SPREMEMBA
razpisne dokumentacije 5. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Prlekija
Datum spremembe: 29. 4. 2020
Upravni odbor LAS Prlekija je na 18. seji, ki je potekala dne 29. 4. 2020, potrdil predloge sprememb v
5. javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju
LAS Prlekija, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Dokument razpisne dokumentacije:
5. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS
Prlekija
Št. strani, poglavje
Stran 1: preambula

Stran 2, Poglavje 1: Osnovni podatki o
javnem pozivu;
Stran 2, Poglavje 1: Osnovni podatki o
javnem pozivu;
Stran 13 in 14, poglavje 6: Roki in
način prijave
Stran 2, Poglavje 1: Osnovni podatki o
javnem pozivu;

Opis spremembe
Kot pravo-zakonska podlaga za sprejetje javnega poziva
se dodatno navedejo: 1. sprememba Strategije
lokalnega razvoja LAS Prlekija, 17. in 18. seja UO ter
Interventni zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi,
upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za
Obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19).
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje se
poviša na 609.894,13 evrov.
V javnem pozivu se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo
rok oddaje vloge nadomesti z novim datumom. Rok za
vložitev predlogov operacij za sofinanciranje se podaljša
na 8. 7. 2020.

Skladno s podaljšanjem roka za vložitev predlogov
operacij za sofinanciranje se podaljša tudi čas za zadnja
vprašanja, in sicer se rok za zadnja vprašanja prestavi na
Stran 16, poglavje 8: Razpisna
6. 7. 2020. V javnem pozivu se besedilo v vseh točkah, ki
dokumentacija in dodatne informacije. vsebujejo rok za zadnja vprašanja nadomesti z novim
datumom.
Stran 2, Poglavje 1: Osnovni podatki o V javnem pozivu se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo
javnem pozivu;
podatke o kontaktnih informacijah o javnem pozivu,
zamenja z novo kontaktno osebo in kontaktno številko.
Stran 3, Poglavje 2: Predmet
Sredstva iz Ukrepa 1 Bogatitev lokalne turistične
sofinanciranja
ponudbe se povišajo na 486.926,09 evrov.
Dodajo se sredstva za Ukrepa 16 Spodbujanje učinkovite
rabe energije v višini 12.237,25 evrov.
Stran 8, Poglavje 3.7: Druge obveznosti Doda se navedba zadnje verzije veljavnega Pravilnika o
upravičenca do podpore
seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter
Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih
vrednosti.
Stran 10, Poglavje 5: Merila za
V preglednici Pogoji za upravičenost se navedba v 2.
ocenjevanje vlog
vrstici popravi tako, da se navede, da elektronska verzija
Stran 1 od 3

Stran 12, 13, Poglavje 5: Merila za
ocenjevanje vlog

vloge mora biti identična papirnati.
V preglednici Specifična merila se beseda ''projekt''
nadomesti z besedo ''operacija'' v celotnem besedilu
preglednice. Vnesejo se spremembe v naslednjih točkah:
2. Inovativnost: popravi se najvišje možno število točk,
ki sedaj znaša 13 točk.
3. Prednostne vsebine: spremeni se vsebina in
točkovanje, in sicer:
- 3.1 Cilji so jasno opredeljeni ter vodijo k doseganju
3. Splošnih ciljev SLR – 5 točk
- 3.2 Cilji so jasno opredeljeni ter vodijo k doseganju
2. Splošnih ciljev SLR – 3 točke
- 3.3 Cilji so jasno opredeljeni ter vodijo k doseganju
1. Splošnih ciljev SLR – 1 točka.
- 3.4 Operacija zasleduje vsaj 3 horizontalne cilje EU
– 5 točk
- 3.5 Operacija zasleduje vsaj 2 horizontalna cilja EU
– 3 točke
- 3.6 Operacija zasleduje 1 horizontalni cilj EU – 1
točka.
- Skupaj možno največ 10 točk.
4. Trajnost operacije: spremeni se vsebina in točkovanje,
in sicer:
- 4.1 Rezultati operacije po njenem zaključku
zagotavljajo nadaljnje izvajanje vsebin operacije – 5
točk.
- 4.2 Rezultati operacije po njenem zaključku
omogočajo delno izvajanje vsebin operacije – 2
točki.
- Skupaj največ 5 točk.
5. Vključenost partnerjev in ciljnih skupin SLR: spremeni
se vsebina in točkovanje, in sicer:
- 5.1 Operacija vključuje prijavitelja in partnerje iz
vseh treh sektorjev partnerstva – 6 točk
- 5.2 Operacija vključuje prijavitelja in partnerje iz
dveh sektorjev partnerstva – 4 točke
- 5.3 Operacija vključuje prijavitelja in partnerje iz
enega sektorja partnerstva – 2 točki.
- 5.4 Pri operaciji sodeluje samo prijavitelj 0 – točk
- Skupaj največ 6 točk
6. Vpliv na območje LAS: se iz prejšnje točke 5. točke
prenese v novo merilo pod točko 6; spremeni se
točkovanje, in sicer:
- 6.1 Operacija se izvaja na območju 5 – 8 občin – 6
točka
- 6.2 Operacija se izvaja na območju 3 – 4 občin – 3
točke
- 6.3 Operacija se izvaja na območju 1 – 2 občin – 1
točk.
- Skupaj največ 6 točk.
7. Trajnostna (sonaravna) raba lokalnih virov: spremeni
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Stran 14, Poglavje 7: Obravnava in
postopek odobritve operacij

se oštevilčevanje (prej pod točko 6); spremeni se
točkovanje, in sicer:
- 7.1 – 2 točki
- 7.2 – 2 točki
- 7.3 – 2 točki
- 7.4 – 2 točki
- 7.5 – 1 točka
- Skupaj 9 točk
10. Financiranje: spremeni se vsebina, in sicer:
- 10.4 V izvedbo operacije so vključena
neproračunska sredstva, minimalno v višini 15% od
upravičenih stroškov operacije.
Rok za odpiranje prejetih vlog za operacije se skrajša na
tri dni od dneva zaprtja razpisa.
Določi se, da je prijavo mogoče dopolniti v roku 8
delovnih dni od potrditve prejema elektronske pošte s
strani vlagatelja.
Dopolni in popravi se določilo glede nepopolnih vlog.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v navedenem roku ne
dopolnijo in dodatno ne uskladijo / razjasnijo, se
zavržejo s sklepom Upravnega odbora (in ne
Ocenjevalne komisije).
Doda se določilo, da si UO pridržuje pravico zavrniti
določeno operacijo kljub doseženim točkam, v kolikor
ugotovi, da je ocenjevalna komisija spregledala določena
dejstva, ki lahko vplivajo na kakovost vloge z vidika
specifičnih meril, ogrozijo izvedbo operacije in lahko
posledično pomenijo tudi izgubo sredstev LAS.
Spremenijo se kriteriji, ki odločajo v primeru enakega
števila točk več vlog na zadnjem mestu:
- Operacija se izvaja na območju 5 - 8 občin.
- Operacija se izvaja na območju 3 – 4 občin.
- Operacija se izvaja na območju 1 – 2 občin.
Vstavi se določilo, da vodilni partner predloži na MKGP
celotno dokumentacijo postopka izvedbe javnega
poziva, ki odloči o ustreznosti postopka.
Vlagatelj, čigar vloga ni uvrščena v izbor, ima pravico, da
v roku 15 dni od prejema obvestila zaprosi Vodilnega
partnerja LAS Prlekija za vpogled v zapisnik
ocenjevalnega odbora o ocenjenih operacijah.

Str. 18, Poglavje 11: Druge določbe

Rok pritožbe, ki jo prijavitelj lahko vloži, se podaljša na 15
dni od prejema obvestila na odločitev UO LAS.
Spremeni se datum dokumenta.
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