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Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz EKSRP, (UL L št. 277 z dne
21.10.2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 146/2008 z dne 14.02.2008 o spremembah
Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in
o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz EKSRP (UL L št. 46 z dne 21.02.2008, str. 1), Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe 1698/2005, Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske
politike (UL.l. št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1236/2007 z
dne 22.10.2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 378/2007 o
prostovoljni modulaciji (UL L št. 280 z dne 24.10.2007, str. 3), Programa razvoja podeželja RS 2007- 2013, ki ga
je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12.09.2007, Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013 (Ur.l. RS, št. 28/2011),
Smernic in priporočil za izvajanje pristopa LEADER v Republiki Sloveniji 2007-2013, Lokalne razvojne strategije
Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja« z dne 03.04.2008, Sklepa Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano o dodelitvi statusa delujoče LAS; sofinanciranju delovanja Lokalne akcijske skupine »Od
Pohorja do Bohorja« in izvajanje lokalne razvojne strategije po načelih pristopa LEADER z dne 31.07.2008 in
sklepa Upravnega odbora z dne 21.6.2012 Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja«

objavlja

2. javni poziv
za oddajo predlogov projektov
za izvajanje Lokalne razvojne strategije v let u 2012
1.

PREDMET J AVNEG A PO ZIV A

Predmet javnega poziva je pridobiti ter izbrati projektne predloge za leto 2012, ki bodo
upravičeni do nepovratnih sredstev iz ukrepov 4. osi skupne kmetijske politike Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije 2007-2013 po pristopu Leader in s katerimi se bo
uresničevala Lokalna razvojna strategija (v nadaljevanju: LRS) Lokalne akcijske skupine
»Od Pohorja do Bohorja« (v nadaljevanju: LAS).
Strateški cilji LRS:
 razviti inovativne načine uporabe lokalne tradicije pri razvijanju novih proizvodov in
storitev na območju, ki bodo ustvarjali nova delovna mesta,
 razviti trajnostno turistično-rekreativno ponudbo podeželja z izkoriščanjem naravnih
in kulturnih potencialov,
 razviti medsektorsko povezovanje pri razvijanju in trženju lokalno tipičnih
proizvodov, še posebej na področju turizma, kmetijstva, gozdarstva, obrti,
naravovarstva in kulture,
 razviti lastne blagovne znamke za zagotovitev večje prepoznavnosti proizvodov in
inovativne trženjske poti,
 ohranjati in krepiti specifično podeželsko identiteto območja,
 zagotoviti ustrezno družbeno in fizično infrastrukturo za bivanje in delo,
 krepiti podporno okolje za razvoj,
 krepiti sodelovanje z drugimi območji doma in Evropi ter biti aktiven član
nacionalnih in evropskih mrež.
Pravočasno prejete ter popolne vloge bodo uvrščene v postopek ocenjevanja in izbire
projektov, ki bodo upravičeni do sofinanciranja iz sredstev 4. osi (Leader).

2. javni poziv LAS »Od Pohorja do Bohorja« za oddajo predlogov projektov, za leto 2012

2

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje
Projekt sofinancira EU

2.

UPR AVI ČENI VL AG ATELJI

Javni poziv velja za območje občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur,
Vitanje in Zreče.
Prijavitelji so lahko pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo in izbor projektov.
Upravičeni prijavitelji in partnerji morajo imeti sedež ali poslovno enoto na območju LAS in za
prijavljene aktivnosti niso prejeli sredstev iz občinskih, državnih ali drugih virov Evropske
unije.
Minimalni pogoj za prijavo na poziv je, da se v partnerstvo povežeta vsaj dva partnerja,
medtem ko zgornje meje za število partnerjev ni, vendar pa morajo imeti vsi partnerji v
projektu aktivno vlogo. Partnerji v projektu morajo imeti zagotovljena sredstva za lastno
sofinanciranje projekta ter trajne in zadostne vire financiranja za delovanje
organizacije/podjetja v času trajanja projekta.

3.

PREDMET PODPO RE

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za izvedbo skupnih projektov v
okviru izvajanja LRS, ki bodo prispevali k uresničevanju strateških ciljev LRS ter bodo
vključevali območje vseh občin LAS.
Prednostne vsebine, ki bodo podprte v letu 2012, so:
 razvoj turizma z izkoriščanjem naravnih in kulturnih potencialov območja,
 razvoj lokalno tipičnih produktov, blagovnih znamk in trženja,
 razvoj sodelovanja z drugimi območji.
Posebno pozornost LAS namenja povečevanju moči, enakopravnosti spolov, vključevanju
žensk in mladine ter si prizadeva za enakopravno vključevanje javnega, zasebnega in
nevladnega sektorja.
4.
UPR AVI ČENI STRO ŠKI
Upravičeni stroški so:
 stroški dela za namen koordinacije in vodenje izvedbe projekta (vendar največ do 10
% vrednosti upravičenih stroškov projekta),
 stroški materiala, opreme in storitev, nastali z izvedbo projekta,
 stroški materiala in storitev, nastali z izvedbo projekta sodelovanja (vendar največ
do 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta),
 stroški promocije projekta (vendar največ do 20 % vrednosti upravičenih stroškov
projekta),
 prispevek v naravi javnih ali zasebnih upravičencev (nudenje blaga ali storitev, za
katere ni prejeto plačilo, ki bi bilo podprto z računi ali enakovrednimi dokumenti),
(vendar največ do 15 % vrednosti upravičenih stroškov projekta), skladno s 54.
členom Uredbe 1974/2006/ES, Uredbo sveta (ES) 1698/2005, Izvedbeno uredbo
Komisije (EU) št. 679/2011.
 ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta, kot so izdatki
arhitektom, inženirjem in svetovalcem, stroški pridobivanja dokumentacije in
dovoljenj, študije izvedljivosti, patenti in licence (vendar največ do 10 % vrednosti
upravičenih stroškov projekta).
Neupravičeni stroški so:
 upravne takse in druge dajatve v upravnih postopkih,
2. javni poziv LAS »Od Pohorja do Bohorja« za oddajo predlogov projektov, za leto 2012

3

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje
Projekt sofinancira EU






















plačilo davkov, vključno z DDV, carin in dajatev pri uvozu, zavarovalne premije,
bančni stroški in stroški garancij, opomini, zamudne obresti,
štipendije, nagrade,
nakup patentiranih pravic, strokovnega znanja in izkušenj, licenc in nepatentiranega
tehničnega znanja,
kmetijska, gozdarska mehanizacija in oprema,
IKT oprema za delavnice, izobraževanja, seminarje, enodnevne dogodke,
rabljena oprema,
material, storitve in oprema za zasebno rabo,
prevozna in transportna sredstva za zasebno rabo,
naložbe v prostore za zasebno rabo,
naložbe v sektorjih ribištva in ribogojstva,
naložbe in storitve v območjih izven upravičenega območja LAS,
delo javnih uslužbencev, če je to financirano iz drugih javnih/zasebnih virov,
administrativni stroški in drugi stroški povezani z vsakodnevnim delovanjem
organizacije/podjetja,
upravičeni stroški, za katere je bilo/je financiranje zagotovljeno iz drugih javnih virov
(EU, nacionalni, lokalni viri),
upravičeni stroški materiala in storitev, ki niso bili izbrani skladno z Zakonom o
javnem naročanju,
aktivnosti, ki jih dobitniki sredstev ne označijo skladno s Priročnikom za obveščanje
javnosti in označevanje projektov v okviru Programa razvoja podeželja RS za
obdobje 2007 – 2013,
upravičeni stroški, za katere upravičenec LAS-u ne predloži zahtevane vsebinske in
finančne dokumentacije in poročil,
upravičeni stroški, ki so nastali v obdobju poročanja/oddaje zahtevka LAS, vendar jih
prijavitelj/projektni partner niso plačali,
upravičeni stroški, ki se nanašajo na zaključeno fazo, za katero je upravičenec že
predložil zahtevek LAS in so nastali po predložitvi zahtevka za povračilo sredstev
LAS.

Odobreni projekti s strani LAS se lahko pričnejo izvajati z datumom pričetka opredeljenega v
prijavnici, vendar ne pred datumom oddaje Načrta izvedbenih projektov na Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju: MKO). Zahtevke za sofinanciranje pa je možno oddati
šele po odobritvi projekta s strani MKO ter podpisu pogodbe med LAS in nosilcem
potrjenega projekta. V kolikor MKO projekta ne odobri, nosi morebitne nastale stroške
nosilec projekta sam.
Upravičeni stroški so samo stroški, nastali od datuma začetka izvajanja projekta do
datuma zaključka izvajanja projekta, ki ne sme biti zaključen pred izdajo odločbe o
potrditvi Načrta izvedbenih projektov. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti
upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročila
materiala, opreme, storitev ali del).
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5.

OKVIRN A VI ŠIN A IN DELEŢ SREDSTEV Z A SOFIN AN CIR A NJ E
PROJEKTOV

Okvirna skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov za leto
2012, znaša do 59.208,00 €.
Najniţji znesek podpore za posamezen projekt je 2.000,00 €, najvišji pa 40.000,00 €.
Najniţji znesek posameznega zahtevka ne sme biti manjši od 2.000,00 €.
Deleţ sofinanciranja iz naslova pristopa Leader znaša največ do vključno 85 %
upravičenih stroškov projekta. LAS pa se lahko odloči tudi za niţji deleţ
sofinanciranja, v koliko bi to omogočilo npr. izvedbo večjega števila projektov.
Projekti, katerih vsebina je takšna, da bi bili upravičeni do sofinanciranja tudi pri
ostalih ukrepih MKGP oz. jih je možno izvajati v kateremkoli od ostalih ukrepov PRP RS
2007-2013, se izvajajo in sofinancirajo pod pogoji in v deleţih, ki veljajo za tak ukrep.
Posamezni projekt ima lahko največ dve fazi. Projekti do skupne vrednosti vključno do
20.000 € (brez DDV) imajo lahko največ eno fazo, projekti s skupno vrednostjo nad 20.000 €
(brez DDV) pa največ dve fazi.
Ostali splošni stroški, kot so izdatki arhitektom, inženirjem in svetovalcem, stroški
pridobivanja dokumentacije in dovoljenj, študije izvedljivosti, patenti in licence, se
sofinancirajo do največ 10 % vrednosti upravičenih stroškov.
Prispevek v naravi lahko predstavlja do 15 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.
Kot prispevek v naravi se šteje nudenje blaga ali storitev, za katere izvajalec ni prejel plačilo,
ki bi bilo podprto z računi ali enakovrednimi dokumenti.
Neupravičene stroške v celoti krije prijavitelj sam ali s partnerji.
Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka, ki mu mora upravičenec priloţiti poročilo o
opravljenem delu, originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu ter
ostala potrebna dokazila.

6.

MERIL A Z A OCENJEV ANJE VLOG

Pravočasno prejete, popolne ter vsebinsko ustrezne prijave bodo ocenjene na podlagi
kriterijev za izbor projektov. Kriteriji so opredeljeni skladno s Smernicami in priporočili za
izvajanje pristopa Leader v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013.
Kriteriji za izbiro projektov so izločitveni ter splošni. V primeru, da projekt ni skladen z
zahtevami izločitvenega kriterija, se tak projekt zavrne ter izloči iz nadaljnjega
ocenjevanja.
Kriteriji so oblikovani ter določeni na način, da se zagotovi primerljivost projektov, ustreznost
in pravilnost ocenjevanja ter izbire.
Vsak kriterij se točkuje. Maksimalno moţno število točk znaša 100, spodnja meja, ki jo
mora projekt doseči za nadaljnjo obravnavo in ocenjevanje, znaša 70 točk.
Praviloma se sofinancirajo projekti, ki so pri ocenjevanju zbrali največ točk, in sicer do
porabe razpisanih sredstev, s tem da se pri obravnavi prijav upošteva enakomerna pokritost
celega območja LAS.

2. javni poziv LAS »Od Pohorja do Bohorja« za oddajo predlogov projektov, za leto 2012

5

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje
Projekt sofinancira EU

Prednost pri izbiri bodo imeli skupni projekti, in tisti, ki jih LAS »Od Pohorja do Bohorja« v
dosedanjih pozivih s sredstvi Leader še ni sofinanciral.
Postopek za izbor upravičencev ter opis kriterijev za ocenjevanje vlog je sestavni del
razpisne dokumentacije.

7.

POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

1. Vloga mora biti predloţena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije za ta
poziv. Priložene ji morajo biti vse priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni
dokumentaciji in morajo biti medsebojno usklajena, resnična in točna.
2. Vlagatelj mora zagotoviti natančen popis del in stroškovno opredelitev cen ter vsa
potrebna dovoljenja. Gradbena in obrtniška dela morajo biti opravljena v skladu s
predpisi, ki urejajo prostor, graditev objektov, varstvo okolja, varstvo kulturne dediščine in
ohranjanje narave. Iz dokumentacije mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije za
priznani in nepriznani del projekta.
3. Vlagatelj je dolžan izbrati izvajalca operativnih del izvedbe in dobavitelje v skladu s
predpisi, ki urejajo javna naročila.
4. Računi in predračuni se morajo glasiti na vlagatelja. Lahko se glasijo tudi na ostale
partnerje v projektu, vendar je potrebno za vsak tak račun potrditi, da je res nastal kot del
projekta in samo za tiste stroške, ki so del projekta.
5. Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v
vlogi za pridobitev sredstev na ta poziv, že prejel razpisana javna sredstva Republike
Slovenije ali sredstva Evropske unije.
6. Za vsa dodeljena sredstva se bo obračunavala akontacija dohodnine v skladu z veljavno
zakonodajo.
7. Za iste upravičene stroške ni dovoljeno s pomočjo de minimis prejemati druge pomoči, če
bi bile lahko s takšnim združevanjem presežene predpisane intenzivnosti pomoči.
8. Projekt se mora izvesti na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«.
9. Vlagatelj mora izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev.
10. Podatki navedeni v prijavnem obrazcu in priloženih dokazilih morajo biti skladni.
11. Vloga mora biti popolna, izpolnjevati razpisne pogoje in doseči 70 ali več točk pri
ocenjevanju.
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8.

POGOJI, KI JIH MOR A IZPOLNJEV ATI PR IJ AVI TELJ

1. Prijavitelj ter partnerji morajo imeti vsebinske in finančne izkušnje z vodenjem in
izvedbo projektov ter partnerskim sodelovanjem, imeti morajo zagotovljena sredstva
za lastno sofinanciranje projekta (iz lastnih virov, drugih javnih oziroma zasebnih virov)
ter trajne in zadostne vire financiranja za delovanje organizacije/podjetja … v času
trajanja projekta.
2. Celoten projekt ali posamezna faza, ki je bila prijavljena na javni poziv, mora biti
zaključena pred vloţitvijo zahtevka in vsi računi plačani.
3. Projekt mora biti označen v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in
označevanju projektov v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje
2007-2013,
ki
se
nahaja
na
spletni
strani
http://www.arhiv.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/program_razvoja_podezelja_2007_201
3/vsebina_programa_razvoja_podezelja/oznacevanje_projektov/
ter
http://las.rakozjansko.si/.
4. Prijavitelj mora za projekt, za katerega je prejel podporo, voditi predpisano
dokumentacijo in dokumentacijo navedeno v odločbi ter jo hraniti še najmanj pet let
od dneva pridobitve sredstev.
5. Prejemnik mora na zahtevo LAS, MKO ali ARSKTRP poročati še pet let po zaključku
projekta.
6. Prejemnik je dolžan omogočiti dostop do dokumentacije o projektu LAS, MKO,
ARSKTRP, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom.

9.

R AZPISN A DOKUM ENTACI J A

Razpisna dokumentacija vsebuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Predstavitev pristopa Leader in značilnosti projektov sofinanciranih iz sredstev Leader
Povabilo k oddaji vloge
Predmet javnega poziva, upravičeno območje, upravičeni prijavitelji
Upravičeni stroški projektov
Oddaja vloge in izbor projektov
Merila za ocenjevanje vlog
Postopek za izbor upravičencev
Navodila za izvajanje projektov
Pravilna oprema ovojnice za prijavo na javni poziv

Vloga mora biti pripravljena in oddana v skladu s to razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani http://las.ra-kozjansko.si/, pod rubriko
«Razpisi«.
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10.

ROK IN N AČI N PRI JAVE

Pisne vloge za vsak projekt posebej morajo biti poslane/oddane v zaprtih ovojnicah,
opremljenih z naslovom pošiljatelja in z oznako »Ne odpiraj – vloga LAS »Od Pohorja
do Bohorja 2012«.
Prijava, ki vsebuje en tiskani izvod ter e-obliko (CD), mora prispeti/biti oddana:
-

na naslov Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja«, Razvojna agencija
Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur, priporočeno po pošti vključno
do 31.8.2012 ali

-

v sprejemno pisarno Razvojne agencije Kozjansko, Ul. Skladateljev Ipavcev 17, 3230
Šentjur, do vključno dne 31.8.2012, do 12.00 ure.
V primeru razlik med tiskano in elektronsko prijavnico, se kot veljavna šteje tiskana verzija.
V postopku izbire projektov bodo obravnavane prijave, ki vsebujejo vse, z javnim pozivom in
razpisno dokumentacijo, zahtevane podatke in dokazila in prispejo na navedeni naslov v
roku, določenem s tem pozivom.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene
prijavitelju.

11.

POSTOPEK Z A I ZBOR UPR AVI ČENCEV

Postopek za izbor upravičencev bo potekal na sledeč način:
-

-

-

Odpiranje prejetih vlog za projekte bo 3.9.2012. na sedežu upravljalca LAS.
Odpiranje vlog ni javno.
Prispele vloge obravnava upravljalec LAS, in sicer se po odprtju vloge preveri njena
popolnost.
LAS pisno pozove tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, k njihovi dopolnitvi.
Rok za dopolnitev je pet delovnih (5) od datuma prejema poziva za dopolnitev.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo.
Popolne vloge bo obravnavala Komisija za strokovno oceno projektov, ki jo imenuje
Upravni odbor LAS. Komisija bo prijavljene projekte ocenila v skladu s kriteriji za
izbiro projektov.
Komisija lahko prijavitelja pozove k vsebinski dopolnitvi dela vloge ali zahteva
dodatne priloge, ki omogočijo izvedbo postopka ocenjevanja. Vsebinske dopolnitve in
dodatne priloge se pripravijo in posredujejo skladno s pozivom ocenjevalne komisije.
Komisija bo izdelala poročilo o rezultatih ocenjevanja in pripravila predlog seznama
za izbiro projektov, ki ga bo obravnaval Upravni odbor.
Upravni odbor bo obravnaval poročilo o rezultatih ocenjevanja in predlog projektov, ki
bodo podlaga za izdelavo Načrta izvedbenih projektov za leto 2012.
Prijavitelji projektov bodo pisno obveščeni o izbiri projektov. Prijavitelj ima v osmih (8)
dneh od prejema obvestila o odločitvi glede izbora projektov pravico vložiti pritožbo
na sedež LAS. V svoji pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je
pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji iz javnega poziva ali merila
in kriteriji za ocenjevanje projektov.
LAS pripravi Načrt izvedbenih projektov za leto 2012 in ga posreduje Leader pisarni
na MKO v potrditev.
Po potrditvi Načrta izvedbenih projektov za leto 2012 s strani MKO, se z upravičenci
sklenejo pogodbe o sofinanciranju izvajanja projektov.
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje
Projekt sofinancira EU

-

12.

Po potrditvi projekta s strani LAS in MKO ter sklenitvi Pogodbe o sofinanciranju
izvajanja projekta, mora prijavitelj na sedež LAS dostaviti podpisano Pogodbo o
sodelovanju med partnerji.
OBVEŠČ ANJ E O IZBORU PROJEKTO V

O rezultatih ocenjevanja ter izbora bodo prijavitelji projektov pisno obveščeni.
Projekti bodo odobreni za sofinanciranje, ko bo MKO potrdilo Načrt izvedbenih projektov LAS
za leto 2012.
13.

KONTAKTNI POD ATKI Z A PRIDOBI TEV DOD ATNIH INFORM ACIJ
TER R AZPISNE DOKUMENTACIJ E

Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo od dneva objave javnega poziva do
njegovega zaključka na spletni strani strokovno administrativnega telesa http://las.rakozjansko.si/, pod rubriko »Razpisi«.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo prijavitelji po telefonu 03/747 13 02 vsak
delavnik od 9. do 12. ure oziroma po predhodni najavi v pisarni LAS na Razvojni agenciji
Kozjansko ali na elektronskem naslovu elena.zupanc@ra-kozjansko.si in sicer do roka za
oddajanje prijav na sedež LAS.
14.

PRIDRŢ ANE PR AVI CE L AS »OD POH O RJ A DO BOHORJ A«

LAS si pridržuje pravico, da:
 ne odobri maksimalne možne višine sofinanciranja,
 ne razdeli kvote vseh razpisanih sredstev iz 2. javnega poziva za leto 2012,
 v kolikor podatki o prijaviteljih in partnerjih niso dosegljivi v javnih evidencah, od
prijaviteljev/partnerjev zahteva dokazila kot so: dokazila o registraciji, statut …,
 spremeni oz. dopolni določbe javnega poziva, navodil in osnutka pogodbe
skladno z morebitnimi dodatnimi navodili MKO in sklepi organov LAS.
15.

SPREMEMBA JAVNEGA POZIVA

LAS si pridrţi pravico, da spremeni pogoje javnega poziva oz. prekliče njegovo
izvajanje skladno z morebitnimi dodatnimi navodili MKO in organi LAS. V primeru
spremembe javnega poziva in razpisne dokumentacije pred zaključkom javnega poziva,
bodo popravki objavljeni na spletni strani: http://las.ra-kozjansko.si/.
Prijavitelji so dolžni upoštevati vse morebitne spremembe javnega poziva in razpisne
dokumentacije.
16.

DRUGE DOLOČBE

Rezultati tega javnega poziva predstavljajo informacije javnega značaja ter bodo po podpisu
pogodb o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji odobrenih projektov objavljeni na spletni strani
http://las.ra-kozjansko.si/.
Datum: 21.6.2012
LAS »Od Pohorja do Bohorja«
Staška Buser, predsednica
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