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LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA TOTI LAS

Lokalna akcijska skupina TOTI LAS (v nadaljevanju: TOTI LAS), na podlagi Lokalne
razvojne strategije LAS 2007-2013, ki je bila sprejeta na seji Upravnega odbora TOTI
LAS, dne 16.12.2008, in sklep Upravnega odbora z dne 16.06.2009
objavlja
Drugi javni poziv za oddajo projektnih predlogov za izvajanje
»Lokalne razvojne strategije TOTI LAS 2008-2013«
za leto 2010
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RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Datum predstavitve javnega poziva in delavnice za pripravo projektnih predlogov bo
naknadno objavljena na spletu.
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I. PREDMET JAVNEGA POZIVA
Predmet javnega poziva je nabor projektnih predlogov za leto 2010, ki bodo upravičeni
do nepovratnih sredstev iz ukrepov 4. osi Program razvoja podeželja R Slovenije 2007
– 2013 po pristopu LEADER in predstavljajo izvajanje Lokalne razvojne strategije TOTI
LAS za obdobje 2008 – 2013, na območju Občin Duplek, Kungota, Pesnica, Šentilj in
MO Maribor.

II. PRIJAVITELJI
Na poziv se lahko prijavi fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za prijavo in
izbor projektov.

III. PREDMET PODPORE
Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za izvajanje projektov v okviru
izvajanja LRS in sicer v okviru naslednjih vsebinskih področij:
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM

1:
2:
3:
4:

2

Organiziranost n znanje za razvoj
Gospodarski razvoj podeželja
Kakovostno bivanje in delo na podeželju
Kulturna in naravna dediščina temelj identitete in prepoznavnosti
območja

IV. UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni stroški so:
 Stroški materiala, dela in storitev, nastali z izvedbo projektov
 Stroški promocije projekta (do 20% skupne vrednosti projekta)
 Prispevek javnih ali zasebnih upravičencev v naravi (ne sme presegati 20%
skupne vrednosti projekta
 Ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta, kot so
izdatki arhitektom, inženirjem in svetovalcem, stroški pridobivanja
dokumentacije in dovoljenj, študije izvedljivosti, patenti in licence (do višine
20% upravičenih stroškov projekta)
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Neupravičeni stroški / podpore se ne dodelijo za:









upravne takse,
stroške materiala in storitev za zasebno rabo,
bančne stroške in stroške garancij,
plačilo davkov, vključno z DDV, carin in dajatev pri uvozu,
nakup rabljene opreme,
naložbe v prostore za zasebno rabo,
naložbe v ribištvu in ribogojstvu,
prevozna in transportna sredstva za zasebno rabo.

V. OSNOVNA MERILA ZA IZBOR PROJEKTOV
Pri izbiri projektov je pomembno, da so cilji projekta, izvedene 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.
Tabela: Tabela kriterijev/meril za ocenjevanje projektov
MERILA

Strateško
vključevanje

Komplementarnost

OPIS

Ali je projekt v skladu s
pobudami na lokalni,
nacionalni in EU ravni

Skladnost projekta s cilji
ter ukrepi LRS

Ima projekt nosilca
Nosilec projekta
Ima nosilec reference in
sposobnosti

Enakomeren razvoj
celotnega območja
LAS

Ali projekt prispeva k
skladnemu razvoju
širšega območja LAS
vseh petih občin
Ali projekt prispeva k
skladnemu razvoju
širšega območja LAS
(več kot ½ območja –
št. prebivalcev)
Ali projekt prispeva k
skladnemu razvoju

KRITERIJI
OCENJEVANJA

NAJVEČJE
ŠT. TOČK

DA

5

NE

0*

DELNO

3

DA

5

NE

0

DA

2

NE

0

DA

3

NE

0

DA

10

DA

6

DA

3

3

OCENJENO
ŠT. TOČK
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širšega območja LAS
(manj kot ½ območja –
št. prebivalcev)
Nekaj novega (metode,
proizvodi, znanje,
storitve,...)

DA

10

Posodobitev

DA

5

Ne predstavlja novosti ali
posodobitve

DA

0

- vsaj dvema skupinama

DA

6

- vsaj eni skupini

DA

3

- stalim ciljnim skupinam

DA

1

Ali je projekt v skladu z
okoljsko zakonodajo

DA

2

NE

0

Ali projekt prispeva k
ohranjanju okolja

DA

6

NE

0

DA

8

Gospodarski vpliv

Ali projekt ustvarja nova
del. mesta oz. jih
ohranja ali ustvarja
dodatne vire dohodka

NE

0

Ali so zagotovljena
lastna sredstva v višini
50% vrednosti projekta

DA

5

Financiranje

NE

0

- vsi trije

DA

8

- dva

DA

4

- eden

DA

1

Izvajanje projekta po
času, ko ne bo več
pomoči javnih sredstev

DA

6

NE

0

Možnost prenosa idej in
izkušenj na ostala
območja

DA

4

NE

0

DA

10

NE

0

Inovativnost

Vključenost
prioritetnih skupin

Projekt je namenjen
mladim,ženskam,
zaposlenim na družinskih
kmetijah, invalidom,
brezposelnim, starejšim:

Okoljski vpliv

Vključenost lokalne
skupine

Trajnost projekta

Prenosljivost
Ekonomska ali
družbena
upravičenost

4

Ali so vključeni različni
sektorji (priprava in
izvedba):

Ali je projekt ekonomsko
ali družbeno upravičen

Drugi javni poziv lokalne akcijske skupine TOTI LAS za oddajo predlogov projektov za leto 2010

M R

A

MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA TOTI LAS

VI. VIŠINA IN DELEŽ SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov za leto 2010 je
119.689 EUR. Delež sofinanciranja iz naslova pristopa LEADER je odvisen od tipa
projekta. Za profitne projekte je delež sofinanciranja največ do 50%, za neprofitne pa
do 100% upravičenih stroškov.
Pri izračunu upravičenih stroškov se upošteva dovoljenje najvišje deleže.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov iz naslova pristopa Leader za posamezen
namen znaša:
1. Za izvajanje profitnih projektov:
- naložbe v infrastrukturo in urejanje prostora do 30 %
- naložbe v turistično infrastrukturo in storitve do 40 %
- promocija proizvodov in storitev do 40 %
- podpora trženju proizvodov in storitev do 40%
- naložbe v izboljšanje kmetijstva in gozdarstva do 40%
- drugi profitni projekti do 50 %
2. Za izvajanje neprofitnih projektov:
- usposabljanje, izobraževanje in animacija za pristop LEADER do 50 %
- drugo usposabljanje, animacija in izobraževanje do 60 %
- neprofitne naložbe do 50%
- drugi neprofitni projekti do 100%

5

Neprofitni projekti so tisti, ki nimajo neposrednih finančnih učinkov.
Najnižji delež podpore za posamezen projekt je 2.000 EUR, najvišji pa 50.000 EUR.
Prispevek v naravi lahko predstavlja do 20% skupne vrednosti projekta. Vsi stroški
promocije projekta lahko znašajo do 20% vrednosti projekta.
Neupravičene stroške v celoti krije prijavitelj sam.
Projekti so praviloma enoletni ali dvoletni. Izjemoma so lahko projekti večletni, v tem
primeru se razdeli na več manjših podprojektov, kjer mora biti razvidno kateri
podprojekti so del večjega projekta. Večletne projekte je potrebno posebej utemeljit.
Najnižji znesek posameznega zahtevka ne sme biti manjši od 2.000 EUR.
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VII.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA TOTI LAS

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN NAVODILA PRIJAVITELJEM

Razpisna dokumentacija vsebuje:
 Predmet podpore
 Upravičeni prijavitelji in partnerji
 Upravičeno obdobje trajanja projektov in upravičeno območje
 Upravičeni in neupravičeni stroški
 Višina in delež sredstev za sofinanciranje projektov
 Navodilo prijaviteljem za izdelavo vloge
 Postopek za izbor projektov
 Merila za ocenjevanje vlog
 Pomembne informacije o izvajanju projektov
 Obveznosti ob in po zaključku projekta
 Rok in naslov za oddajo projektnih vlog
 Seznam vsebine in prilog vloge

Vloga mora biti pripravljena in oddana v skladu z razpisno dokumentacijo.

6
VIII. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vlogo predložite v enem (1) tiskanem izvodu in eni (1) elektronski verziji na zgoščenki
(CD-ju). Tiskani izvirnik vloge in elektronska verzija vloge na zgoščenki morata biti
povsem enaka.
Pisne vloge morajo prijavitelji za vsak projekt posebej dostaviti osebno ali poslati s
priporočeno pošiljko v zaprtih ovojnicah, opremljenih z naslovom prijavitelja in z
oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI POZIV ZA LAS 2010« na sedež upravljalca:
Mariborska razvojna agencija, za TOTI LAS, Pobreška cest 20, 2000 Maribor.
Ovojnica s prijavo za projektne predloge 2010, mora prispeti na navedeni naslov, ne
glede na vrsto prenosa pošiljke, do 24.08.2009 do 13.00 ure.
V postopku izbire projektov bodo obravnavane prijave, ki vsebujejo vse z javnim
pozivom in razpisno dokumentacijo zahtevane podatke in dokazila ter prispejo na
naslov pisarne TOTI LAS v roku, določenim s tem pozivom.
Nepravočasno in nepravilno označene prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene
prijavitelju.
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IX.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA TOTI LAS

POTOPEK ZA IZBOR PROJEKTOV

Postopek za izbor bo potekal v dveh fazah:
1. FAZA:
1. Odpiranje vlog ni javno.
2. Prispele vloge bo obravnavala Komisija za ocenjevanje projektov TOTI LAS in
jih ocenila v skladu s kriteriji/merili za izbiro projektov in v skladu s finančnim
planom LAS. Komisija ugotovi tehnično in vsebinsko ustreznost, oceni
projektne vloge in pripravi Zapisnik s seznamom projektov, ki jih preda
Upravnemu odboru.
Prednost imajo projekti, ki dosežejo večje število točk.
3. Najkasneje v 2 (dveh koledarskih) dneh po odprtju vlog LAS pisno pozove tiste
vlagatelje katerih vloge niso popolne k dopolnitvam. Rok za dopolnitev vloge je
48 ur od datuma in ure poziva za dopolnitev.
4. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne dopolnijo v navedenem roku se zavržejo.
5. Upravni odbor obravnava Zapisnik in seznam predlaganih projektov Komisije na
seji ter izda slep o izbranih projektih.

Opomba: Sklep o izboru dobitnikov je pogojni: dokončni sklep sledi po
odobritvi Izvedbenega načrta LAS s projekti s strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
6. Prijavitelji projektov bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni po opravljeni oceni in
izbiri.
7. Zoper sklep Upravnega odbora je v 5 (koledarskih) dne od dneva prejema
sklepa, možna pritožba na Nadzorni odbor TOTI LAS (pritožba so odda na
sedež upravljalca TOTI LAS)
V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji javnega poziva ter merila in
kriteriji za ocenjevanje projektov.
Nadzorni odbor odloči in pošlje pritožniku sklep v 15. (koledarskih) dneh po
prejemu pritožbe. Zoper odločitev Nadzornega odbora TOTI LAS pritožba ni
možna.
2. FAZA:
8. Upravljalec TOTI LAS pripravi Letni izvedbeni načrt za leto 2010 iz katerega so
razvidni izbrani projekti in struktura financiranja posameznih projektov ter ga
pošlje na MKGP pisarni LEADER v potrditev.
9. Projekti bodo odobreni za sofinanciranje, ko pisarna LEADER potrdi Letni
izvedbeni načrt TOTI LAS.
10. Z upravičenci se sklenejo pogodbe o sofinanciranju izvajanja projektov.
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X.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA TOTI LAS

ROK V KATEREM BODO PRIJAVITELJI OBVEŠČENI O IZBIRI

Prijavitelji bodo o izbiri obveščeni v roku 3 (koledarskih) dni od dneva izbire in
ocenitve projektov. Projekti bodo odobreni za sofinanciranje, ko pisarna LEADER potrdi
Letni izvedbeni načrt TOTI LAS.

XI.

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

Javni poziv in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Mariborske
razvojne agencije : www.mra.si ter na spletnih straneh občin ustanoviteljic (MO
Maribor, Občina Duplek, Občina Kungota, Občina Pesnica in Občina Šentilj).
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo tudi na sedežu upravljalca:
TOTI LAS, Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, od
dneva objave na spletni strani do izteka prijavnega roka.
Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom TOTI LAS dobijo prijavitelji pri
upravljalcu TOTI LAS: Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreška cesta 20, 2000
Maribor.
Kontaktna oseba: Doris Pavuna Stanko tel: 02/ 333 13 11 in Boris Keuc tel: 02/ 333
13 05, oz. v pisarni vsak delovnik od 8.00 do 15.30 ali po e-pošti: las@mra.si.

Datum: 17.07.2009

Lokalna akcijska skupina TOTI LAS
Boris Rožman
predsednik l.r.
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