
Pregled razpisnih pogojev

 

 

Izbor in ovrednotenje primerne projektne ideje,  formiranje partnerstva

 

 

Preverba skladnosti  investicije -  potrebna investici jska in projektna

dokumentacija,  npr.  DIIP oz.  umestitev v NRP,  pravnomočno GD, soglasja

(Natura 2000,  poplavno območ je,   kulturnovarstveno,  naravovarstveno)

 

 

Pridobitev ponudb oz.  ovrednotenje vseh projektnih stroškov – finančna

konstrukcija

 

 

Izpolnitev prijavnega obrazca  in  pri log 

 
 

03 713 68 66 (Mirjana)
03 713 68 60 (Jaka)

las-ssd.si
las-ssd@ra-savinja.si

Ulica heroja Staneta 3,
3310 Žalec

Ustvarjanje novih delovnih,  npr.  strokovna usposabljanja,  podpora
storitvenem servisu,  nove podjetniške ideje -  135.594,68 EUR

Varstvo narave in okolja,  npr.  projekti  pri lagajanja na podnebne
spremembe (tematske učne poti ,  analiza in obdelava podatkov,  ukrepi
proti  požarni ,  poplavni  in ogroženosti  zaradi  suše,  zmanjševanje
izpustov CO2) -  133.989,42 EUR

Več ja  vključenost mladih,  žensk in drugih ranljivih skupin (npr.
medgeneracijski  centri ,  rokodelski  centri ,  strokovna usposabljanja,
spodbujanje socialne vključenosti  -  145.962,37 EUR

Predloge operacij  z  vlogo na javni  poziv je  potrebno poslati  priporočeno po
pošti  al i  dostaviti  osebno na naslov LAS Spodnje Savinjske doline,  Ulica
heroja Staneta 3,  3310 Žalec  do 15.4.2021
Predvidevajo se predstavitvene delavnice po območ ju  LAS SSD, ki  bodo
prilagojene epidemiološkim razmeram (predvidoma v februarju 2021).
Zadnja vprašanja glede pri jave bodo možna do 12.04.2021.

LAS
SSD

2. JAVNI POZIV ESRR

NAMEN

UPRAVIČENCI
pravne osebe javnega in zasebnega prava,  nevladne organizacije,  institucije
regionalnega razvoja in f izične osebe (samostojni  podjetniki ,  s .p.) ,  ki  imajo
sedež ,  registrirano izpostavo,  podružnico,  organizacijsko enoto al i  poslovno
enoto oz.  delujejo na območ ju  LAS Spodnje Savinjske doline – izpis
upravičenih območ i j  je  doseglj iv  na spletni  strani  www.las-ssd.si .

UPRAVIČENI STROŠKI
stroški  materiala,  naložb in storitev,  
stroški  nakupa zemljišč  (največ  10% upravičenih stroškov),
stroški  dela na projektu,
stroški  promocije/obveščanja o projektu (največ  10% upravičenih
stroškov),
splošni  stroški  zunanjih izvajalcev (največ  10% upravičenih stroškov).

ROK ZA VLOŽ ITEV VLOG

NAČ IN PRIPRAVE VLOGE

Povezava na razpis

Primeri  uspešnih projektov

https://las-ssd.si/
mailto://las-ssd@ra-savinja.si
https://las-ssd.si/wp-content/uploads/2021/01/Register-prostorskih-enot_ESRR.pdf
http://las-ssd.si/razpisi/razpis-esrr-2021/
https://las-ssd.si/projekti-2/

