LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA LOŠKEGA POGORJA
Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka
Datum: 11.10.2017

Na podlagi 9. člena Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva Lokalne akcijske skupine
loškega pogorja, je Skupščina Lokalne akcijske skupine loškega pogorja na svoji 8. seji, dne
11.10.2017, potrdila:
PRAVILNIK
O MERILIH IN POSTOPKU ZA IZBOR OPERACIJ
LAS LOŠKEGA POGORJA

1.

člen

(Javni poziv)
Izbor operacij, ki bodo za svojo izvedbo pridobile sredstva iz finančnega okvirja za
uresničevanje potrjene Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja, se opravi na podlagi
javnega poziva LAS. To ne velja za operacije, ki jih bo izvajal LAS. Operacije, ki jih bo izvajal
LAS neposredno na predlog Upravnega odbora LAS, potrdi Skupščina LAS. Vrednost operacij,
ki jih bo izvajal LAS in jih bo na predlog Upravnega odbora LAS potrdila skupščina, bo manjša
kot 10% finančnega okvirja LAS.

Na predlog Skupščine LAS Vodilni partner pripravi osnutek javnega poziva in ga po potrditvi
Upravnega odbora LAS objavi na spletnih straneh LAS. Javni poziv se izvede praviloma ena do
dvakrat letno.

Javni poziv za izbor operacij mora biti odprt najmanj en mesec.
2.

člen

(Ocenjevalna komisija)
V skladu z 10. in 14. členom Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva Lokalne akcijske
skupine loškega pogorja Upravni odbor LAS imenuje pet članov in dva nadomestna člana
Ocenjevalne komisije. Ocenjevalna komisija pregleda in oceni predloge operacij, oddane na
javni poziv LAS in o njih pripravi poročilo. Upravni odbor LAS na podlagi poročila Ocenjevalne
komisije odloči, ali se bo operacija financirala in o tem poroča Skupščini LAS.

V kolikor se obravnava operacije, s katerimi so člani Ocenjevalne komisije zasebno ali poslovno
povezani, se morajo le-ti izločiti in jih nadomestiti nadomestni člani.
3.

člen

(Delovne skupine)
Upravni odbor LAS lahko imenuje delovne skupine, ki bodo zadolžene za pripravo operacij v
skladu s sprejeto Strategijo lokalnega razvoja LAS loškega pogorja za obdobje 2014 - 2020.
Imenovane skupine iz prejšnjega odstavka tega pravilnika v pripravo operacij vključijo čim širši
krog zainteresiranih. Pri tem se poslužujejo delavnic, obvestil, anket in drugih oblik
komuniciranja s širšo javnostjo.
4.

člen

(Merila in postopek za izbor operacij)
Seje Ocenjevalne komisije sklicuje Vodilni partner LAS, vodi pa jih predsednik Ocenjevalne
komisije, ki ga člani Ocenjevalne komisije izvolijo izmed sebe sproti na vsaki seji. Obravnava
vlog ni odprta za javnost. Ocenjevalna komisija prispelim operacijam preveri administrativno
ustreznost (popolnost in ustreznost), upravičenost ter kakovost predloga operacije.
Pri izbiri operacij mora biti v skladu z določbo 34. člena Uredbe 1303/2013/EU, ki določa
oblikovanje nediskriminatornega in preglednega izbirnega postopka ter nepristranskih meril za
izbiro operacij, ki preprečujejo navzkrižje interesov, zagotovljeno, da pri odločitvi najmanj 50 %
glasov prispevajo interesne skupine, ki niso javni sektor. Kar pomeni, da je potrebno tudi v času
glasovanja zagotoviti sklepčnost, ki še vedno zagotavlja izpolnjevanje pogoja iz prejšnjega
stavka. Iz dokumentacije o izboru oz. potrditvi operacije mora biti razviden rezultat glasovanja
po interesnih skupinah.
5.

člen

(Ocenjevanje administrativne ustreznosti predloga operacije)
Administrativno ustreznost prejetih vlog na sedež LAS Ocenjevalna komisija preveri v roku
osmih (8) delovnih dni od zaključka javnega poziva. Ocenjevalna komisija dobi v obravnavo
zaprte ovojnice in vlogam preveri administrativno ustreznost.
Merila za ocenjevanje administrativne ustreznosti predloga operacije:
1.

Ovojnica je pravilno označena.

2.

Vloga je pravočasna.

3.

Vloga je izpolnjena v slovenskem jeziku.

4.

Vloga je predložena na obrazcu, objavljenem v javnem pozivu.

5.

Operacija se bo izvajala znotraj upravičenega območja.

6.

Operacija se bo izvajala v času, kot ga določa javni poziv.

7.

Prijavnica in priloge so izpolnjene v celoti, izpolnjene so vse rubrike.

8.

Vloga je priložena v tiskanem izvodu in elektronski obliki (CD, Word).

9.

V kolikor so za izvedbo operacije potrebna soglasja, dovoljenja oz. druge zahtevane
priloge, so te priložene prijavnici.

10.

Zaprošeni znesek za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije je v mejah, kot jih
določa javni poziv.

11.

Zaprošeni delež za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije je nižji ali enak
maksimalnemu deležu določenem v javnem pozivu.

12.

Javna podpora plačana operaciji, ki vključuje prispevke v naravi, ne presega skupnih
upravičenih izdatkov brez prispevkov v naravi ob koncu operacije.

13.

Strošek nakupa zemljišča predstavlja največ 10 % skupnih upravičenih stroškov
operacije.

14.

Vloga je podpisana in žigosana s strani partnerjev operacije.

15.

Vloga je podpisana in žigosana s strani prijavitelja operacije.

V primeru, da predlog operacije ne izpolnjuje meril od 1 - 6, se ga zavrže. V primeru, da predlog
operacije ne izpolnjuje merila od 7 - 15, se prijavitelja v roku osmih (8) delovnih dni od odpiranja
vlog pozove po e-pošti na dopolnitev. Prijavitelj je dolžan dopolniti vlogo v roku osmih (8)
delovnih dni od prejema poziva na dopolnitev. V primeru, da prijavitelj vloge ne dopolni v roku
ali je ne dopolni skladno s pozivom na dopolnitev, se jo s sklepom zavrže.
6.

člen

(Ocenjevanje upravičenosti in kakovosti predloga operacije)
Vlogam, ki so bile ob oddaji administrativno ustrezne oz. so bile v skladu s pozivom ustrezno in
pravočasno dopolnjene, Ocenjevalna komisija praviloma v roku 30 dni od zaključka javnega
poziva preveri upravičenost in kakovost predloga operacije.
Ocenjevanje upravičenosti predloga operacije
Na vsako od spodaj navedenih meril pri ocenjevanju upravičenosti se lahko odgovori z DA ali
NE. V primeru, da katerokoli od meril za ocenjevanje upravičenosti predloga operacije dobi
odgovor NE, je predlog operacije zavrnjen in se ne uvrsti v nadaljnje ocenjevanje.
Merila za ocenjevanje upravičenosti predloga operacije:
1.

Operacija je skladna s cilji Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020 (le pri operaciji,
ki kandidira na sredstva EKSRP).

2.

Operacija je skladna s cilji Operativnega programa za kohezijo 2014 – 2020 (le pri
operaciji, ki kandidirajo na sredstva ESRR).

3.

Operacija je skladna s cilji Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2014 - 2020.

4.

Operacija je skladna s cilji Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja 2014 –
2020, razpisanimi z javnim pozivom.

5.

Operacija se bo izvajala za prebivalce z območja LAS loškega pogorja.

6.

V operaciji so poglavja medsebojno usklajena in skladna.

7.

V operacijo sta vključena najmanj dva partnerja.

8.

Operacija se bo izvajala na območju vsaj dveh občin LAS loškega pogorja.

9.

Operacija je inovativna, predstavlja novost v dosedanji praksi.

10.

Operacija se še ni pričela izvajati.

11.

Operacija izkazuje trajnost.

12.

Operacija se nanaša na razvoj lokalnih potencialov.

13.

Za izvedbo operacije je v celoti zagotovljena pokritost finančne konstrukcije.

14.

Prijavitelj operacije in njegovi partnerji za isti namen niso pridobili oz. niso v postopku
pridobivanja drugih javnih sredstev iz EU skladov, državnega ali lokalnega proračuna.

15.

V primeru investicije je investicija del širše operacije.

16.

Operacija je skladna z drugimi določbami javnega poziva.

Ocenjevanje kakovosti predloga operacije
Vsako vlogo po spodaj določenih merilih za ocenjevanje kakovosti predloga operacije najprej
samostojno oceni vsak član Ocenjevalne komisije. Vsako merilo ima določeno število možnih
točk. Nato člani komisije izračunajo povprečje vseh točk za posamezno merilo za ocenjevanje
kakovosti predloga operacije. Končno oceno posamezne operacije sestavlja seštevek povprečja
točk meril za ocenjevanje kakovosti.
Merila za ocenjevanje kakovosti predloga operacije:
Možno

MERILA
Inovativnost

število točk
Operacija je inovativna in ustvarja novo dodano vrednost v

10

okolju (uporaba novih metod, pristopov in programov,
uvajanje novih storitev in proizvodov, uvajanje novih
znanj,…)
Operacija je delno inovativna (vsebina operacije je delno

5

nova, izvaja se na drugačen način, vključuje nove ciljne
skupine, nova območja,…)
Trajnost operacije

Rezultati operacije zagotavljajo nadaljnje izvajanje in razvoj

8

vsebin (zagotovljeno upravljanje skupnih kapacitet,
zagotovljeno trženje novih produktov in storitev,…)
Rezultati operacije zagotavljajo nadaljnje izvajanje vsebin
(oblikovane metode in orodja, promocijski material,…)

5

Ustvarjanje

Operacija jasno zagotavlja vsaj eno novo delovno mesto

delovnih mest

(kakršnakoli oblika, ki zagotavlja plačevanje prispevkov

15

pokojninskega in invalidskega zavarovanja za polni delovni
čas)
Operacija ponuja možnost ustvarjanja delovnega mesta ali

6

samozaposlitve (odprtje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
odprtje s.p.-ja ob redni zaposlitvi, doregistracija obstoječe
dejavnosti)
Operacija zagotavlja ohranjanje obstoječega delovnega

3

mesta
Operacija ne vpliva na delovna mesta

0

Krepitev znanja in

Operacija zagotavlja krepitev znanja in kadrovskega

5

kadrovskega

potenciala

potenciala

Operacija zagotavlja krepitev znanja ali kadrovskega

3

potenciala
Operacija ne zagotavlja krepitve znanja

0

Razvoj novih

V okviru operacije bosta nastala vsaj 2 nova programa,

10

programov,

produkta oz. produktna sklopa ali storitvi

produktov in

V okviru operacije bo nastal 1 nov program, produkt oz.

storitev

produktni sklop ali storitev
Operacija ne predvideva novih programov, produktov ali

5

0

storitev
Teritorialna

Operacija se izvaja na območju štirih občin

10

pokritost

Operacija se izvaja na območju treh občin

5

Operacija se izvaja na območju dveh občin

0

Načrtovane aktivnosti neposredno pozitivno vplivajo na

20

Vpliv na okolje

blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje,
varovanje okolja in ohranjanje narave
Načrtovane aktivnosti posredno pozitivno vplivajo na blaženje

10

podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, varovanje okolja
in ohranjanje narave
Načrtovane aktivnosti ne vplivajo negativno na okolje

0

Vključevanje

Operacija je neposredno namenjena večjemu vključevanju

12

ranljivih skupin,

ranljivih skupin v družbo (starostniki in osebe z motnjami v

enakost in

duševnem razvoju)

nediskriminacija

Operacija je neposredno namenjena večjemu vključevanju
ranljivih skupin v družbo (druge ranljive skupine)

9

Operacija ima posredni vpliv na večje vključevanje ranljivih

5

skupin v družno, enakost med spoloma in nediskriminacijo
Operacija nima vpliva na večje vključevanje ranljivih skupin v

0

družno, enakost med spoloma in nediskriminacijo
Partnerstvo

Pri operaciji sodelujejo vsaj 4 partnerji (prijavitelj in najmanj 3

10

partnerji iz istega sektorja) ali vsaj 2 partnerja iz različnih
sektorjev, členov v vertikalni verigi ipd. (prijavitelj in 1 partner)
Pri operaciji sodelujejo 3 partnerji (prijavitelj in 2 partnerja),

5

lahko iz istega sektorja
Pri operaciji sodelujeta 2 partnerja (prijavitelj in 1 partner)
SKUPAJ

0
100

V primeru nejasnosti, neusklajenosti, manjkajočih podatkov ali nepravilnosti v prijavni
dokumentaciji se prijavitelja v roku osmih (8) delovnih dni po seji komisije pozove, da v osmih
(8) delovnih dneh popravi oz. dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj vloge ne dopolni v roku oz.
da je ne dopolni ustrezno, Ocenjevalna komisija vlogo obravnava na podlagi obstoječe
dokumentacije.
7.

člen

Celoten postopek glasovanja je zaupen. Člani komisije se s podpisom posebne izjave zavežejo
k molčečnosti, nepristranskosti in varovanju osebnih podatkov.
8.

člen

Maksimalno možno število točk, ki jih lahko operacija prejme je 100. Minimalni vstopni prag za
odobritev operacije je 50 točk. Operacija, ki bo pridobila manj kot 50 točk, ne more biti izbrana
za sofinanciranje. Med vlogami, ki dosežejo prag 50 točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje
število točk, do porabe sredstev za posamezni javni poziv. Vloge, ki ne dosegajo minimalnega
praga ali ne izpolnjujejo meril upravičenosti, se zavrnejo.

V primeru, da dva ali več predlogov operacij, ki so na meji razpoložljivih sredstev za
sofinanciranje predlogov operacij, dosega enako število točk, se sredstva razdelijo na podlagi
skupno doseženega števila točk pri naslednjih merilih:
-

ustvarjanje delovnih mest,

-

trajnost operacije,

-

partnerstvo,

-

teritorialna pokritost.

V kolikor ima več operacij še vedno enako število točk, se upošteva vrstni red popolnih prispelih
vlog na javni poziv glede na datum in uro prejetja (vloge, ki se dopolnjujejo, se uvrstijo na konec
seznama popolnih vlog).
V primeru, da na razpisani javni poziv ni prijavljenih operacij oz. se ob izboru operacij ugotovi,
da razpisana sredstva za operacije niso bila razdeljena v celoti, se nerazdeljena sredstva
prenesejo nazaj v kvoto še nerazdeljenih sredstev LAS.
9.

člen

Na podlagi poročila o rezultatih ocenjevanja Ocenjevalne komisije in predlaganega seznama
izbranih operacij veljavnost izbora operacij potrdi Upravni odbor LAS. O odločitvi seznani
Skupščino LAS.
10. člen
Prijavitelji operacij so predvidoma v roku 60 dni s sklepom seznanjeni o rezultatih izbora
operacij. Sklep je informativnega značaja in še ne pomeni dejanske dodelitve sredstev.
11. člen
Prijavitelj operacije ima v 15 dneh od prejema sklepa o odločitvi glede izbire oz. ne izbire
operacije pravico vložiti pritožbo na Skupščino LAS. V svoji pritožbi mora natančno opredeliti in
utemeljiti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni
pogoji in merila za ocenjevanje. O pritožbi odloča Skupščina LAS v tridesetih dneh od vložitve
pritožbe. Odločitev Skupščine LAS je dokončna.
12. člen
Vodilni partner predloge operacij pošlje v potrditev v skladu z 32. členom Uredbe o izvajanju
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 – 2020 (Uradni list RS
42/2015) v končno odobritev pristojnemu organu, in sicer ARSKTRP oziroma MGRT, ko
odločitve Upravnega odbora postanejo dokončne. Pristojni organ odloča o odobritvi oziroma
zavrnitvi operacije in o tem obvesti LAS. V primeru pristojnega organa MGRT, MGRT z
upravičencem, ki mu je bila operacija odobrena neposredno sklene pogodbo o sofinanciranju
operacije oz. v primeru pristojnega organa ARSKTRP, ARSKTRP upravičencu izda odločbo o
potrditvi operacije.
Predsednica LAS loškega pogorja:
Ivica Rant

