Spoštovani.
V nadaljevanju smo vam pripravili odgovore na vprašanja v zvezi s 7. javnim pozivom LAS EKSRP. Ta
dokument bomo posodabljali glede na zastavljena vprašanja potencialnih upravičencev. Informacije
o javnem pozivu dobite po elektronski pošti: info@las-ppd.si ali po telefonu: 01/620 84 70, vsak
delovnik od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro ter med 12. in 15. uro. Zadnja vprašanja bodo
možna do 13. 10. 2020.
1. Upravičenec sprašuje ali je mogoče v okviru poziva LAS kupiti stavbo oz. nepremičnino. Ali tudi
za to velja omejitev 10 % vrednosti upravičenih stroškov (kot za nakup zemljišč). Katera dokazila
je potrebno priložiti od oddaji vloge (cenitev po GURS, ena ponudba s strani lastnika, sodna
cenitev). V primeru upravičenca, ki ni zavezanec po ZJN kako pridobi 3 primerljive ponudbe za
isto nepremičnino, ki jo želi kupiti?
Lahko se kupi tudi stavbo, glede na 2.a) točko 45. člena EU uredbe 1305/2013. Tri ponudbe so
obvezne, ki jih pridobi za primerljive stavbe tej, ki jo namerava kupiti.
2. Ali se kot partner projekta (pripravljavec vsebin za info table) lahko pojavi s.p. iz druge občine
ali mora biti sedež partnerja zgolj znotraj območja naše Občine?
Partner torej upravičenec mora imeti na dan oddaje vloge stalno bivališče na območju LAS (če gre
za fizično osebo) oziroma mora imeti sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko
enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS (če gre za pravno osebo zasebnega prava) oziroma
deluje na območju LAS (če gre za pravno osebo javnega prava ali za pravno osebo zasebnega prava
v javnem interesu).
Območje LAS je območje občin: Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica,
Sodražica in Velike Lašče (v nadaljevanju območje LAS). Upravičenci do podpore so LAS, fizične in
pravne osebe.
Torej s.p. je lahko partner na projektu, vendar mora imeti na dan oddaje vloge sedež, registrirano
izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto v eni izmed občin, ki obsega
območje LAS.
3. Ali se kot delovno mesto šteje le nova zaposlitev in ne ne povečanje števila zaposlenih?
Kot delovno mesto šteje če je ustvarjeno novo delovno mesto. Pri upravičencu, ki bo novo delovno
mesto ustvaril, se ne preverja ali gre za neto povečanje števila zaposlenih. Delovno mesto mora
nastati iz potrebe projekta oz. kot rezultat projekta in se mora ohranjati še najmanj 3 leta po
zadnjem izplačilu sredstev. Delovno mesto mora biti sklenjeno za polni delovni čas t.j. 40 ur na
teden (pri npr. zaposlovanju invalida, ki mu je priznano da dela največ 20 ur na teden je potrebo
na to delovno mesto zaposliti še dodatno osebo za 20 ur na teden, da je potem skupaj 40 ur).

