbe 
in dodatnih dejavnosti na 
podeželju

Število vključenih 
pridelovalcev
Število vključenih 
javnih ustanov

EKSRP
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Tematsko področje Cilj Ukrep Kazalnik SKLAD

Varstvo okolja
in ohranjanje
narave

Dvig ozaveščenosti 
prebivalstva o 
varstvu okolja, 
ohranitvi naravne 
dediščine ter 
trajnostno uporabo 
naravnih virov

Razvoj in izvajanje 
programov ozaveščanja 
in usposabljanja 
prebivalcev in 
določevalcev o pomenu 
trajnostnega razvoja

Število podprtih operacij

št. novih programov za 
ozaveščanje in 
izobraževanje

ESRR

EKSRP

Izboljšanje manjše 
lokalne 
infrastrukture, ki 
prispeva k varovanju 
okolja in ohranjanju 
narave

Aktivnosti za izgradnjo
manjše infrastrukture
ter spodbujanje
uporabe obnovljivih
virov energije ter
trajnostne mobilnosti

Število podprtih operacij

Število izgrajene 
infrastrukture/manjših 
investicij
Št. novih programov za 
izboljšanje energetske 
učinkovitosti ter biotske 
pestrosti območja

ESRR

EKSRP

Tematsko 
področje

Cilj Ukrep Kazalnik SKLAD

Večja 
vključenost 
mladih, 
žensk in 
drugih 
ranljivih 
skupin

Povečati socialno 
vključenost ranljivih 
ciljnih skupin

Razvoj in povezovanje
aktivnih programov in
storitev za povečanje
socialne vključenosti RCS

Število podprtih operacij

Št. vključenih
posameznikov iz ranljivih
skupin

ESRR

EKSRP

Povečati dostopnost 
do raznolikih 
storitev in 
programov 
aktivnega staranja 
ter zdravega 
življenjskega sloga.

Razvoj programov in 
aktivnih partnerstev pri 
spodbujanju in promociji 
zdravega in aktivnega 
življenjskega sloga, 
vključno z programi 
aktivnega staranja

Število podprtih operacij
Št. novih in nadgrajenih 
programov in storitev
Št. vključenih 
posameznikov iz ranljivih 
skupin

ESRR

EKSRP
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TEMATSKO 
PODROČJE

UKREP
EKSRP ESRR

SREDSTVA v €
za leto 2017 in 2018

SREDSTVA v €
za leto 2017 in 2018

USTVARJANJE NOVIH 
DELOVNIH MEST

Vzpostavitev podpornega okolja za hitrejši razvoj, promocijo 
podjetništva in socialne ekonomije

10.732,00 25.246,80

Aktivnosti podpore razvoju skupnih turističnih produktov, lokalnih 
proizvodov in storitev ter oblikovanjem mrež lokalnih ponudnikov

16.098,00 16.831,20

RAZVOJ OSNOVNIH 
STORITEV

Razvoj storitev in programov  ter nadgradnja lokalne infrastrukture za 
izboljšanje kvalitete življenja in kvalitetnega preživljanja prostega 
časa

32.196,00

Promocija in razvoj aktivnosti za zvišanje stopnje lokalne samooskrbe 
in dodatnih dejavnosti na podeželju

21.464,00

VARSTVO OKOLJA IN 
OHRANJANJE NARAVE

Razvoj in izvajanje programov ozaveščanja in usposabljanja 
prebivalcev in določevalcev o pomenu trajnostnega razvoja

16.098,00 19.636,75

Aktivnosti za izgradnjo manjše infrastrukture ter spodbujanje uporabe 
obnovljivih virov energije ter trajnostne mobilnosti

24.146,00 36.468,25

VEČJA VKLJUČENOST 
MLADIH, ŽENSK IN 
DRUGIH RANLJIVIH 
SKUPIN

Razvoj in povezovanje aktivnih programov in storitev za povečanje 
socialne vključenosti RCS

7.378,36 25.247,26

Razvoj programov in aktivnih partnerstev pri spodbujanju in promociji 
zdravega in aktivnega življenjskega sloga, vključno z programi 
aktivnega staranja

6.036,84 16.831,50

JAVNI POZIV – osnovna načela
OSNOVNA NAČELA OPIS

partnerstvo Zaželeni so partnerski projekti (kupno načrtovanje, skupno 
izvajanje, skupno osebje in skupno financiranje)
Partnerstvo sestavljata najmanj dva partnerja.
70:30 ESRR

večsektorski
pristop

Zaželen večsektorski pristop (sodelovanje lokalnih skupnosti, NVO, 
zavodov, gospodarskega sektorja)

inovativnost Operacije naj bodo inovativne, ustvarjajo novo dodano vrednost na 
območju (nekaj kar v okolju še ni - (uporaba novih metod, pristopov 
in programov, uvajanje novih storitev in proizvodov, uvajanje novih 
znanj,..)

trajnost operacij Pomembna je trajnost operacije – sredstva EU omogočajo le zagon 
aktivnosti, že v času izvedbe mora biti zagotovljeno nadaljnje 
delovanje
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JAVNI POZIV - značilnosti
ZNAČILNOSTI OPIS

V primeru investicij - Vsebina mora upravičiti investicijo
- Potrebna dovoljenja, soglasja lastnikov itd.; npr. 

pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je potrebno; 
soglasja ZRSVN, ZVKD v primeru varovanih območij

Prispevek v naravi
SAMO ZA SKLAD 
EKSRP

Da, za partnerje, ki nimajo zaposlenih
max. 10 % upravičenih stroškov

Ob vlogi: 3 ponudbe!!

Kazalnik delovna
mesta

Delovno mesto se vzdržuje še
- 3 leta po zadnjem izplačilu SKLAD EKSRP
- 5 let po zadnjem izplačilu SKLAD ESRR

Upravičeni stroški

� Neposredna povezava z izvajanjem projektnih aktivnosti!

� Pravilno označevanje!

� Stroški:

• strošek dela

• materialni stroški

• stroški naložba

• stroški storitev

• prispevek v naravi (največ 10% upravičenih stroškov na zadevno 
operacijo!) SAMO EKSRP

ZA SKLAD ESRR: 
Podroben opis v Navodila orngana upravljanja o upravičenih 
stroških za sredstva evrop.kohezijske politike v prog. obdobju 
2014-2020
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Neupravičeni stroški

� Davek na dodano vrednost

� Stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo,

� Splošni upravni stroški,

� Obresti na dolgove,

� 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 operacij,

� Stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz, ocen, strategij in 
drugih podobnih raziskav, kadar niso neposredno povezani z določeno 
operacijo.

PRIZNANE VREDNOSTI POSAMEZNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV

…so določene v:  VELJA ZA EKSRP

- Katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti in

- Katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije

TRŽNO PRIMERLJIVE PONUDBE:

� za vsako postavko v stroškovniku oz. predvideno aktivnost

� strošek JE v Katalogu stroškov:  1 ponudba

� strošek NI v Katalogu stroškov: 3 primerljive ponudbe

PAZI: delo zaposlenih pri partnerjih, prispevek v naravi: tudi 3 ponudbe

o Kadar je strošek iz kataloga: določena maksimalna priznana vrednost oz. 
vrednost po ponudbi, če je ta nižja

o Zavezanci po ZJN-3: ob poročanju potrebno dokazovat speljan postopek

o Priloži se tudi končna ponudba

PONUDBE JE POTREBNO 
PRILOŽITI PRI VLOGI! 

ESRR: popis del ali 
ena ponudba 
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POGOJI UPRAVIČENOSTI

Upravičenec (in partner, kadar se operacije izvajajo s partnerjem) mora 
izpolnjevati  sledeče pogoje:

o ima stalno bivališče oz. sedež organizacije (poslovni enoto) na 
območju LAS 

o ima zagotovljena sredstva za financiranje operacije (lastni viri). 

Operacija:

o aktivnosti se morajo izvajati na upravičenem območju LAS

o ima zaprto finančno konstrukcijo

o prispeva k uresničevanju ciljev SLR

o ob vlogi morajo biti izdana vsa potrebna dovoljenja 

IZVAJANJE OPERACIJ
� Izvajanje operacij v fazah:

- Kadar bi vrednost posamezne operacije znašala več kot 20.000 EUR, se 
lahko izvaja v dveh fazah, pri čemer posamezen zahtevek za izplačilo ne 
sme biti nižji od 2.000 EUR za EKSRP ter 5.000 EUR za ESRR.

� Vloga za spremembo:

� 2 x med izvajanjem operacije, pred izvedbo predvidenih sprememb!

� Poročanje in zahtevki:

- pred vložitvijo zahtevka za izplačilo nepovratne finančne podpore mora 
biti operacija zaključena. Vsi računi, ki jih upravičenec uveljavlja v 
zahtevku za izplačilo, morajo biti plačani in pridobljena morajo biti vsa 
potrebna dovoljenja,

- upravičeni stroški posamezne operacije se ne smejo financirati iz drugih 
javnih sredstev (prepoved dvojnega financiranja). 



3.3.2017

10

Paziti na:

� Dvojno javno sofinanciranje ni dovoljeno:

Npr. društva, kmetije…ne more za isti projekt dobiti 
sofinanciranja od občine/drugega ukrepa države in 
iz pristopa CLLD

� Ostale pogoje iz JP in drugih pravnih podlag

� Finančna sposobnost za izvedbo 
operacij/projektov

Na kaj je treba paziti ob vlogi:

� Rok za oddajo (po pošti ali osebno)
� pravilna oprema ovojnice!

• Obvezne priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji:  
potrdilo FURS, sodišča, v primeru kazalnika za delovna 
mesta: potrdilo ZZZS; 

• Priloge morajo biti predložene za vse partnerje!
• Poziv za morebitno dopolnitev oz. razjasnitev vloge po 

posredovan na e-naslov, naveden v vlogi, roki bodo 
omejeni in jih bo treba upoštevati
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ZA KONEC

� Informacije dosegljive na spletni strani: 
� http://toti-las.si/

� E-naslov: las@mra.si

� Tel.št: 02/ 333 13 11; 02/ 333 13 17; 051/621 243

(vsak delovnik me 9:00 in 15:00)

� Osebno – po predhodnem dogovoru

� Vse spremembe bodo objavljene na spletni strani

KONTAKTNI PODATKI

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA TOTI LAS
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

� E-naslov: las@mra.si

� Spletna stran: www.toti-las.si

� Tel.št.: 02/ 333 13 11 in 02/ 333 13 17


