
                                                                                                 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
Evropa investira v podeželje     

 
Na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za 
obdobje 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 73/08),  Lokalne razvojne strategije LAS 
Posavje za obdobje 2007-2013, Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano RS (MKGP) o dodelitvi statusa delujoče lokalne akcijske skupine z dne 
14.01.2009, Pravilnika o merilih in kriterijih za oceno in izbor projektov za 
vključitev v LIN ter o spremljanju in nadzoru teh projektov ter sklepa Upravnega 
odbora LAS Posavje z dne 06.05.2010 o načinu nabora projektov za leto 2010,    

 
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE OBJAVLJA 

2. JAVNI POZIV ZA NABOR PROJEKTOV, 
UPRAVIČENIH DO NEPOVRATNIH SREDSTEV LEADER IZ 

KVOTE ZA LETO 2010 
 

I. Predmet javnega poziva 
 

Predmet javnega poziva je nabor projektnih predlogov, ki bodo upravičeni 
do nepovratnih sredstev LEADER iz kvote sredstev 4. osi Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2007-2013 za leto 2010, s katero na ravni regije 
Posavje upravlja Lokalna akcijska skupina Posavje (LAS Posavje).  
 
Projekti morajo upoštevati načela LEADER in prispevati k uresničevanju 
razvojne vizije, strateških ciljev, programov in ukrepov Lokalne razvojne 
strategije 2007-2013 LAS Posavje za območje občin Bistrica ob Sotli, 
Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica (LRS LAS Posavje). 
Ta je dosegljiva na spletni strani RRA Posavje, pod programskim področjem 
Razvoj podeželja, LAS Posavje. Posamezen projekt se lahko nanaša le na en 
strateški cilj in znotraj njega le na en program in ukrep LRS LAS Posavje. 
 
Projekti morajo nadgrajevati cilje 1., 2. ali 3. osi in cilje ukrepov teh osi, kot jih 
določa Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013. 
 
Izbrani projekti bodo vključeni v t.i. Letni izvedbeni načrt LAS Posavje za leto 
2010 (LIN za leto 2010), ki ga mora ta posredovati na MKGP v dokončno 
potrditev. 
 

II. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje projektov 
 
LAS Posavje razpisuje okvirno kvoto sredstev LEADER za leto 2010 v višini 
208.000 EUR. 
 

III. Upravičeni prijavitelji 
 

Upravičeni prijavitelji za prijavo na ta javni poziv so zainteresirane fizične in 
pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče ali registriran sedež na 



upravičenem območju delovanja LAS Posavje, ki je območje celotne 
razvojne regije Posavje (občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, 
Krško, Radeče in Sevnica). 
 
Poleg teh so upravičenci tudi druge javne in razvojne institucije ter 
nevladne organizacije, ki sicer nimajo sedeža na območju LAS Posavje, s 
svojo dejavnostjo pa pomembno vplivajo na razvoj tega območja. Do 
sofinanciranja pa bodo upravičeni samo pod pogojem, če se bo njihov projekt 
izvajal na območju LAS Posavje in/ali bodo v načrtovane aktivnosti vključene 
pravne osebe s sedežem ali fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju 
LAS Posavje.  
 
 

IV. Upravičeni stroški projektov 
 

Upravičenih stroški projektov so: 
- stroški dela zaposlenih na projektu, 
- stroški materiala in storitev, nastali z izvedbo projekta, 
- stroški promocije projekta (vendar največ do 20 % skupne vrednosti 

projekta), 
- prispevek v naravi javnih ali zasebnih upravičencev (vendar največ do 

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 (vendar 
največ do 20 % upravičenih stroškov). 

 
 

V. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov projekta 
 
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov projekta je odvisna od vrste naložbe in 
tipa projekta, najmanj pa 2.000 EUR in največ 70.000 EUR, za projekte 
sodelovanja pa ne manj kot 2.000 EUR in ne več kot 30.000 EUR. 
 
PROFITNI TIPI PROJEKTA  višina sofinanciranja upravičenih 

stroškov 
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 % 
NEPROFITNI TIPI PROJEKTA  višina sofinanciranja upravičenih 

stroškov 
usposabljanje, izobraževanje in 
animacija za pristop LEADER  

do 50 % 

neprofitne naložbe do 50 % 
drugo usposabljanje, animacija in do 60 % 



izobraževanje  
drugi neprofitni projekti  do 100 % 

projekti sodelovanja med LAS* do 80 % 
 
*Podpora se dodeli samo za izdatke, ki so nastali na območju Evropske 
skupnosti. 
 
Neupravičene stroške in razliko do 100 % upravičenih stroškov krije prijavitelj 
sam. 
 

VI. Upravičeno obdobje trajanja projektov 
 
Projekti se ne smejo pričeti izvajati pred datumom potrditve Letnega 
izvedbenega načrta LAS Posavje za leto 2010 s strani MKGP in podpisom 
pogodbe med prijaviteljem in LAS Posavje.  
 
Upravičeni stroški so samo stroški, nastali od datuma podpisa pogodbe o 
sofinanciranju izvajanja projektov do 31.12. 2012. Kot začetek stroška se šteje 
prevzem obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev 
(sklenitev katerekoli pogodbe, naročila materiala, opreme, storitve ali dela). 
 

VII. Merila in kriteriji za oceno in izbor projektov 
 
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo ocenjena na podlagi meril in 
kriterijev, določenih v Pravilniku o merilih in kriterijih za oceno in izbor projektov 
za vključitev v LIN ter o spremljanju in nadzoru teh projektov in so del Navodil 
prijaviteljem za prijavo projektov v LIN za leto 2010. 
 
 

VIII. Obravnava vlog in postopek odobritve 
 
Odpiranje vlog za projektne predloge za leto 2010 ni javno in bo izvedeno v 
torek 03. julija 2009 na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje. Postopek 
za izbor projektnih predlogov v LIN 2010 bo potekal v dveh fazah: 
 
1. Faza obravnave: 
 

• Upravni odbor LAS Posavje bo imenoval ocenjevalno komisijo, ki odpira in 
obravnava vloge v skladu z merili in kriteriji za ocenjevanje projektov. 

• Najkasneje v osmih koledarskih dneh po odpiranju vlog LAS pisno pozove 
tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za 
dopolnitev je pet koledarskih dni od datuma prejema poziva za dopolnitev. 

• V primeru, da bodo v vlogi manjkali več kot trije (3) zahtevani obrazci in 
priloge, bo prijava izločena brez poziva k dopolnitvi.  

• Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se 
zavržejo, neustrezno dopolnjene pa zavrnejo. 

• Popolne vloge bo obravnavala ocenjevalna komisija na podlagi meril in 
kriterijev. Pri ocenjevanju projektnih predlogov po splošnih kriterijih je 
največje število možnih točk 70. Projekt mora po splošnih kriterijih zbrati 
najmanj 50 točk. 



• Poročilo ocenjevalne komisije obravnava Upravni odbor LAS Posavje in po 
predhodni obravnavi Nadzornega odbora LAS Posavje potrdi LIN 2010. 

• Prijavitelji bodo izboru projektov obveščeni pisno najkasneje v 60 dneh od 
zaključka javnega poziva.  

 
2. Faza obravnave: 

 
• Upravni odbor LAS Posavje potrjen Letni izvedbeni načrt 2010 posreduje v 

dokončno potrditev Leader pisarni na MKGP. 
 
Po prejemu odločbe MKGP o potrditvi LIN za leto 2010 bo LAS Posavje z 
izbranimi prijavitelji sklenil pogodbo o sofinanciranju projekta. 

 
 
IX. Rok in naslov za predložitev vlog 
 

Zainteresirani prijavitelji morajo vloge na ta javni poziv oddati najkasneje do 
30.06.2009.  
 
Vloga mora biti oddana s priporočeno pošiljko na naslov: Regionalna 
razvojna agencija Posavje, za LAS Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, s pripisom: Ne 
odpiraj – vloga na 2. javni poziv LAS Posavje za LIN 2010«. 
 
Na kuverti mora biti jasno razviden naziv in naslov pošiljatelja ter datum in ura 
oddaje vloge na pošto.  
 
 

X. Sprememba javnega poziva 
 
V primeru spremembe javnega poziva, prijavnega obrazca ali navodil 
prijaviteljem pred zaključkom javnega poziva bodo spremembe objavljene na 
spletnih straneh RRA Posavje, posavskih občin in lokalnih podjetniških centrov. 
 

XI. Prijavni obrazci in navodila ter dodatne informacije 
 

Prijavni obrazec skupaj z Navodili prijaviteljem za prijavo projektov v LIN za leto 
2010 in drugimi dokumenti, navedenimi v tem pozivu in navodilih je dosegljiv 
na spletnih straneh: RRA Posavje, www.rra-posavje.si, pod programskim 
področjem Razvoj podeželja, LAS Posavje – http://www.rra-
posavje.si/index.php?lg=0&mf=4&mc=213&pg=388, vseh posavskih občin in lokalnih 
podjetniških centrov.   
 
Dodatne informacije dobite na naslovu Tehnične pisarne LAS Posavje, ki deluje 
v prostorih RRA Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško. Kontaktna oseba je Kristina 
Ogorevc Račič, tel. 07 488 10 52, e-naslov: las.posavje@rra-posavje.si. 
 
 
 

Predsednik LAS Posavje 
Franc BOGOVIČ 

 


