VPRAŠANJA IN ODGOVORI:
1.) Ali je nujno, da je prijavitelj/partner iz občine, kjer se projekt prijavlja? Smo društvo, ki je
sicer registrirano v Mariboru, a smo člani iz občine Starše in tudi nekatere izvedene
dejavnosti so bile vezane na občino Starše.
ODGOVOR:
V točki 3.1. 1. JP za sklad ESRR je napisano sledeče:
Upravičenci do podpore do podpore so lokalne akcijske skupine - LAS, pravne osebe javnega
in zasebnega prava (vključno s samostojnimi podjetniki), nevladne organizacije, institucije
zasebnega prava, ki imajo na območju LAS 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.
V točki 3.1 1. JP za sklad EKSRP je napisano sledeče:
Upravičenci do podpore so LAS ter 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.
Za JP za problemsko območje je napisano podobno, le da je območje omejeno na območje
Občine Hoče – Slivnica. Iz navedenega izhaja, da se lahko prijavijo tudi druge osebe javnega
prava ali pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sicer sedež drugje,
vendar delujejo na območju LAS.
V vlogi bo torej treba dokazati, da prijavitelj deluje v javnem interesu, če nima sedeža, enote
oz. prebivališča na območju LAS.
2.) Če prav razumem, je predpogoj za prijavo tudi članstvo v LAs. Kako hitro se to članstvo
odobri-potrdi?
ODGOVOR:
Članstvo v LAS ni predpogoj za prijavo na JP LAS. Lahko pa se v članstvo prijavite ne glede na
prijavo na JP, saj je poziv za vstop za članstvo odprt do konca programskega obdobja. Vloga
za članstvo je dosegljiva na http://lastovica.si/vkljucevanje-novih-clanov-las/.

3.) Ali je lahko prijavljen projekt-recimo manjši projekt ozaveščanja o podnebnih spremembah
del večjega projekta, ki se morebiti tudi prijavi za sredstva LAS-oz. recimo da bi bil odobren
ali ti ni dovoljeno?
ODGOVOR:
Prijavljen projekt naj bo neka smiselna, zaključena celota. Za iste aktivnosti, ki jih prijavljate v
okviru naših JP, ne smete pridobiti drugih sredstev, saj bi v tem primeru šlo za dvojno javno
financiranje, ki pa ni dovoljeno. Naj še opozorim, da je v primeru obeh skladov (tudi v
primeru aktivnosti ozaveščanja) upravičeno območje samo območje LAS. V kolikor bi se
aktivnosti ozaveščanja izvajale izven območja LAS, ne bi bile upravičene do povračil.

4.) Kaj predstavljajo razpisani zneski v javnih pozivih LAS? Določeni so tudi minimalne vrednosti
sofinanciranja, ki se med skladoma razlikujejo.
ODGOVOR:

Razpisana je višina javnega sofinanciranja operacij/projektov, ki je na voljo pri posamičnem
ukrepu v okviru javnega poziva LAS. To pomeni, da zneski iz javnega poziva predstavljajo 85 %
(v okviru sklada EKSRP) oz. 80 % neto vrednosti operacij. Minimalna vrednost sofinanciranja
posamične operacije je v okviru sklad EKSRP 2.000 EUR, v okviru sklada ESRR pa 5.000 EUR.
Zahtevki v okviru posamičnega zahtevka za izvedeno operacijo torej ne morejo biti nižji. Če
želi izvajalec s partnerji prijaviti projekt mora biti vrednost operacije (brez DDV in drugih
neupravičenih stroškov) v okviru EKSRP vsaj 2.353 EUR, v okviru ESRR pa 6.250 EUR.
5.) Kako se bodo upoštevala naselja v okviru ESRR?
Za sklad ESRR velja, da so upravičena samo naselja, ki so vključena v finančni okvir ESRR
(razen naselja iz Priloge 1 Urede CLLD).
ZAKON O DOLOČANJU OBMOČIJ TER O IMENOVANJU IN OZNAČEVANJU NASELIJ, ULIC IN
STAVB, določa tudi območja naselij, ki so evidentirana v registru prostorskih enot.

