
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA PRLEKIJA

Delavnica za prijavitelje operacij 

na 1. Javni poziv LAS Prlekija v letih 2016-2018

Goran Šoster

Prleška razvojna agencija giz

Vodilni partner LAS Prlekija

Gornja Radgona, 15. 12. 2016 in Ljutomer, 16. 12. 2016



Programsko obdobje 2014-2020

 LAS Prlekija je pričela z delovanjem v programskem obdobju 2007-

2013 in nadaljuje s svojim poslanstvom tudi v programskem obdobju 

2014-2020.

 Ustanovljena je na pobudo osmih občin (Apače, Gornja Radgona, 

Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej), 

ki se umeščajo v dve Upravni enoti (Gornja Radgona in Ljutomer).

 LAS Prlekija deluje v obliki konzorcija. Člani pogodbenega partnerstva 

so iz javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja.



Programsko obdobje 2014-2020

 Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost – CLLD

 Pravne podlage: 

 Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, programskem 

obdobju 2014 – 2020 (Uredba CLLD) 

 Program razvoja podeželja 2014-2020 

 OP za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020



LAS – pripravljalno obdobje

 V letu 2015 izvedba delavnic, animacija lokalnega okolja, sestanki 

itd.



Konstituiranje LAS

 Konstituiranje LAS Prlekija na skupščini 29. oktobra 2015 v Svetem Juriju 
ob Ščavnici – podpis nove konzorcijske pogodbe

 79 ustanoviteljev, trenutno  85 partnerjev



Območje LAS Prlekija 

2014-2020

 8 občin

 38.113 prebivalcev

 169 naselij 

 površina 388,7 km²



Organiziranost LAS Prlekija

Skupščina

79 ustanoviteljic, 6 novih 
članov

Upravni odbor

15 članov (5 javni, 5 gospodarski, 
5 zasebni sektor)

predsednik

Vodilni partner

Prleška razvojna agencija 
giz

Nadzorni odbor

3 člani (1 javni, 1 
gospodarski, 1 zasebni 

sektor)



Strategija lokalnega razvoja LAS Prlekija 2014-2020

 Strategija lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Prlekija za 

obdobje 2014 – 2020 (SLR) je eden ključnih dokumentov lokalnega, 

trajnostnega ter uravnoteženega razvoja območja LAS Prlekija.

 Namenjena je uresničevanju lokalnih potreb in preoblikovanju 

priložnosti v razvojne potenciale.

 V nastajanje SLR se je vključilo preko 100 organizacij in posameznikov.

 V januarju 2016 je vodilni partner oddal SLR v potrditev na MKGP in 

MGRT.

 Potrjena je bila z odločbo MKGP z dne 19. oktobra 2016.



Strategija lokalnega razvoja LAS Prlekija 2014-2020

 RAZVOJNA VIZIJA: Z močnejšo povezanostjo ljudi in organizacij na 
območju LAS Prlekija ter s krepitvijo lokalne ekonomije in izboljšanjem 
dostopnosti do osnovnih storitev, prispevati k izboljšanju kvalitete 
življenja, ohranjanju naravnih virov in kulturne dediščine ter solidarnosti 
med družbenimi skupinami.

 TEMATSKA PODROČJA:

 Ustvarjanje delovnih mest

 Razvoj osnovnih storitev

 Varstvo okolja in ohranjanje narave

 Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin



Specifični cilji (po tematskih področjih)
Ustvarjanje novih delovnih 

mest (TP1)

Razvoj osnovnih storitev 

(TP2)

Varstvo okolja in ohranjanje 

narave (TP3)

Večja vključenost mladih, žensk 

in drugih ranljivih skupin (TP4)

C1  Spodbujanje in 

povezovanje lokalne 

ekonomije s poudarkom na 

turizmu

C2  Oblikovanje novih storitev 

in produktov podpornega 

okolja za pospeševanje 

podjetništva

C3  Povečanje deleža lokalne 

hrane v javnih ustanovah

C4  Povečanje ponudbe 

lokalnih proizvodov in 

storitev

C5 Izboljšanje pogojev za 

boljše zdravje 

prebivalcev LAS

C6 Izboljšanje ponudbe in 

dostopnosti do kulture

C7 Izboljšanje 

samopodobe 

prebivalcev Prlekije

C8 Povečana poraba obnovljivih 

virov in povečanje učinkovitosti 

rabe energije

C9 Izboljšanje varovanja narave 

in naravnih virov osveščanjem 

in ekoremediacijami

C10  Povečanje socialne 

vključenosti marginalnih 

skupin



Ukrepi za doseganje ciljev (po tematskih področjih)
TP1 TP2 TP3 TP4

U1  Bogatitev lokalne 

turistične ponudbe

U2  Inovativne pobude za 

izboljšanje pogojev 

gospodarjenja

U5  Vzpostavljanje kratkih 

oskrbnih verig 

U6  Usposabljanja 

ponudnikov in 

potrošnikov 

U8  Mreženje proizvajalcev 

U9   Vzpostavljanje 

rekreacijske infrastrukture 

U10  Dogodki in aktivnosti 

za zdrav življenjski slog 

U11  Kulturne prireditve 

U12  Ohranjanje prleškega 

narečja 

U13  Tradicionalne obrti in 

rokodelstvo

U14  Ohranjanje nesnovne 

kulturne dediščine 

U15  Spodbujanje rabe 

obnovljivih virov energije 

U17  Izvajanje 

ekoremediacij

U19 Medgeneracijska druženja



Programsko obdobje 2014-2020 – finančna sredstva

 Na voljo dva sklada: 

 EKSRP – Evropski kmetijski sklad

 ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj 

 Za javne razpise LAS na voljo: 

 EKSRP 749.716,43 EUR.

 ESRR na voljo 1.140.151,57 EUR, razpisanih je bilo 294.000,00 EUR.

 1. javni poziv za sklad EKSRP je bil objavljen 10.11.2016.

 2. javni poziv za sklad ESRR je bil objavljen 12.12.2016.



1. Javni poziv LAS Prlekija (sklad EKSRP)

 Stopnja sofinanciranja: do 85% upravičenih stroškov

 Max. znesek podpore za posamezno operacijo: 70.000 EUR 

 Obdobje upravičenosti stroškov: od izdaje odločbe ARSKTRP, 
največ 3 leta 

 Upravičenci: 
 fizične osebe, samostojni podjetniki in pravne osebe, registrirane v skladu z 

Zakonom o gospodarskih družbah,

 kmetje, kmetije z dopolnilno dejavnostjo,

 nosilci osebnega dopolnilnega dela,

 javne institucije/organizacije (javni zavodi, občine),

 nevladne organizacije (ustanove, zasebni neprofitni zavodi in društva).



1. Javni poziv LAS Prlekija (sklad EKSRP)

 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec: 

 stalno bivališče oz. sedež ali registrirana izpostava, podružnica, 
organizacijska enota oziroma poslovna enota na območju LAS 

 ima zagotovljena sredstva za lastno sofinanciranje operacije (iz lastnih 
virov, iz drugih zasebnih virov).

 vlagatelj mora imeti poravnane vse obveznosti do države.

 Upravičeno območje, na katerem se izvajajo operacije:

Operacije se lahko izvedejo samo na območju sledečih občin: Apače, 
Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob 
Ščavnici in Veržej.



1. Javni poziv LAS Prlekija (sklad EKSRP)

 Upravičeni stroški: 

 stroški dela, 

 stroški materiala, 

 stroški storitev,

 strošek naložb,

 strošek promocije in obveščanja javnosti, 

 prispevek v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in zemljišč – največ 10% 
upravičenih stroškov. 

Razliko do 100 % upravičenih stroškov ter neupravičene stroške krije 
upravičenec kot nosilec operacije in projektni partnerji iz lastnih sredstev.



1. Javni poziv LAS Prlekija (sklad EKSRP)

 Neupravičeni stroški: 
 stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo,

 splošni upravni stroški,

 obresti za dolgove,

 davek na dodano vrednost,

 stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo,

 stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora,

 rabljena oprema in mehanizacija,

 štipendije in nagrade,

 naročnine na časopise in drugo periodiko,

 stroški izobraževanj in usposabljanj, ki niso neposredno povezani z aktivnostmi 
operacije in

 stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz, ocen, strategij in drugih podobnih 
raziskav, kadar niso neposredno povezane z določeno operacijo.



Pogoji za upravičenost
 Vloga je prispela pravočasno in je pravilno označena in zaprta.

 Vloga je v celoti izpolnjena na predpisanem obrazcu, ter vložena v papirnati in elektronski oblik.

 Vlogi so priložene vse v javnem pozivu zahtevane izjave in drugi dokumenti.

 Operacija se bo izvajala na območju LAS. 

 Operacija prispeva k ciljem Strategije lokalnega razvoja LAS Prlekija v letih 2014 – 2020 ter ciljem 
EKSRP. 

 Operacija, predlagana za sofinanciranje, se še ni pričela izvajati.

 Zaprošen znesek za sofinanciranje je v mejah, kot jih določa javni poziv.

 Predlagana operacija ima zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljene lastne finančne vire za 
izvedbo operacije v celoti.

 Upravičeni stroški predlagane operacije se ne financirajo iz drugih virov (prepoved dvojnega 
financiranja)

 Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in zemljišč ne presega 10% skupnih 
upravičenih stroškov operacije; stroški nakupa zemljišč predstavljajo največ 10% skupnih 
upravičenih stroškov operacije (Prispevek v naravi ni upravičeni strošek za ESRR)

 Izvedba predlagane operacija je v skladu z veljavno zakonodajo in zanjo so izdana vsa relevantna 
soglasja ali dovoljenja (kjer je to potrebno)



Rok in način prijave
 Vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na 

naslov LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer do 23. 12. 

2016 ali osebno dostaviti med ponedeljkom in petkom med 9. in 

15. uro pri tajništvu vodilnega partnerja na naslovu Prleška 

razvojna agencija giz, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer, 

najkasneje do 23. 12. 2016 do 12. ure.

 Vloga se vlaga pisno in v elektronski obliki na obrazcu, ki je del 

razpisne dokumentacije. Elektronska različica vloge (oddana na 

CD ali USB ključu) mora biti enaka vlogi v papirnati obliki.



Razpisna dokumentacija
 Razpisna dokumentacija vsebuje:

 javni poziv, 

 vlogo za prijavo operacije,

 navodila za pripravo vloge, 

 vzorec pogodbe o sodelovanju med upravičencem (nosilcem operacije) in 
partnerjem,

 katalog najvišjih priznanih vrednosti,

 opremo ovojnice. 

 Javni poziv je objavljen na: http://las-prlekija.com/javni-pozivi/1-
javni-poziv-las-prlekija-za-izbor-operacij-v-letih-2016-2018

 Vprašanja in odgovori: http://las-prlekija.com/pogosta-vprasanja

http://las-prlekija.com/javni-pozivi/1-javni-poziv-las-prlekija-za-izbor-operacij-v-letih-2016-2018
http://las-prlekija.com/pogosta-vprasanja


LAS Prlekija

Prleška razvojna agencija giz
Prešernova ulica 2

9240 Ljutomer

www.las-prlekija.com

info@prlekija.com

02 585 13 40
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