RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Po
poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Trata XIV 6A, 1330 Kočevje (v nadaljevanju LAS PPD), ki zastopa
LAS PPD v upravnih in finančnih zadevah:
objavlja
Javni poziv za člane ocenjevalne komisije v okviru uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja
na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 2016–2020

1. Splošne informacije
Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS PPD) je bila
ustanovljena z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja in urbanih
središč na območju po pristopu »od spodaj navzgor«. Naloga LAS PPD je učinkovito izvajanje
Strategije lokalnega razvoja (v nadaljevanju SLR) za programsko obdobje 2014–2020 s pomočjo
mehanizma CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) ter sredstvi sklada EKSRP in ESRR. Za dosego
ciljev SLR na območju LAS PPD, bodo objavljeni pozivi za izbor operacij, ki jih oceni ocenjevalna
komisija.

2. Predmet poziva
Objavljamo poziv za zainteresirane strokovnjake s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja,
strateškega in projektnega načrtovanja in podobno. Namen poziva je vzpostaviti nabor strokovnjakov
z dobrim poznavanjem področja razvoja podeželja, tako z vidika prakse kot z vidika zakonodaje v
evropskem in slovenskem okolju, ter s poznavanjem projektnega vodenja in izvajanja
evropskih/mednarodnih projektov.
Upravni odbor LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju UO LAS PPD) imenuje
ocenjevalno komisijo za ocenjevanje predlogov operacij, ki se so v roku prijavili na javni poziv LAS
PPD za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR.
UO LAS PPD vloge kandidatov, ki so se prijavili na povabilo za sodelovanje v ocenjevalni komisiji,
obravnava in izmed njih izbere 5 članov (3 člane + 2 nadomestna člana), ki so po mnenju UO LAS PPD
najustreznejši. Kandidati so strokovnjaki s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja,
strateškega in projektnega načrtovanja in podobno. Ocenjevalno komisijo imenuje s sklepom za 4‐
letno mandatno obdobje. Po izteku mandata so lahko ponovno potrjeni.

3. Naloge ocenjevalne komisije
Delo ocenjevalne komisije obsega:
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‐ aktivno sodelovanje na sejah ocenjevalne komisije;
‐ izbor projektov za sofinanciranje:


preverjanje popolnosti in ustreznosti prejetih vlog na javne pozive LAS,



ocenjevanje in izbor prejetih vlog oz. prijav,



priprava poročil za upravni odbor o vlogah in izboru operacij.

Delo ocenjevalcev je zaupno.
Ocenjevalna komisija je dolžna pri ocenjevanju predlogov operacij v celoti upoštevati Pravilnik o
postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, merila in kriterije
za oceno operacij (navedena v pozivih za zbiranje predlogov operacij) in Strategijo lokalnega razvoja
LAS PPD za programsko obdobje 2014–2020.
Pri svojem delu bodo morali ocenjevalci upoštevati oz. poznati vsebino tudi Uredbe o izvajanju
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju Uredba
CLLD) ter ostale potrebne dokumente za kakovostno ocenjevanje in vrednotenje prejetih vlog.
Seje ocenjevalne komisije sklicuje vodilni partner, vodi pa jih predsednik ocenjevalne komisije, ki ga
člani ocenjevalne komisije izvolijo med seboj. Za svoje delo je Ocenjevalna komisija odgovorna
Upravnemu odboru.

4. Pogoji za potrditev ocenjevalcev
Člani morajo imeti strokovne reference, zlasti se pričakuje:
- delovne izkušnje na področjih razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in
projektnega načrtovanja, finančnega planiranja;
- izkušnje z izvedbo EU projektov (projekti ESRR, EKSRP);
- poznavanje zastavljenih ciljev, ukrepov in kazalnikov Strategije lokalnega razvoja za Lokalno
akcijsko skupino Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 2014–2020;
- poznavanje ukrepov Programa razvoja podeželja PRP 2014–2020;
- poznavanje Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem
obdobju 2014–2020;
- poznavanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020;
- osnovno znanje uporabe računalniške programske opreme (za potrebe ocenjevanja, pisanja
poročil in komunikacije preko e‐pošte);
- pri svojem delu mora ocenjevalec zagotoviti moralno integriteto.
Član Ocenjevalne komisije ne more biti član Upravnega odbora ali Nadzornega odbora LAS PPD.
Člani komisije z vodilnim partnerjem LAS PPD sklenejo pogodbo.
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5. Navzkrižje interesov
Član ocenjevalne komisije se mora izločiti iz pregledovanja in ocenjevanja posamezne vloge na javni
poziv, kadar je zasebno ali poslovno povezan s prijaviteljem ali njegovim partnerjem v projektu, ali
kadar bi iz drugih razlogov nastalo navzkrižje interesov (npr. sorodstvene vezi, prijavitelj operacije,
članstvo v društvu, organizaciji ali delovno razmerje).
Da bi zagotovili neodvisnost ocenjevalcev pri opravljanju nalog, ki jim bodo zaupane, bodo le‐ti
morali podpisati izjavo:
˗ da bo deloval/a v skladu s splošnimi akti LAS in sklepi organov LAS,
˗ da bo deloval/a strokovno, neodvisno in se izogibal/a navzkrižju interesov,
˗ da bo deloval/a v skladu z namenom in cilji LAS,
˗ da se bo izogibal/a navzkrižju interesov in se bom izločil/a iz pregleda ali ocenjevanja prijav
na javni poziv, kadar bo zasebno, poslovno ali kakorkoli drugače povezan/a s prijaviteljem ali
njegovim partnerjem v operaciji ali kadar bo iz drugih razlogov nastalo navzkrižje interesov,
˗ da bo nepristransko ocenil/a operacije, da se zaveže k molčečnosti in varovanju osebnih
podatkov, ter da se javno ne bom predstavljal/a, kot član ocenjevalne komisije,
˗ da podatkov, s katerimi se bo seznanil/a pri delu v Ocenjevalni komisiji, ne bo razkril/a
tretjim osebam, ali jih uporabljal/a kako drugače razen za delo v Ocenjevalni komisiji,
˗ da bo pregled operacij in ocenjevanje izvedel/a v skladu s Pravilnikom o postopku izvedbe
javnih pozivov pri LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, merili in kriteriji za oceno
operacij (ki so navedena v pozivih za zbiranje predlogov operacij) in Strategijo lokalnega
razvoja LAS PPD za programsko obdobje 2014–2020,
˗ da dokumentov, ki jih bodo dobili v pregled ne bodo reproducirali ali drugače razširjali ter da
z njihovo vsebino in podatki, pridobljenimi v ocenjevalnem postopku, ne bodo seznanjali
nepooblaščenih oseb,
˗ da bodo po opravljenem ocenjevanju vso originalno dokumentacijo vrnili LAS, pomožno
dokumentacijo uničili, elektronske datoteke pa izbrisali.
Upravni odbor lahko razreši člana ocenjevalne komisije, če ta krši Pogodbo o ustanovitvi lokalno
zasebnega partnerstva LAS PPD, druge splošne akte LAS, predpise ali sklepe organov, če deluje
nestrokovno, če ne deluje neodvisno, ali če deluje v nasprotju z nameni in interesi LAS PPD.
Vsi dokumenti (akti LAS, SLR LAS PPD, Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS PPD in
drugi dokumenti) so dostopni na spletni strani LAS PPD: www.las‐ppd.si.

6. Oblika sodelovanja z ocenjevalci
Glede na potrebe bodo ocenjevalci svoje naloge opravljali v prostorih vodilnega partnerja Lokalne
akcijske skupine Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A,
1330 Kočevje) ali na daljavo z uporabo elektronskih komunikacijskih orodij.
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7. Način oddaje prijave
Prijavite se tako, da izpolnite prijavni obrazec v celoti (Priloga 1 tega poziva), ga natisnete, podpišete
in s priporočeno pošto pošljete na naslov:
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe
Trata XIV 6A
1330 Kočevje, s pripisom »VLOGA‐javni poziv za ocenjevalce LAS«.
ROK PRIJAVE
Kandidati morajo oddati vlogo najkasneje do 15. 2. 2017 (šteje datum oddaje na pošti).

8. Dodatne informacije
Po elektronski pošti: info@las‐ppd.si
Po telefonu: 01/620 84 70, vsak delovnik med 9. in 15 uro.
Zadnja vprašanja bodo možna do 13. 2. 2017.

Datum: 30. 1. 2017
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