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OSNOVNI PODATKI O RAZPISU

4.188.000 mio EUR 
nepovratnih sredstev (po 
pravilih državnih pomoči)

Zaprti javni razpis

85 % stopnja podpore Upravičenec: LAS in člani LAS

6. javni razpis za 
podukrep 19.3



NOVOSTI IN SPREMEMBE/1

• Za namen priprave in izvajanja operacije se vzpostavi pogodbeno

partnerstvo, ki ga vodi vodilni partner sodelujočih LAS

• Vodilni partner sodelujočih LAS je lahko eden izmed v operaciji

sodelujočih LAS, ki opravlja predvsem naslednji nalogi:

- zastopa partnerstvo v vseh upravnih postopkih v razmerju do

ARSKTRP in MKGP (vloži vlogo)

- koordinira pripravo celotne dokumentacije, ki je potrebna za vložitev

vloge na javni razpis in zahtevka za izplačilo sredstev.

Celotna operacija vseh LAS je ena vloga.



NOVOSTI IN SPREMEMBE/2

- najvišji dovoljeni znesek javne podpore na posamezni LAS je 

100.000 eurov za posamezno operacijo – ni sprememb

- najvišji dovoljeni znesek javne podpore skupne operacije 

sodelovanja vseh LAS je 500.000 eurov – partnerji iz območja 

Slovenija

- posamezni LAS lahko na javni razpis vloži največ tri vloge – kot 

vodilni partner



SESTAVINE JAVNEGA RAZPISA

Zapor. št. SEZNAM PRILOG

1. Izjave glede izpolnjevanja splošnih pogojev javnega razpisa

2. Pogodba o sodelovanju iz šestega odstavka 36. člena uredbe CLLD

3.
Pisne izjave glede enotnega podjetja in kumulacij pomoči »de minimis« in že prejetih

javnih sredstev

4.

Obvezne priloge, ki izhajajo iz predpisov Evropske unije ali nacionalne zakonodaje

glede na tip operacije (npr. dokumentacija za gradnjo objektov ali nakup nepremične

opreme v objektih, pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma druga dokazila za

gradnjo objektov ali nakup nepremične opreme v objektih, dovoljenja in soglasja

pristojnih organov)

5. Dokazila o lastništvu nepremičnin (objektov, zemljišč)

6. Dokazila o predračunski vrednosti operacije

7. Podrobnejši opis operacije

8. Izjava upravičenca ali je zavezanec/naročnik po ZJN-3

9. Dokazila upravičencev o članstvu v LAS

Javni razpis – manj obsežno besedilo, vsebuje le sklice na predpise

Informativni seznam prilog k javnem razpisu – se ne spreminja glede na 
pretekle razpise



MERILA ZA IZBOR OPERACIJ - SPREMEMBE

Merila
Max.

št. točk

A.

PRISPEVEK K DOSEGANJU STRATEGIJE »OD VIL DO VILIC« ZA PRAVIČEN, ZDRAV IN OKOLJU 

PRIJAZEN PREHRANSKI SISTEM«

10

B. PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNIH CILJEV 10

B1 Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije 5

B2 Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe in prilagajanje nanje  5

C. OKOLJSKA TRAJNOST 5

D. 
SOCIALNA VKLJUČENOST 5

E. VKLJUČENOST PARTNERJEV 45

E.1 Raznolikost partnerstva glede na ozemeljsko opredelitev 10

E.2 Raznolikost partnerstva glede na vključenost sektorjev 25

E.3 Finančna porazdelitev stroškov 10

F. VPLIV NA OBMOČJE LAS 25

F.1 Vpliv na krepitev zmogljivosti LAS 15

F.2 Prenos dobrih praks 10

Skupaj točk: 100

NOVO

NOVO



MERILA ZA IZBOR OPERACIJ/1

A. PRISPEVEK K DOSEGANJU STRATEGIJE »OD VIL DO VILIC« ZA 

PRAVIČEN, ZDRAV IN OKOLJU PRIJAZEN PREHRANSKI SISTEM« -

novo merilo, ki nadomesti prejšnje merilo Prispevek k doseganju ciljev 

SLR 

Točke se dodelijo za operacije:

• ki prispevajo k spodbujanju priprave ekološke hrane za trg ali k

omogočanju prehoda na zdrave in trajnostne načine prehranjevanja –

aktivnosti namenjene promociji ekološkega kmetovanja (mehke vsebine)

in/ali

• prispevajo k trajnostni ekološki proizvodnji hrane – naložbe, ki prispevajo

k pridelavi ali predelavi ekološke hrane



MERILA ZA IZBOR OPERACIJ/2

B. PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNIH CILJEV

B.1 Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije - operacija je/ni

inovativna

B.2 Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe in

prilagajanje nanje - v obliki posrednega ali neposrednega vpliva (točke se

seštevajo)

• Operacija ima posreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja –

mehke vsebine, aktivnost mora biti v celoti namenjena prispevanju k

horizontalnemu cilju

• Operacija ima neposreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja -

naložbe



MERILA ZA IZBOR OPERACIJ/3
C. OKOLJSKA TRAJNOST

Prispevek k doseganju horizontalnega cilja okoljska trajnost - v obliki 

posrednega ali neposrednega vpliva (točke se seštevajo)

• Operacija ima posreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja –

mehke vsebine, aktivnost mora biti v celoti namenjena prispevanju k 

horizontalnemu cilju

• Operacija ima neposreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja –

naložbe

D. SOCIALNA VKLJUČENOST (vključevanje ranljivih skupin)

Točke se dodelijo za operacije:

• ki vključujejo naložbo ali drugo aktivnost, ki bo v času izvajanja operacije ali

po zaključku operacije namenjena izključno ranljivim skupinam in/ali

• operacije v katerih so predstavniki ranljivih skupin partnerji v operaciji



MERILA ZA IZBOR OPERACIJ/4
E. VKLJUČENOST PARTNERJEV

E.1 Raznolikost partnerstva glede na ozemeljsko opredelitev – upošteva se 

vključenost tujega partnerja v operacijo

E.2 Raznolikost partnerstva glede na vključenost sektorjev

Upošteva se raznolikost partnerstva, glede na partnerje vključene v izvajanje 

operacije (LAS in člani LAS, ki so vključeni v operacijo). Kot raznolikost 

partnerstva se upoštevajo predstavniki različnih sektorjev, ki so javni sektor, 

socialni sektor in ekonomski sektor, glede na opredelitev v Seznamu članov 

LAS, ki je priloga k vlogi na javni razpis.

Več točk prejmejo operacije, kjer deležniki s področja ekološkega kmetovanja 

predstavljajo vsaj 30% partnerstva.

Deležniki s področja ekološkega kmetovanja so:

- deležniki, ki so vključeni v kontrolo ekološke pridelave in predelave ter imajo 

veljaven certifikat ter

- javni zavodi, ki imajo ekološko hrano.

E.3 Finančna porazdelitev stroškov – ni sprememb glede na pretekle 

razpise

F. VPLIV NA OBMOČJE LAS – minimalne spremembe



ODDAJA VLOG

• Javni razpis je bil objavljen 26. 11. 2021

• Vnos vlog v elektronski sistem poteka od 20. 12. 2021 do

vključno 14. 2. 2022 do 15:00 ure

• Vloga se odda v elektronski obliki



HVALA ZA POZORNOST!
Kontakt: clld.mkgp@gov.si

Hvala za pozornost


