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VPRAŠANJA 1. JAVNI POZIV 2017
Vprašanje porekla opreme:
Načeloma za poreklo odgovarja prodajalec.
Po pogovoru s kolegi iz ostali LAS vam priporočamo, da preverite poreklo opreme pri vaših
ponudnikih. Opozarjamo vas, da so upravičeni stroški ( torej izdani računi za neko opremo, upravičeni
le iz držav članic EU).
Fizična oseba:
fizična oseba je lahko prijavitelj projektov, vendar opozarjamo, da ARSKTRP pri izplačilu nameni
25% za akontacijo dohodnine, tudi preostala sredstva se štejejo v dohodnino, zato priporočamo
previdnost, enako velja za prispevek v naravi pri fizičnih osebah.

Natančneje ukrep Izboljšanje kvalitete življenja in bivalnih pogojev na podeželju ter aktivnost
Zagotavljanje prenočitvenih kapacitet na podeželju in v urbanih območjih je uvrščeno pod tematsko
področje Varstvo okolja in ohranjanje narave – to verjetno ne spada v to področje ali?
Tiskarski škrat v razpisni dokumentaciji pod točko 2., bomo objavili popravek. Hvala za opozorilo.
-

V vlogi za prijavo operacije pa pod točko 6.1 Ukrepi, tega ukrepa ni več navedenega (Izboljšanje
kvalitete življenja in bivalnih pogojev na podeželju).

Ni upravičen ukrep za sofinanciranje s strani ESRR
-

Zanima nas kam se z navedenim projektom lahko prijavimo?

Glede na dejstvo, da predvidevate novo delovno mesto, se lahko prijavite na ESRR: tematsko področje
Ustvarjanje novih delovnih mest, Cilj 1;, Ukrep Krepitev ekonomske vitalnosti podeželja… ali
Aktiviranje lokalnih potencialov za povečanje zaposlitev; aktivnost: spodbujanje k dvigu dodane
vrednosti na območju.;
-

Pri merilih za ustvarjanje novih delovnih mest nas zanima kdaj najkasneje mora biti nova zaposlitev
izvedena in kako dolgo jo je potrebno obdržati, da dobimo maksimalno število točk?

Zaposlitev mora biti izvedena pred zaključkom projekta, glede na dejstvo da je zaposlitev vezana na
aktivnosti nakupa opreme za ustvarjanje nočitev, predlagamo po vzpostavitvi nočitvenih kapacitet,
vendar obvezno pred zaključkom projekta.
Vprašanje trajanja delovnega mesta:
Društvo Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah
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Npr. ob začetku izvajanja projekta imate 10 delovnih mest. Med aktivnosti projekta vključite tudi
odprtje delovnega mesta kot rezultat projekta. Tako imate ob zaključku 11 delovnih mest. Delovno
mesto ( naziv delovnega mesta ob odprtju le-tega ( npr. sobarica, čistilka) mora biti aktivno še 5 let
po zadnjem izplačilu sredstev, enako velja za vso v projektu nabavljeno opremo. Če čez leta pride do
zmanjšanja delovnih mest zaradi upada povpraševanja ali zapiranja določenega dela storitve, lahko
podjetje zmanjša št. delovnih mest vendar mora delovno mesto, ki je bilo odprto v času trajanja
projekta ohranjati do preteka roka 5let po izplačilu zadnjih sredstev.

