Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA LOŠKEGA POGORJA
Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

PRIJAVNICA
za izbor CLLD operacij financiranih iz sredstev ESRR na
območju LAS loškega pogorja
- 4. javni poziv -

(VSEBINA IN STROŠKOVNI NAČRT)

1. Osnovni podatki o operaciji
1.1. Naziv operacije

1.2. Skrajšani naziv operacije
(maksimalno 49 znakov, vključno s presledki)

1.3. Izpolni LAS loškega pogorja
Datum in ura prejema vloge:
Zap. št. vloge:
Datum in ura prejema popolne vloge:
Zap. št. popolne vloge:
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2. Podatki o partnerjih
2.1. Podatki o prijavitelju (vodilnemu partnerju)
Vpišite podatke o prijavitelju. Pri statusni obliki navedite ali gre za javni, gospodarski ali zasebni sektor.
Javni sektor: pravna oseba javnega prava, institucija regionalnega razvoja
Gospodarski sektor: pravna oseba zasebnega prava, samostojni podjetniki
Zasebni sektor: nevladne organizacije

Prijavitelj (vodilni partner)
(naziv)
Naslov
Poštna številka in pošta
Spletna stran
Kontaktna oseba za
izvajanje pogodbe (skrbnik
pogodbe)
Telefon
Faks
E-naslov skrbnika pogodbe
Matična številka
Davčna številka
Transakcijski račun
Naziv banke in sedež
Statusna oblika

2.2. Podatki o partnerju 1
Vpišite podatke o partnerju. Pri statusni obliki navedite ali gre za javni, gospodarski ali zasebni sektor.

Partner 1
(naziv)
Naslov
Poštna številka in pošta
Spletna stran
Kontaktna oseba za
izvajanje pogodbe (skrbnik
pogodbe)
Telefon
Faks
E-naslov skrbnika pogodbe
Matična številka
Davčna številka
Transakcijski račun
Naziv banke in sedež
Statusna oblika
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2.3. Podatki o partnerju 2
Vpišite podatke o partnerju. Pri statusni obliki navedite ali gre za javni, gospodarski ali zasebni sektor.

Partner 2
(naziv)
Naslov
Poštna številka in pošta
Spletna stran
Kontaktna oseba za
izvajanje pogodbe (skrbnik
pogodbe)
Telefon
Faks
E-naslov skrbnika pogodbe
Matična številka
Davčna številka
Transakcijski račun
Naziv banke in sedež
Statusna oblika
*Prosimo, skopirajte zgornja polja in vpišite podatke za vsakega dodatnega partnerja (Partner 3,…)

2.4. Reference prijavitelja (vodilnega partnerja)
Navedite najpomembnejše operacije v zadnjih letih, ki so povezane z obravnavano operacijo.
V primeru več operacij kopirajte tabelo

Naslov operacije 1

Leto
izvajanja

Vloga v operaciji

Vrednost celotne
operacije

Leto
izvajanja

Vloga v operaciji

Vrednost celotne
operacije

Glavni rezultati
Naslov operacije 2

Glavni rezultati

2.5. Reference partnerja 1
Navedite najpomembnejše operacije v zadnjih letih, ki so povezane z obravnavano operacijo.
V primeru več operacij kopirajte tabelo

Naslov operacije 1

Leto
izvajanja

Vloga v operaciji

Vrednost celotne
operacije

Glavni rezultati
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Naslov operacije 2

Leto
izvajanja

Vloga v operaciji

Vrednost celotne
operacije

Glavni rezultati

2.6. Reference partnerja 2
Navedite najpomembnejše operacije v zadnjih letih, ki so povezane z obravnavano operacijo.
V primeru več operacij kopirajte tabelo

Naslov operacije 1

Leto
izvajanja

Vloga v operaciji

Vrednost celotne
operacije

Leto
izvajanja

Vloga v operaciji

Vrednost celotne
operacije

Glavni rezultati
Naslov operacije 2

Glavni rezultati
*V primeru več partnerjev prosimo kopirajte tabelo (Partner 3, …)
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3. Podatki o operaciji
3.1. Naziv operacije – celoten oz. dolg naziv
Vpišite naslov operacije, ki naj bo jasen in sporočilen.

3.2. Skrajšan naziv operacije
Vpišite akronim oz. kratek naslov operacije, ki naj vsebuje maksimalno 49 znakov, vključno s presledki.

3.3. Območje/lokacija izvajanja operacije (občina, urbana naselja,…)
Ustrezno označite z »x« občine, kjer se bodo izvajale aktivnosti operacije oz. kjer bodo videni rezultati operacije.
Navedite imena naselij v posamezni občini, kjer se bo izvajala operacija.
Pazite: operacije financirane iz sredstev ESRR se morajo izvajati v urbanih naseljih Gorenja vas, Poljane nas Škofjo Loko, Sovodenj,
Škofja Loka, Binkelj, Puštal, Stara Loka, Trata, Reteče, Železniki, Selca in Žiri, lahko pa imajo vpliv na celotno območje LAS.

Občina

Urbana naselja v občini

Občina Gorenja vas - Poljane
Občina Škofja Loka
Občina Železniki
Občina Žiri

3.4. Lokacija naložbe
V kolikor gre za naložbo, nakup zemljišča, gradnjo, prenovo, nakup opreme, izgradnjo infrastrukture in podobno za vsako
naložbo navedite lokacijo naložbe: katastrsko občino in parcelno številko /ali naslov objekta (ulica, hišna številka, pošta),
kjer se bo naložba nahajala ter poleg navedite partnerja, ki bo naložbo izvedel.
Za lokacijo, kjer se bo naložba nahajala, navedite kdo je lastnik osnovnih sredstev v katera se bodo vlagala pridobljena sredstva
operacije.

št.

Naložba

Lokacija

Partner, ki izvede
naložbo

Lastniška struktura,
osnovni sredstev kjer
se izvede naložba

1
2
*V primeru več naložb dodajte vrstice

3.5. Predviden začetek in zaključek operacije
Vpišite predviden začetek in zaključek operacije oz. faze operacije (dan/mesec/leto).
Operacija se lahko začne izvajati po oddaji vloge v odobritev na MGRT.
Za zaključek operacije oz. faze operacije se šteje datum oddaje zahtevka s poročilom na LAS loškega pogorja. Do datuma zaključka
operacije oz. faze operacije morajo biti izvedene vse aktivnosti in plačani vsi računi. Skrajni rok za zaključek operacije je
31.5.2020.

Faza 1:
Predviden začetek operacije/1. faze:
Zaključek operacije/1. faze:
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Faza 2:
Predviden začetek operacije/2. faze:
Zaključek operacije/2. faze:
Faza 3:
Predviden začetek operacije/3. faze:
Zaključek operacije/3. faze:

3.6. Namen in predmet operacije
3.6.1. Ukrepi Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja
V desnem stolpcu ustrezno označite z »x« ukrep na katerega se prijavlja vaša operacija.

Tematsko področje ukrepanja: Ustvarjanje delovnih mest
Ukrep 1

Zagotavljanje kakovostnega podpornega okolja za razvoj podjetnosti,
kreativnosti in ustvarjalnosti, ki vodi k novim delovnim mestom

Tematsko področje ukrepanja: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
Ukrep 6

Razvoj novih programov in storitev na enakovredno vključevanje ranljivih
skupin v družbo

3.6.2. Povzetek namena in predmeta operacije
Cilji operacije morajo prispevati k ciljem Operativnega programa za evropsko kohezijsko politiko 2014 – 2020 in ciljem Strategije
lokalnega razvoja LAS loškega pogorja za obdobje 2014-2020.

Opišite dolgoročne cilje (namen) operacije

Opišite kratkoročne/operativne cilje operacije

3.7. Prispevek operacije k razvojnim dokumentom
3.7.1. Opis vpliva operacije na specifični cilj: Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na
območju LAS
V skladu z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 2.9.7. Vlaganje v okviru
strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

3.8. Prispevek operacije k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja 2014 – 2020
Operacije, ki bodo sofinancirane iz sredstev tega javnega poziva morajo s svojimi rezultati prispevati k uresničevanju ciljev
opredeljenih v Strategiji lokalnega razvoja LAS loškega pogorja. Ustrezno označite z »x«, h kateremu cilju SLR prispeva vaša
operacija.

Cilj A1

Ustvariti trajnostna delovna mesta z aktiviranjem lokalnih potencialov

Cilj D1

Povečati pestrost in izboljšati kakovost storitev za ranljive skupine

Utemeljite kako vaša operacija prispeva k uresničevanju izbranega cilja SLR.

6

3.9.

Usklajenost operacije s cilji drugih razvojnih dokumentov območja

Utemeljite kako vaša operacija prispeva k uresničevanju ciljev drugih razvojnih dokumentov območja, kot so na primer
Regionalni razvojni program Gorenjske 2014 – 2020, Strategija turizma za škofjeloško območje 2020+, Strategija razvoja Občine
Škofja Loka 2015+, ipd.

3.10. Usklajenost operacije s horizontalnimi cilji Evropske unije
Utemeljite kako vaša operacija prispeva k doseganju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, skrbi za varovanje
okolja, spodbujanju inovativnosti ter spodbujanju enakosti moških in žensk ter nediskriminaciji.

3.11. Ciljne skupine
Navedite katerim ciljnim skupinam iz območja LAS loškega pogorja je operacija namenjena.

3.12. Opis operacije
3.12.1.

Ozadje operacije z glavni poudarki operacije

Opišite ozadje operacije, da bi z njim utemeljili razloge za operacijo ter navedite glavne poudarke operacije.

3.12.2. Aktivnosti operacije
Natančneje navedite aktivnosti, ki se bodo v operaciji izvedle in v povezavi s katerimi bodo nastali stroški. Razdelite jih lahko na
več vsebinskih področij. Aktivnosti operacije predstavljajo popis del, ki so potrebna za izvedbo operacije. Iz njih naj bo jasno kateri
stroški bodo v operaciji nastali. V primeru, da se operacija deli na tri faze, ločeno navedite aktivnosti 1., 2. in 3. faze.

3.12.3. Vloga partnerjev v operaciji
Navedite kako so glavne aktivnosti operacije razdeljene med sodelujoče partnerje. V primeru, da se operacija deli na tri faze,
ločeno navedite vlogo partnerjev v 1., 2. in 3. fazi. Opredelite tudi finančno odgovornost posameznega partnerja.
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3.12.4. Rezultati operacije
Navedite pričakovane rezultate operacije.

3.13.

Načrtovane aktivnosti operacije s terminskim načrtom

Navedite aktivnosti, ki se bodo v operaciji izvedle in v povezavi s katerimi bodo nastali stroški. Razdelite jih glede na partnerje. V
primeru več partnerjev prosimo kopirajte tabelo.
Navedite tekoče cene, v primeru, ko se operacija izvaja več kot eno leto.

PRIJAVITELJ oz. vodilni partner
Aktivnost

Pričetek
(mesec/leto)

Zaključek
(mesec/leto)

Vrednost z DDV oz.
DPN (v EUR, na 2
decimalki)

Pričetek
(mesec, leto)

Zaključek
(mesec, leto)

Vrednost z DDV oz.
DPN (v EUR, na 2
decimalki)

FAZA 1

FAZA 2

FAZA 3

Skupaj celota (bruto) vrednost aktivnosti
PARTNER 1
Aktivnost

FAZA 1
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FAZA 2

FAZA 3

Skupaj celota (bruto) vrednost aktivnosti
PARTNER 2
Aktivnost

Pričetek
(mesec, leto)

Zaključek
(mesec, leto)

Vrednost z DDV oz.
DPN (v EUR, na 2
decimalki)

FAZA 1

FAZA 2

FAZA 3

Skupaj celota (bruto) vrednost aktivnosti
*Prosimo, skopirajte zgornja polja in vpišite podatke za vsakega dodatnega partnerja (Partner 3,…)

3.14.

Inovativnost operacije

Utemeljite v čem in zakaj je operacija inovativna. Operacija je inovativna, če uporablja nove metode, pristope, uveljavlja nove
proizvode, storitve in rešitve za razvojne probleme območja LAS loškega pogorja. Prinaša in prilagaja inovacije iz drugih okolij,
posodablja tradicionalne oblike znanj in izkušenj v okolju.
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3.15.

Trajnost operacije

Utemeljite kako se bo zagotavljala trajnost operacije. Razložite kdo bo upravljal oz. skrbel za rezultate po zaključku operacije (v
vsebinskem in finančnem smislu).
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4. Načrtovanje ciljev, ki jih zasleduje operacija
4.1. Kazalniki učinka
Učinki predstavljajo neposredni produkt operacije. Učinki so predmet pogodbe o sofinanciranju projekta. Jasna opredelitev in
ustrezno načrtovanje kazalnikov učinka je nujen predpogoj za njihovo dokazovanje skladno s pogodbo o sofinanciranju.
Izberite vse ustrezne kazalnike za predmetno operacijo in vpišite začetno in načrtovano vrednost.

Začetna vrednost
Kazalnik

(stanje pred izvedbo operacije, na
dan oddaje vloge oz. vpišite
datum)

Načrtovana vrednost
ob zaključku operacije

4.2. Kazalniki rezultata
Rezultati merijo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev operacije 2 leti po zaključku operacije oz. uporabo učinkov. Učinek se
mora odražati v vsaj enem rezultatu. Rezultati so predmet pogodbe o sofinanciranju projekta. Jasna opredelitev in ustrezno
načrtovanje kazalnikov rezultata je nujen predpogoj za njihovo dokazovanje skladno s pogodbo o sofinanciranju.
Kazalniki pod zap. št. 1 do 3 so kazalniki, ki morajo biti skladni z Operativnim programom in so obvezni.
Glede na izbrani cilj operacije izberite vsaj en kazalnik pod zap. št. 4 do 7 in se do njega opredelite, je obvezen.
V kolikor uresničujete tudi druge navedene kazalnike, se opredelite tudi do njih.
Lahko dodate tudi dodatne kazalnike.
Izberite vse ustrezne kazalnike za predmetno operacijo in vpišite začetno in načrtovano vrednost.

Začetna vrednost
Kazalnik
1.

Število deležnikov na lokalni ravni, ki so vključeni v
izvajane operacije (projektov CLLD)

2.

Število prebivalcev, na katere vpliva izvajanje
operacije

3.

Število podprtih partnerstev

4.

Število novo ustvarjenih delovnih mest

5.

Število usposobljenih potencialnih podjetnikov

6.

Število usposobljenih specialnih svetovalcev

7.

Število predstavnikov ranljivih skupin vključenih v
programe

8.

Število novih ali nadgrajenih tržno zanimivih
produktov (produktov in storitev)

9.

…

(stanje pred izvedbo operacije,
na dan oddaje vloge oz. vpišite
datum)

Načrtovana vrednost
2 leti po zaključku
operacije

10.
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4.3. Prispevek aktivnosti posameznega partnerja v projektu k ciljem operacije
Za vsakega partnerja v operaciji navedite aktivnosti, ki jih bo izvedel. Utemeljite kako posamezni partner prispeva k ciljem
operacije.

Aktivnosti partnerja ter njegov prispevek k ciljem
operacije

Partner v projektu

Ocenjena
vrednost
upravičenih
stroškov
aktivnosti
partnerja (EUR)

Aktivnosti:
Prijavitelj:
Prispevek aktivnosti k ciljem operacije:
Aktivnosti:
Partner 1:
Prispevek aktivnosti k ciljem operacije:
Aktivnosti:
Partner 2:
Prispevek aktivnosti k ciljem operacije:
*Prosimo, skopirajte zgornja polja in vpišite podatke za vsakega dodatnega partnerja (Partner 3,…)

4.4. Že pridobljena sredstva iz drugih virov/vložene vloge
Ustrezno označite z »x« v kolikor so za aktivnosti operacije že bila pridobljena sredstva iz drugih virov oz. postopek izbora
poteka.
Če »Da« potem v desnem stolpcu navedite in natančno opišite vire financiranja in aktivnosti, ki so bile oz. bodo sofinancirane.

Da
Ne

4.5. Operacija vsebuje naložbo
Naložbe predstavljajo investicije v izgradnjo, prenovo ali opremljenost objektov; nakup mehanizacije, strojev ali opreme; nakup
zemljišč ter investicije v prometno, komunalno, komunikacijsko, turistično, okoljsko idr. infrastrukturo.
Ustrezno označite z »x«.

Da
Ne

4.6. Dovoljenje in soglasja1
Označite z »x«.
Če »Da« potem v desnem polju navedite dovoljenja/soglasja po vzorcu.

Operacija je pridobila dovoljenje za poseg v prostor
Da

Gradbeno dovoljenje št. __________________________ z dne ______________________. Gradbeno dovoljenje je
postalo pravnomočno dne _________________________.
Opombe:

Ne

Ni potrebno.

Za operacijo so bila pridobljena tudi druga dovoljenja

Ob prijavi mora biti operacija pripravljena do faze izvedbe z vsemi pridobljenimi in pravnomočnimi dovoljenji (npr.
gradbeno dovoljenje) in soglasji (npr. kulturno varstvena in naravovarstvena soglasja, soglasja lastnikov zemljišč), ki
morajo biti priloženi prijavnici operacije.
1
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Da

Za operacijo je bilo pridobljeno naslednje dovoljenje:__________________________________________________
št. ____________________________ z dne_________________________.
(navedite vsa dovoljenja)

Ne

Ni potrebno.

Operacija je pridobila druga soglasja
Da

Za operacijo je pridobljeno še naslednje soglasje:______________________________________________________
št. ____________________________ z dne______________________.
(navedite vsa soglasja)

Ne

Ni potrebno.

Za operacijo ni bilo potrebno pridobiti nobenih dovoljenj in soglasij
Označite, če ni bilo potrebno pridobiti nobena dovoljenje ali soglasja za izvajanje operacije.

4.7. Dokumentacija
Za operacijo je izdelana naslednja investicijska dokumentacija (DIIP, IP, …)
Označite z »x«.
Če »Da« potem v desnem polju navedite vso dokumentacijo po vzorcu.

Da

Investicijska dokumentacija:____________________________________________________________________________
št. _________________________ z dne _______________.
Opombe:

Ne

Ni potrebno.

Za operacijo je izdelana/pridobljena druga tehnična dokumentacija
Da

Za operacijo je pridobljena dokumentacija____________________________________________________________
št. __________________________ z dne____________________.

Ne

Ni potrebno.

Za operacijo ni bilo potrebno pridobiti investicijske oz. druge tehnične dokumentacije
Označite, če za operacijo ni bilo izdelane/pridobljene nobene investicijske oz. druga tehnična dokumentacije.
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5. Finančni podatki
5.1. Finančno ovrednotenje operacije
Stroški vodenja in koordinacije lahko predstavlja največ 10 % skupnih upravičenih stroškov operacije.
Stroški promocije na programskem območju lahko zajemajo največ 10 % skupnih upravičenih stroškov operacije.
Stroški nakupa zemljišč lahko predstavljajo največ 10 % skupnih upravičenih stroškov operacije .
Splošni stroški (storitve arhitektov, inženirjev, svetovalcev,…) lahko predstavljajo največ 10% skupnih upravičenih stroškov
operacije.
Pišite na dve decimalki natančno.

Podatek

Faza 1

Faza 2

Faza 3

Skupaj

Skupna vrednost operacije (z DDV, EUR)
Ocenjen znesek povračljivega DDV (EUR)
Ocenjen znesek upravičenih stroškov operacije (tekoče
cene, EUR)
Ocenjen znesek neupravičenih stroškov operacije
(tekoče cene, EUR)
Ocenjen diskontirani neto prihodki v ekonomski dobi
operacije (v EUR)



Ni relevantno

Ocenjena finančna vrzel – R (%)



Ni relevantno

Ocenjen pripadajoči znesek – DA (v EUR)



Ni relevantno

Ocenjena ekonomska interna stopnja donosnosti (%)



Ni relevantno

Zaprošen % sofinanciranja upravičenih stroškov

80%

80%

80%

80%

Vrednost sofinanciranja (v EUR)
Predviden strošek vodenja in koordinacije (v % od
upravičenih stroškov)
Predviden strošek promocije na programskem območju
(v % od upravičenih stroškov)
Predvideni stroški nakupa zemljišč (v % od skupnih
upravičenih stroškov)
Predvideni splošni stroški (v % od skupnih upravičenih
stroškov)
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6. Podpisi partnerjev vključenih v izvedbo operacije
6.1. Podpis in žig partnerja oz. partnerjev
6.1.1.

Podpis in žig: Partner 1

Naziv partnerja:
Ime in priimek odgovorne osebe:
Podpis in žig :

6.1.2.

Podpis in žig: Partner 2

Naziv partnerja:
Ime in priimek odgovorne osebe:
Podpis in žig :
*Prosimo, skopirajte zgornja polja in vpišite podatke za vsakega dodatnega partnerja (Partner 3,…). Za vsakega partnerja
lahko tabelo pripravite na svoji strani.
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7. Podpisi prijavitelja operacije ter datum oddaje vloge
7.1. Podpis in žig prijavitelja
Naziv prijavitelja:
Ime in priimek odgovorne osebe:
Podpis in žig:

7.2. Datum oddaje vloge
Datum:
Kraj:
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8. Obvezne priloge
Prijavnici je potrebno predložiti naslednje priloge.
Označite z »x« tiste priloge, ki jih prilagate.

Št. priloge

Naziv

Kdo priloži

Priloga 1

Uvrstitev projekta v plane oz. načrte

Priloga 2

Investicijsko tehnična dokumentacija

Priloga 3

Izjava partnerja operacije

Priloga 4

Dokazila o poravnanih davkih in prispevkih

Priloga 5

Izjava partnerja operacije, da podpora ne bo dodeljena
podjetjem v težavah

Vodilni partner in
partnerji

Priloga 6

Izjava partnerja operacije glede enotnega podjetja in
kumulaciji pomoči »de minimis«

Vodilni partner in
partnerji

Priloga 7

Dogovor skupine upravičencev o nosilcu operacije in
medsebojnih razmerjih

Priloga 8

Stroškovnik/finančna konstrukcija

Priloga 9

Viri financiranja/finančna konstrukcija

Priloga 10

Podroben stroškovni načrt operacije

Priloga 11

Vloga na elektronskem mediju

Vodilni partner s
partnerji
Vodilni partner v imenu
partnerstva
Vodilni partner v imenu
partnerstva
Vodilni partner v imenu
partnerstva
Vodilni partner v imenu
partnerstva

Označite

Vodilni partner in
partnerji
V kolikor projekt
vsebuje investicijo, jo
priloži partner, ki bo
izvedel investicijo
Vodilni partner in
partnerji
Vodilni partner in
partnerji
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Priloga 1: Uvrstitev projekta v plane oz. načrte

Predložiti je potrebno:
-

-

-

kopijo veljavnega akta o proračunu samouprave lokalne skupnosti - kadar je vodilni
partner/partner občina
kopijo NRP - kadar gre za INVESTICIJSKE IN KOMBINIRANE OPERACIJE in je vodilni
partner/partner občina; kopija NRP mora biti žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe
vodilnega partnerja/partnerja. Iz NRP mora biti razvidno, kje je navedena operacija, ki je predmet
vloge.
kopijo posebnega dela proračuna - kadar gre za INVESTICIJSKE IN KOMBINIRANE OPREACIJE in je
vodilni partner/partner občina; kopijo posebnega dela proračuna mora biti žigosana in podpisana s
strani odgovorne osebe vodilnega partnerja/partnerja. Iz NRP mora biti razvidno, kje je navedena
operacija, ki je predmet vloge.
kopijo finančnega načrta/letnega programa dela/ipd. - v primeru, da je vodilni partner/partner
regionalna razvojna agencija ali javni zavod in iz finančne konstrukcije operacije izhaja, da vodilni
partner/partner zagotavlja določen del sredstev za sofinanciranje operacije, mora vodilni
partner/partner k vlogi priložiti ustrezno dokumentacijo, iz katere izhaja, da ima vodilni
partner/partner za izvedbo operacije zagotovljena sredstva (npr. potrjen letni program dela in
finančni načrt, ipd.).

V kolikor za operacijo, ki je predmet prijave viri (in/ali poimenska navedba operacije) v proračunu oz. NRP
niso usklajeni, podajte izjavo, da jih boste vrednostno in poimensko uskladili do posredovanja 1. zahtevka za
izplačilo.

Navodilo: Za to stranjo priložite zahtevane dokumente.
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Priloga 2: Investicijsko tehnična dokumentacija

V kolikor gre za INVESTICIJSKO OPERACIJO mora partner, ki je nosilec investicije predložiti investicijsko
tehnično dokumentacijo ter v kolikor je partner občina tudi sklep o potrditvi Investicijsko tehnične
dokumentacije.

Navodilo: Za to stranjo priložite zahtevane dokumente.
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Priloga 3: Izjava partnerja operacije

Navodilo: Za to stranjo priložite zahtevane dokumente.
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Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Skrajšan naziv operacije:
Naziv partnerja:

Izjava partnerja operacije
Spodaj podpisani kot odgovorna oseba partnerja operacije izjavljam, da:
-

sem seznanjen in soglašam z vsebino in pogoji 4. javnega poziva za izbor operacij za izvajanje
Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 - 2020 in jih bom
skrbno upošteval;

-

so vsi navedeni podatki v vlogi in prilogah za prijavo operacije popolni in verodostojni ter da se
obenem zavezujem, da bom sproti pravočasno posredoval LAS loškega pogorja vse morebitne
spremembe teh podatkov;

-

se strinjam s Pravilnikom o merilih in postopku za izbor operacij LAS loškega pogorja;

-

se strinjam z uporabljenim načinom zbiranja in obdelave podatkov ter da LAS loškega pogorja in
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobijo podatke, ki so potrebni za odločanje o
vlogi iz uradnih evidenc;

-

se strinjam z objavo osnovnih podatkov o operaciji za potrebe obveščanja javnosti o sofinanciranju
operacije;

-

se strinjam, da se informacije in podatki o operaciji lahko uporabljajo in shranjuje za različne
analize, raziskave in statistične podatke;

-

organizacija, ki jo zastopam:
o ni v stečajnem ali likvidacijskem postopku, postopku prisilne poravnave, ni prenehala
poslovati, ni v nobenem postopku, povezanem z zgoraj navedenimi zadevami, niti ni v
sorodnem položaju, ki bi izhajal iz podobnega postopka, predvidenega z nacionalno
zakonodajo ali predpisi;
o

ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje v zvezi s svojim poslovanjem;

o

ni zagrešila hujše kršitve poklicnih pravil;

o

nima neporavnanih obveznosti do države;

o

ni izključena iz sofinaciranja v skladu z 52. členom Uredbe CLLD;

-

nepremičnine, na kateri se izvajajo naložbe, niso predmet sklepa o izvršbi na nepremičnino;

-

imamo pridobljena vsa potrebna dovoljenja/soglasja, kot jih za izvedbo operacije določa področna
zakonodaja;

-

nismo prejeli nobenih javnih sredstev občin, državnega proračuna Republike Slovenije ali
sredstev Evropske unije za upravičene stroške, navedene v vlogi;

-

razpolagamo s primernimi pravnimi, finančnimi in operativnimi zmogljivostmi za izvedbo
predlagane operacije, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja operacje;

-

bomo zagotovil manjkajoča sredstva za sofinanciranje operacije;

-

bomo poslovali skladno z določbami ustreznih nacionalnih predpisov in predpisov Evropske unije,
zlasti v zvezi z javnimi naročili, državno pomočjo, okoljskimi predpisi;
bomo v zahtevanih rokih predložili dodatne podatke ali dokumente, ki se nanašajo na operacijo, če
bodo to zahteval LAS loškega pogorja oz. inštitucije odgovorne za izbor operacije;

-

ne bomo pričeli z izvedbo operacije pred oddajo vloge v odobritev na MGRT

-

bomo operacijo označili v skladu z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin
kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020 in navajali LAS loškega pogorja in
morebitne druge sofinancerje

-

bomo operacijo izvedli v skladu s prijavljeno in odobreno vsebino in področno zakonodajo;
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-

bom projekt vodili na ločenem stroškovnem mestu;
bomo najmanj 30 dni pred pred rokom za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev na MGRT na LAS
loškega pogorja posredovali popolno dokumentacijo o izvedbi operacije.

Kraj in datum:
Ime in priimek odgovorne osebe partnerja:
Podpis in žig:
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Priloga 4: Dokazila o poravnanih davkih in prispevkih

Vlagatelj predloži dokazila posameznih upravičencev operacije.
Dokazila so:
Originalno dokazilo pristojnega organa (Finančni urad RS, v nadaljevanju: FURS), da ima upravičenec
poravnane davke in prispevke določene z zakonom, ki ni starejše od treh mesecev od datuma oddaje vloge.
Originalno dokazilo pristojnega sodišča, da upravičenec ni v postopku prenehanja, stečajnem
postopku, prisilni poravnavi, prepovedi poslovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra, ki ni
starejše od treh mesecev od datuma oddaje vloge.

Navodilo: Za to stranjo priložite zahtevane dokumente.

23

Priloga 5: Izjava partnerja operacije, da podpora ne bo dodeljena podjetjem v težavah

Navodilo: Za to stranjo priložite zahtevane dokumente
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Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Skrajšan naziv operacije:
Naziv partnerja:

Izjava partnerja operacije,
DA PODPORA NE BO DODELJENA PODJETJU V TEŽAVAH

__________________________________________________, ____________________________________________, ____________________________
(naziv partnerja)

(naslov)

(matična številka)

ki ga zastopa _________________________________________________________, izjavlja:
(ime in priimek odgovorne osebe)
da v skladu z 2. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
podjetje JE / NI v težavah*.
Kraj in datum:
Ime in priimek odgovorne osebe partnerja:
Podpis in žig:

*V skladu z 2. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 "podjetje v težavah" pomeni podjetje, za katerega velja vsaj ena
od naslednjih okoliščin:
(a) če je v primeru družbe z omejeno odgovornostjo (razen MSP, ki obstajajo manj kot tri leta) zaradi nakopičenih izgub
izginila več kot polovica vpisanega osnovnega kapitala; To je v primeru, ko nakopičene izgube, ki se odštejejo od rezerv (in
vseh drugih elementov, ki se na splošno štejejo kot del lastnih sredstev družbe), povzročijo negativen kumulativni znesek,
ki presega polovico vpisanega osnovnega kapitala. V tej določbi se "družba z omejeno odgovornostjo" nanaša zlasti na
vrste družb, navedene v Prilogi I Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (1), "osnovni kapital" pa po
potrebi vključuje vplačani presežek kapitala;
(b) če je v primeru družbe, v kateri imajo vsaj nekateri člani neomejeno odgovornost za dolg družbe (razen MSP, ki
obstajajo manj kot tri leta), zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica kapitala, prikazanega v računovodski bilanci.
Za namene te določbe se "družba, kjer vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost za dolg družbe" nanaša predvsem na
vrste podjetij iz Priloge II Direktive 2013/34/EU;
(c) če je podjetje v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti ali če v skladu z nacionalno zakonodajo izpolnjuje merila
za uvedbo kolektivnega postopka zaradi insolventnosti na zahtevo njegovih upnikov;
(d) če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in še ni vrnilo posojila ali prekinilo jamstva ali če je podjetje prejelo pomoč za
reševanje in je še vedno predmet načrta prestrukturiranja;
(e) če je v primeru podjetja, ki ni MSP, v zadnjih dveh letih:
(i) knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim kapitalom večje od 7,5 in
(ii) razmerje med dobičkom podjetja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) ter kritjem obresti nižje od
1,0;
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Priloga 6: Izjava partnerja operacije glede enotnega podjetja in kumulaciji pomoči »de minimis«

Navodilo: Za to stranjo priložite zahtevane dokumente.
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Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Skrajšan naziv operacije:
Naziv partnerja:

Izjava partnerja operacije
GLEDE ENOTNEGA PODJETJA IN KUMULACIJI POMOČI ˝DE MINIMIS˝

__________________________________________________, ____________________________________________, _____________________________
(partner)

(naslov)

(matična številka)

ki ga zastopa _________________________________________________________, izjavlja:
(ime in priimek odgovorne osebe)

da JE/NI enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1407/2013/EU*.

Kot enotno podjetje* smo v razmerju z naslednjimi podjetji
(obvezno izpolniti, če ste obkrožili JE):
Naziv podjetja, naslov

Matična številka

SEM / NISEM prejel oziroma SEM / NISEM zaprosil za pomoč de minimis v predhodnih dveh letih in v
tekočem proračunskem letu na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih uredb de minimis.

SEM / NISEM prejel oziroma SEM / NISEM zaprosil za iste upravičene stroške, kot so navedeni v vlogi za
operacijo v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, ter skupaj z dodeljenim zneskom pomoči
de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.

(obvezno izpolnite, če ste obkrožili SEM):
Datum odobritve sredstev

Višina sredstev

Institucija,
sredstva

ki

je

dodelila

27

Kraj in datum:
Ime in priimek odgovorne osebe partnerja:
Podpis in žig:

* Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1407/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki so med seboj
najmanj v enem od naslednjih razmerij:
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega
podjetja;
(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki
navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno
podjetje.
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Priloga 7: Dogovor skupine upravičencev o nosilcu operacije in medsebojnih razmerjih

Predloži se ustrezno izpolnjen, žigosan in podpisan dogovor.

Navodilo: Za to stranjo priložite zahtevane dokumente.
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Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

VZOREC DOGOVORA
Dogovor o nosilcu operacije in medsebojnih razmerjih pri prijavi operacije na javni poziv
LAS loškega pogorja
____________________________________
(naziv operacije)
ki ga sklenejo
prijavitelj - vodilni partner ____________________________________________ (naziv vodilnega partnerja, naslov), ki ga
zastopa ___________________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika, funkcija) (v nadaljevanju vodilni
partner)
Matična številka:_________________
Davčna številka:__________________
in
Partner 1 _______________________________________________________________(naziv partnerja, naslov), ki ga zastopa
__________________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika, funkcija) (v nadaljevanju partner1)
Matična številka:_________________
Davčna številka:__________________
in
Partner 2 ___________________________________________________(naziv partnerja, naslov), ki ga
__________________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika, funkcija) (v nadaljevanju partner2)

zastopa

Matična številka:_________________
Davčna številka:__________________

1.

člen

Predmet dogovora
Predmet dogovora je prijava operacije _________________________________________________ (naziv operacije), ki jo
bodo vodilni partner in partnerji prijavili na Javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega
razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014-2020, ki ga je objavila LAS loškega pogorja (javni
poziv LAS), dne ________________________.
2.

člen

Pooblastilo vlagatelju za oddajo vloge na javni poziv LAS in komuniciranje z LAS
Partner 1 in Partner 2 (dodati morebitne dodatne partnerje) pooblaščata vodilnega partnerja, da vlogo, ki so
jo skupaj pripravili vodilni partner, partner 1, partner 2, vodilni partner odda na javni poziv za izbor operacij
LAS ter da v postopku izbora operacije v imenu vseh partnerjev komunicira z LAS.
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3. člen
Izvedba operacije in zagotovitev finančnih sredstev
Vodilni partner, partner 1 in partner 2 soglašamo, da bomo v primeru izbora operacije za sofinanciranje na
javnem pozivu LAS v celoti izvedli operacijo (vsebinsko in finančno) ter da bomo (vodilni partner, partner 1,
partner 2,…) zagotovili finančna sredstva v skupni višini______________________ (neto + DDV) za izvedbo
aktivnosti v operaciji.
4. člen
Pogodba o partnerstvu za izvedbo operacije
Vodilni partner, partner 1 in partner 2 izjavljamo, da bomo v primeru odobritve vloge za sofinanciranje na
javnem poziv LAS sklenili pogodbo o partnerstvu za izvedbo operacije.
5. člen
Razreševanje sporov
Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo morebitne spore in nesporazume, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem
tega dogovora, reševale sporazumno. Če sporazum ni mogoč, je za reševanje spora stvarno pristojno stvarno
sodišče v Kranju.
6. člen
Končna določba
Ta pogodba je sestavljena v _____ izvodih, od katerih vodilni partner prejme dva izvoda, vsak partner pa po en
izvod.

Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa vseh pogodbenih strank.

Vodilni partner:
Organizacija:
Ime in priimek zakonitega zastopnika:
Naziv funkcije zakonitega zastopnika:
Kraj in datum:
Podpis in žig:

Partner 1:
Organizacija:
Ime in priimek zakonitega zastopnika:
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Naziv funkcije zakonitega zastopnika:
Kraj in datum:
Podpis in žig:

Partner 2:

Organizacija:
Ime in priimek zakonitega zastopnika:
Naziv funkcije zakonitega zastopnika:
Kraj in datum:
Podpis in žig:
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Priloga 8: Stroškovnik/finančna konstrukcija

Navodilo: Za to stranjo priložite zahtevane dokumente.
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Priloga 9: Viri financiranja/finančna konstrukcija

Navodilo: Za to stranjo priložite zahtevane dokumente.
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Priloga 10: Podroben stroškovni načrt operacije

Navodilo: Za to stranjo priložite zahtevane dokumente.
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Priloga 11: Vloga na elektronskem mediju

Navodilo: Za to stranjo priložite zahtevane dokumente.
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9. Kontrolni seznam
9.1. Preden pošljete vlogo, prosim preverite naslednje
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ovojnica je označena v skladu z javnim pozivom.
Vloga je pravočasna (to je do 26.3.2018 do 12.00 ure na naslovu Razvojna agencija Sora d.o.o., LAS
loškega pogorja, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka).
Vloga je izpolnjena v slovenskem jeziku.
Vloga je predložena na obrazcu, objavljenem v javnem pozivu.
Operacija se bo izvajala znotraj upravičenega območja LAS loškega pogorja.
Operacija se bo izvajala v času, kot ga določa javni poziv.
Prijavnica in priloge so izpolnjene v celoti, izpolnjene so vse rubrike in priložene vse priloge.
Prijavnica je priložena v tiskanem izvodu in elektronski obliki (CD, Word, Excel).
V kolikor so za izvedbo operacije potrebna soglasja, dovoljenja oz. druge zahtevane priloge, so te
priložene prijavnici.
Zaprošeni znesek za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije je v mejah, kot jih določa javni poziv
(5.000 € - zgornje višine razpisanih sredstev za posamezen ukrep).
Zaprošeni znesek za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije je enak maksimalnemu deležu
sofinanciranja, določenega v javnem pozivu (80 %).
Stroški vodenja in koordinacije predstavlja največ 10 % skupnih upravičenih stroškov operacije
Stroški promocije na programskem območju predstavljajo največ 10 % skupnih upravičenih stroškov
operacije
Strošek nakupa zemljišč predstavlja največ 10 % skupnih upravičenih stroškov operacije.
Splošni stroški (storitve arhitektov, inženirjev, svetovalcev,…) predstavljajo največ 10 % skupnih
upravičenih stroškov operacije.
Vloga je podpisana in žigosana s strani partnerjev operacije.
Vloga je podpisana in žigosana s strani vodilnega partnerja operacije.
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