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KO CLLD
Dunajska 22
1000 LJUBLJANA

PROŠNJA ZA POJASNILO NEKATERIH VPRAŠANJ V POVEZAVI Z SLR LAS

Pozdravljeni,
Zahvaljujemo se predstavnikom/cam KO CLLD za udeležbo in sodelovanje na posvetu slovenskih LAS v Lenartu,
dne 27.5.2016. V društvu ocenjujemo, da je bila vsebina posveta dobra in smo bili z dodatnimi informacijami
zadovoljni. V razpravi se je odprlo nekaj dilem oziroma dodatnih vprašanj, zato vas prosimo, da nam poskušate
čim bolj konkretno odgovoriti na naslednja vprašanja:
1.

Po potrditvi SLR bodo LASi objavili javne pozive za izbor operacij. Nekateri so že v pripravah končnih
pozivov, zato bi zaradi različnih odgovorov na posvetu želeli še enkrat preveriti navodila za pripravo
pozivov in specifične podrobnosti, ki izhajajo iz EKSRP in ESRR. Pri tem nas najbolj zanima kaj pomeni
napoved dodatnih meril in kriterijev za izbor projektov iz sklada ESRR, čeprav so le ti že določeni v
osnutku poziva v potrjenih strategijah. Prosimo, da predstavnik/ca za ESRR konkretizira dodatna merila
in kriterije, ki naj bi jih javni poziv za izbor operacij vseboval.

2.

Če smo prav razumeli, morajo biti v javnem pozivu LAS navedbe iz Uredbe de minimis in iz Programa
izvajanja finančnih spodbud MGRT. Ali je določeno konkretno katere navedbe iz Uredbe de minimis in
Programa izvajanja finančnih spodbud morajo biti navedene v javnem pozivu LAS? Predlagamo, da jih
koordinacijski odbor CLLD pripravi in objavi na spletu in tako rešimo ugibanja, kaj gre in kaj ne gre.
Prav tako prosimo za izjave glede De Minimisa, ki jih bo potrebno priložiti.

3.

Javni poziv se pred objavo pošlje v pregled na MGRT. Na konkretno kateri naslov se pošlje predlog
javnega poziva?

4.

Prosimo za posredovanje vseh obrazcev, ki morajo biti sestavni del razpisne dokumentacije oziroma
prijave (npr. v zvezi s shemo de minimis). Želimo, da se že izdelane obrazce lahko poslužujejo vsi LAS-i,
saj bomo le tako zagotovili poenotenost obrazcev.

5.

Čeprav aplikacija za vnos projektov pri ARSKTRP še ni operativna, vas prosimo za vsebinske sklope
aplikacije, da jih lahko vgradimo v naše obrazce za prijavo operacij na javni poziv LAS. Prav tako tudi za
sredstva ESRR.

6.

Nekateri LASi še nimajo urejenega dostopa do ISARRja. Prosili bi za navodila, kako urediti dostop do
ISARR-ja.

7.

Prosimo za naslove kontaktnih oseb, ki bodo lahko dajale podrobnejše informacije v zvezi z prijavo
projektov / operacij SLR za posamezen sklad prosimo, da predstavnik/ca za ESRR poda zadnji izračun
sofinanciranja operacij v okviru ESRR. Je register državnih pomoči dostopen na spletu oz. ali bomo LASi
imeli možnost dostopa do registra?

Prosimo za vaš čimprejšnji odgovor, saj se nekateri LAS že aktivno pripravljajo na objavo razpisa za
sofinanciranje operacij iz SLR.
Lep pozdrav,
Člani Komisije za izvajanje programa CLLD
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