Pogodba o sodelovanju med upravičencem in LAS Lastovica
Pogodbeni stranki:
upravičenec……………………………………………… (naziv upravičenca, naslov), matična št. ……………………….,
davčna št. ……………………., ki ga zastopa ………………….. (v nadaljevanju upravičenec)
in
LAS Lastovica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, ki jo zastopa predsednik Marjan Malek, (v
nadaljevanju LAS Lastovica)
1. člen
Uvodne ugotovitve
-

-

podlaga za sklenitev te pogodbe je Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v
programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju Uredba CLLD) z vsemi njenimi
spremembami in dopolnitvami, vse njene pravne podlage ter potrjena Strategija lokalnega
razvoja SLR LAS Lastovica z vsemi dopolnitvami (v nadaljevanju: SLR),
LAS Lastovica je objavil 4. Javni poziv za izbor operacij iz sklada ESRR za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja LAS Lastovica za obdobje 2014 – 2020,
Upravičenec je na zgoraj navedeni javni poziv oddal svojo vlogo za izvedbo operacije, ki jo je
ocenila Ocenjevalna komisija LAS ter jo je kot ustrezno potrdil Upravni odbor LAS,
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) je dokončno potrdilo
vlogo upravičenca ter z njim sklenilo pogodbo št. _____
2. člen

Predmet pogodbe
Predmet te pogodbe je podrobnejša ureditev medsebojnih obveznosti med upravičencem in LAS
Lastovica v času izvajanja potrjene operacije ter v okviru vnaprej znanih obveznosti upravičencev
operacij tudi po njenem zaključku.
3. člen
Obveznosti upravičenca
Upravičenec operacije (fizična ali pravna oseba) na podlagi 2. točke 27. Uredbe CLLD, dovoljuje, da je
LAS Lastovica zastopnik za vlaganje vlog in zahtevkov za izplačilo operacij ter dopolnitev vlog in
zahtevkov za izplačilo.
Upravičenec bo, skladno z določili 4. Javnega poziva, zahtevek na LAS oddal najkasneje 15 delovnih
dni pred zaključkom posamezne faze oz. zaključene operacije.
Upravičenec bo pri izvajanju operacije sodeloval z LAS Lastovica in bo v primeru odprtih vprašanj in
morebitnih nejasnosti le-te predstavil LAS-u Lastovica.
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Upravičenec bo pred spremembo izvajanja operacije sporočil LAS-u Lastovica vse potrebne
spremembe operacije ter z LAS-om Lastovica uskladil postopke za izvedbo spremembe, pri čemer je
treba vložiti vlogo za spremembo pogodbe med upravičencem ter MGRT.
Upravičenec bo pri izvajanju operacije upošteval veljavne predpise glede upravičenosti stroškov
(Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v
programskem obdobju 2014-2020).
Prav tako bo pri izvajanju operacij upošteval veljavna Navodila organa upravljanja na področju
komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 za
informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo, pri čemer bo v svoje objave
ustrezno vključeval tudi logotip LAS Lastovica.
Upravičenec bo tudi po zaključku operacije upošteval določbe iz javnega poziva, razpisne
dokumentacije in vseh pravnih podlag, predvsem iz vidika trajnosti operacije, dokazovanja
kazalnikov, hrambe dokumentacije, poročanja ter razpoložljivosti za izvedbo morebitnih kontrol.
Upravičenec bo tudi po zaključku operacije izvajal aktivnosti poročanja, v skladu s pravili sklada ESRR.
4. člen
Obveznosti LAS Lastovica
LAS Lastovica bo zagotavljal podporo upravičencu pri izvajanju operacije. LAS Lastovica bo na podlagi
prejetih verodostojnih dokumentov vnesel zahtevek v imenu upravičenca v elektronski sistem za
vnos vlog.
LAS Lastovica se obvezuje, da bo (skladno z določili Uredbe CLLD) v okviru letnega poročanja
vrednotenja SLR zadevnim organom upravljanja posredoval tudi korektne in točne informacije, ki se
nanašajo na izvajanje izbrane operacije upravičenca.
5. člen
Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo morebitne spore in nesporazume, ki bi nastali v zvezi z
izvajanjem te pogodbe, reševali sporazumno. Če sporazum ni mogoč, je za reševanje spora pristojno
sodišče v Mariboru.
6. člen
Ta pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod,
veljati pa začne z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Hoče, ____________________
Upravičenec:

LAS Lastovica

___________________________

Predsednik: Marjan Malek
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