RRA Zeleni kras, d.o.o.
objavlja
POVABILO K PREDLOŽITVI PREDLOGOV REGIJSKIH PROJEKTOV ZA UMESTITEV V DOGOVOR ZA
RAZVOJ PRIMORSKO‐NOTRANJSKE REGIJE
ZA OBDOBJE 2015‐2019
1. Pravna in programska podlaga:
Pravna podlaga za izvedbo povabila k predložitvi predlogov regijskih projektov za umestitev v
Dogovor za razvoj Primorsko‐notranjske regije za obdobje 2015‐2019 (v nadaljevanju: Dogovor) so:
1.1. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (UL RS št. 20/11)
1.2. Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (UL RS št. 16/13 in št. 87/15)
1.3. Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014‐
2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (UL RS št. 29/15)
1.4. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014‐2020 z dne
11. decembra 2014 (http://www.eu‐skladi.si/ekp/kljucni‐dokumenti)
1.5. Merila za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike za obdobje 2014‐2020, 17. april 2015, verzija 1.2 – dokument nima številke
(http://www.eu‐skladi.si/dokumenti/kljucni‐dokumenti/merila_jm_14_20_17‐4‐2015.pdf)

2. Predmet povabila:
Regionalni razvojni program Primorsko‐notranjske regije 2014‐2020 (v nadaljevanju: RRP) se
med drugim uresničuje z Dogovorom, ki ga država in regija sklepata za štiriletno obdobje ter
vključuje najpomembnejše regijske in sektorske projekte, ki bodo omogočili izkoriščanje
najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali ključne razvojne ovire
regije in uresničevali regijske razvojne specializacije.
Dne 13. 11. 2015 je Razvojni svet Primorsko‐notranjske regije (v nadaljevanju: RSR) s strani
Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo prejel Povabilo razvojnim svetom regij za
pripravo in podpis dogovorov za razvoj regije (št. dokumenta: 3030‐118/2015/6), s katerim se
začenja postopek priprave Dogovorov.
V skladu z navedenim je predmet tega povabila identifikacija in priprava nabora regijskih
projektov za umestitev v Dogovor. Regijski projekti se sofinancirajo iz operativnega programa iz
točke 1.4. tega povabila in so predmet postopka po uredbi iz točke 1.3. tega povabila.
V primeru predvidenega sofinanciranja regijskih projektov ali medregijskih projektov iz
državnih proračunov 2016 in 2017 iz sredstev evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in

delovna mesta se v Dogovor lahko uvršča projekte v sledečih prednostnih naložbah Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014‐2020:
 Prednostna naložba 4.4.: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za
urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in
ustreznimi omejitvenimi prilagoditvenimi ukrepi
 Prednostna naložba 5.1.: Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam,
vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu
 Prednostna naložba 6.1.: Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije
na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in
ki presegajo te zahteve
 Prednostna naložba 6.2.: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje
ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in z zelenimi infrastrukturami
 Prednostna naložba 8.2.: Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki
niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni
socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja
Jamstva za mlade
 Prednostna naložba 8.3.: Aktivno in zdravo staranje
 Prednostna naložba 9.3.: Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k
razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem
statusu, spodbujanje socialne vključenosti z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih in
rekreacijskih storitev ter prehodom iz institucionalnih storitev na skupnostne oblike
storitev
 Prednostna naložba 9.4.: Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v
socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do
zaposlitve

3. Predlagatelji:
Predlagatelji predlogov regijskih projektov so pravne osebe s sedežem, registriranim v eni
izmed občin Primorsko‐notranjske regije: Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina Pivka in
Postojna.

4. Merila za umestitev predlogov regijskih projektov v Dogovor:
Regijske projekte se izbira na osnovi meril, ki jih je sprejel RSR, dne 25. 11. 2015.

DA/NE

Splošni
pogoji za
uvrščanje
regijskih
projektov v
dogovor za
razvoj regij

1. Skladnost projekta z RRP Primorsko‐notranjske regije 2014 ‐ 2020.

DA

NE

2. Skladnost projekta s programskimi dokumenti s področja regionalnega
razvoja, ki so podlaga za sofinanciranje regijskih projektov.

DA

NE

3. Skladnost projekta s politikami Vlade Republike Slovenije.

DA

NE

4. Rezultati in učinki projekta so merljivi.

DA

NE

5. Projekt ima prikazano okvirno finančno konstrukcijo.

DA

NE

6. Projekt je izvedljiv v načrtovanem časovnem obdobju.

DA

NE

7. V primeru, da projekt predvideva financiranje iz sredstev OP EKP 2014‐2020
ustreza merilom, ki so predpisana za ta OP.

DA

NE

DA

NE

Projekt izpolnjuje splošne pogoje:

Če je odgovor DA, se nadaljuje z ocenjevanjem projekta.
Sklop

Merila

Regijsko specifična merila
Točkovanje
0/5

A.1.1. Projekt ima vpliv na ustvarjanje
novih delovnih mest.
A.1. Učinek na gospodarsko rast in A.1.2. Projekt zagotavlja infrastrukturo in
programe za spodbujanje inovativnosti in
delovna mesta
podjetnosti v regiji.
Skupaj točk:

A.) Merila
glede na
vsebino in
namen

A.2. Učinek na razvoj človeškega
potenciala

0

A.2.1. Projekt prispeva k razvoju kadrov in
razvoju programov ter storitev za potrebe
gospodarstva.
A.2.2. Projekt zagotavljanja infrastrukturo
in programe za različne starostne in
socialne skupine za področje vzgoje,
izobraževanja, zdravja, športa in kulture.
A.2.3. Projekt prispeva k večji socialni
vključenosti vseh skupin prebivalstva.
Skupaj točk:

A.3. Pozitiven vpliv na okolje

0

A.3.1. Projekt prispeva k ohranitvi
identitete krajine ter kulturne in naravne
dediščine.
A.3.2. Projekta ima pozitiven vpliv na
okolje (učinkovitost izrabe naravnih virov,
okoljska učinkovitost, trajnostna
dostopnost, zmanjšanje vplivov na okolje).
A.3.3. Projekt vpliva na izboljšanje stanja
okolja.
Skupaj točk:

0

A.4. Prispevek k ciljem
prostorskega razvoja regije

A.4.1. Projekt prispeva k prometni
dostopnosti regije in trajnostne prometne
povezave znotraj regije.
A.4.2. Projekt prispeva k Izboljšanju
kvalitete bivanjskih in delovnih pogojev.
Skupaj točk:

0

Skupaj doseženo število točk (A):

0
Točkovanje
0/5

B.1. Med nameni iz točke A.)

B.1.1. Projekt se nanaša na najmanj dve
merili iz sklopa A (A.1., A.2., A.3. ali A.4.).
Skupaj točk:

B.2. Z drugimi projekti
B.) Merila
glede na
sinergijski
učinek

B.2.1. Projekt dosega sinergijske razvojne
učinke z drugimi projekti, ki so bili
izvedeni od leta 2007 dalje.
Skupaj točk:

B.3. Regionalna celovitost,
razvojna specializacija in
medregionalno sodelovanje

0

0

B.3.1. Projekt prispeva k uresničevanju
razvojne specializacije regije.
B.3.2. Projekt se izvaja v najmanj dveh
občinah oz. če se izvaja v samo eni občini
predstavlja fazo celovitega projekta, ki se
izvaja v najmanj dveh občinah.
B.3.3. Projekt se izvaja v najmanj dveh
regijah.
Skupaj točk:

0

Skupaj doseženo število točk (B):

0
Točkovanje
0/5

C.) Merila
glede na
finančno
učinkovitost

C.1. Učinek projekta glede na
vložena finančna sredstva

C.1.1. Okvirna finančna konstrukcija je
jasna in podrobno razdelana.
C.1.2. Investicijska vrednost projekta je
sorazmerna glede na predlagane
aktivnosti.
C.1.3. Pričakovani rezultati so finančno
trajnostni, saj se bodo dejavnosti lahko
nadaljevale tudi po preteku financiranja.
Skupaj točk:

0

Skupaj doseženo število točk (C):

0

6. Obvezna vsebina regijskega projekta:
Predlagatelji morajo za vsak regijski projekt v celoti izpolniti Obrazec 1: Predstavitev projekta.
Vsak projekt mora vsebovati:

 Delovni naziv projekta;
 Povzetek vsebine projekta, v katerem mora biti opredeljena skladnost projekta s
programskimi dokumenti s področja regionalnega razvoja, skladnost projekta s politikami
Vlade RS, merljivost učinkov in rezultatov projekta ter izvedljivost projekta v načrtovanem
časovnem obdobju;
 Navedbo prioritete in ukrepa RRP;
 Ciljno skupino, ki ji je projekt namenjen in analizo njenih potreb;
 Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije, z
opredelitvijo:
o učinka na gospodarsko rast in delovna mesta,
o učinka na razvoj človeškega potenciala,
o vpliva na okolje,
o prispevka k ciljem prostorskega razvoja regije,
o sinergijskega učinka med prej navedenimi nameni,
o sinergijskega učinka glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med
regionalnega sodelovanja,
o učinka na vložena finančna sredstva.
 Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev;
 Opis posameznih aktivnosti;
 Okvirni časovni načrt izvedbe projekta;
 Prostorsko opredelitev lokacij, primernih za izvajanje aktivnosti;
 Prikaz okvirne finančne ocene po posameznih aktivnostih in celotne okvirne vrednosti;
 Prikaz celotne okvirne vrednosti po predvidenih virih financiranja;
 Opis kazalnikov ter navedba virov podatkov za spremljanje kazalnikov;
 Fazo v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja pri investicijskih projektih ter seznam
dokumentacije, ki je že izdelana;
 Podatke o pravnem stanju zemljišč (izpisek iz zemljiške knjige) in objektov pri investicijskih
projektih.

6. Postopek umestitve regijskih projektov v Dogovor:
Postopek umestitve predlogov regijskih projektov v Dogovor bo potekal v več fazah:
 Komisija za izbor in uvrstitev projektov v Dogovor, ki jo sestavljajo predstavniki RSR, bo
prispele projekte obravnavala glede na merila iz točke 4.
 Glede na razvrstitev bodo prispeli regijski projekti, ki izpolnjujejo vse splošne pogoje,
razvrščeni po prioritetnem vrstnem redu (glede na doseženo število točk) in predlagani za
uvrstitev v Dogovor. Predlagan nabor regijskih projektov bo obravnaval RSR, ki tudi sprejme
sklep za uvrstitev najmanj treh najpomembnejših projektov v osnutek Dogovora za razvoj



regije in jih predlaga za izvedbo. Osnutek Dogovora se nato posreduje Ministrstvu RS za
gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: Ministrstvo).
Ministrstvo po preverjanju izpolnjevanja pogojev iz 3. člena in uporabi meril iz 4. člena in
tretjega odstavka 2. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike seznani
z osnutki Dogovora pristojna resorna ministrstva ter organizira in vodi teritorialni razvojni
dialog za usklajevanje dogovorov med razvojnimi regijami in pristojnimi resornimi
ministrstvi. Osnutki Dogovora, predvsem posamezne predstavitve najpomembnejših
projektov, bodo predmet obravnave s pristojnimi resornimi ministrstvi.

7. Rok in način oddaje predlogov regijskih projektov:
Predlagatelji morajo regijske projekte oddati v predpisani obliki, oddajo lahko enega ali več
projektov. Za vsak predlog regijskega projekta je treba izpolniti en obrazec.
Rok za oddajo predlogov je 2. 12. 2015 do 15.00, predlagatelji projektnih predlogov lahko
slednje oddajo preko elektronske pošte, na naslov info@rra‐zk.si.
Dodatne informacije so na razpolago vsak dan, do roka oddaje predlogov regijskih projektov,
preko elektronske pošte: info@rra‐zk.si.

V Pivki, 25. 11. 2015

