
                  
 
RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., kot subjekt spodbujanja regionalnega razvoja, na 
podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ZSRR-2 (Ur. l. RS, št. 20/11) ter Javnega 
povabila za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov 2013-2015 
(MGRT, 13.12.2013; v nadaljevanju Javno povabilo MGRT) 
 

z dnem 18.12.2013 objavlja: 
 

JAVNO POVABILO 
PRIJAVITELJEM ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV PROJEKTOV ZA PRIPRAVO PREDLOGA IZVEDBENEGA 
NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA SAVINJSKE REGIJE ZA OBDOBJE 2013-2015 (v 

nadaljevanju IN RRP 2013-2015) 

 
Predmet in cilj javnega povabila: 
Priprava Predloga IN RRP 2013-2015, ki predstavlja nabor usklajenih razvojnih projektov za 
uresničevanje Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije za obdobje 2007-2013 (RRP 2007-
2013). Projektni predlogi se bodo uvrščali v IN RRP 2013-2015 v skladu z razvojnimi prioritetami in 
ukrepi, navedenimi v RRP 2007-2013 in kriteriji za umestitev v IN RRP 2013-2015. 
 
Upravičeni vlagatelji oz. ciljne skupine: 
Predlagatelji projektnih predlogov so praviloma samoupravne lokalne skupnosti. Razvojni sveti regij 
imajo možnost, da ob upoštevanju zakonskih določil, kot upravičence določijo tudi regionalne 
razvojne agencije in javne zavode, ki so v 100-odstotni javni lasti ter koncesionarje s koncesijo za 
izvajanje javne službe, ki so v 100-odstotni lasti lokalnih skupnosti. 
 
Vsebinske usmeritve in Kriteriji za umestitev predlogov projektov v IN RRP 2013-2015: 
Projektni predlogi, ki so del izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa, morajo 
predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-
tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje in kazalnike. 
 
Projekti morajo biti v skladu s cilji Državnega razvojnega programa (DRP), Operativnega programa 
(OP) krepitve regionalnih razvojnih potencialov in z RRP Savinjske regije 2007-2013 (razvojne 
prioritete in ukrepi ter Kriteriji za izbor projektov regionalnega pomena 2007-2013).  
 
Projekti morajo (glede na Kriterije Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud – horizontalna merila 
po Uredbi) izkazovati: 
- regionalni pomen in vpliv na dodano vrednost gospodarstva  
- vpliv na ustvarjanje delovnih mest in/ali  
- izboljšanje stanja okolja in zagotavljanje osnovne komunalne infrastrukture 
 
Projekti morajo zadostiti Horizontalnim merilom in Specifičnim merilom po sklopih po OP RR. 
Projekti morajo izpolnjevati Specifične kriterije prednostne usmeritve »Regionalni razvojni 
programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013 (OP 2007-2013) na naslednjih vsebinskih področjih:  
1. ekonomsko in izobraževalno infrastrukturo (1.a), 
2. prometna infrastruktura (1.b), 
3. okoljsko infrastrukturo (2.a), 
4. javno infrastrukturo v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih (2.b), 
5. razvoj urbanih naselij (3.a), 
6. socialno infrastrukturo (3.b). 

Upravičeni nameni operacij so natančneje definirani v Javnem povabilu MGRT. Vsi zgoraj navedeni Kriteriji za 
uvrščanje projektov v izvedbene načrte, so objavljeni na priloženem prijavnem obrazcu Preveritev regijskega 
projekta z opredeljenimi Kriteriji za uvrščanje regijskih projektov v izvedbene načrte. 

 



                  
 

Finančni okvir 
Finančni okvir za pripravo projektnih predlogov:  
- vrednost investicijske operacije oz. faze operacije mora znašati najmanj 600.000 EUR (z DDV),  

- vrednost neinvesticijske operacije mora znašati najmanj 150.000 EUR (z DDV),  

- vrednost kombiniranih operacij (v kolikor investicijski stroški ne presegajo 30% vseh upravičenih 
stroškov, pri čemer se kot investicijski stroški štejejo npr. nakup in postavitev označevalnih in 
informacijskih tabel, oprema učnih poti, nakup didaktičnih pripomočkov, računalniške in druge 
opreme ipd. ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, za katere ni potrebno pridobivati 
gradbenega dovoljenja) mora znašati najmanj 150.000 EUR (z DDV),  

- prijavitelji projektnih predlogov morajo upoštevati, da se s sredstvi sofinanciranja iz evropskega 
sklada za regionalni razvoj lahko sofinancira največ 85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov 
operacije in ne manj kot znaša izračunani najvišji znesek EU sredstev na podlagi izračuna finančne 
vrzeli, 

- najmanj 15% (razliko) celotnih upravičenih stroškov (t.j. »lastno udeležbo«) mora za vsak 
upravičeni strošek zagotoviti upravičenec iz drugih javnih virov.  

Upravičeni stroški operacij prijavljenih na javni poziv so opredeljeni v Javnem povabilu MGRT.  
 
Navedba virov in obseg financiranja 
Dinamika financiranja operacij po javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz 
naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015:  
- V projektne predloge se lahko vključi predvidena vrednost sofinanciranja (iz sredstev ESRR) za leti 

2014 in 2015.  
- Operacija se mora zaključiti najkasneje do 31.12.2015. 

 
Način uvrščanja projektov v Predlog izvedbenega načrta  
Prednost pri uvrščanju projektnih predlogov v IN RRP bodo imeli tisti projektni predlogi, ki ustrezajo 
naslednjim zahtevam (po Javnem povabilu MGRT):  
- se uvrščajo v vsebino oziroma namen sofinanciranja v skladu s priporočili MGRT, ob upoštevanju 

indikativnega obsega sofinanciranja po posameznih vsebinah oziroma namenih  

- zagotavljajo celovitost operacij s finančnega in vsebinskega vidika  

- so usmerjeni k doseganju širših regijskih ciljev, bodisi v obliki intra-regijskih ali inter-regijskih 
projektnih predlogov.  

- Vsak izvedbeni načrt mora v okviru liste projektnih predlogov navesti vsaj en projektni predlog, ki 
bo vključeval več upravičencev (projektni predlogi regionalnega ali medregionalnega pomena) z 
enega ali več vsebinskih področij.  

 
Vrste projektnih predlogov, ki se uvrščajo v IN RRP:  
1. Projektni predlogi regionalnega pomena, ki jih predlaga en upravičenec, ki je tudi nosilec 

izvajanja operacije.  
2. Intra-regijski oziroma predlogi projektov regionalnega pomena, ki nastanejo na podlagi 

predhodnega dogovora dveh ali več upravičencev na ravni iste statistične regije.  
3. Inter-regijski ali medregionalni projektni predlogi, ki nastanejo na podlagi predhodnega dogovora 

dveh ali več upravičencev na ravni različnih statističnih regij.  
 
Projekti, ki bodo vključeni v Predlog IN RRP 2013-2015 (potrjenem na Razvojnem svetu Savinjske 
regije), bodo lahko kandidirali za pridobitev nepovratnih sredstev iz 8. Javnega poziva za predložitev 
vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« 
razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 
2007-2013 za obdobje 2013-2015 (v nadaljevanju JP RRP 2013-2015). 
 
 
 



                  
 
Oddaja projektnih predlogov za predložitev predlogov projektov za pripravo Predloga Izvedbenega 
načrta RRP Savinjske regije 2013-2015 
Projektni predlogi na predpisanih prijavnih obrazcih morajo biti dostavljeni v tiskanem izvodu in v 
elektronski verziji na zgoščenki (zbrani projekti iz subregije) do vključno četrtka, 09.01.2014 (velja 
poštni žig) ali osebno do 14. ure na naslov: Razvojna agencija Savinjske regije, Ulica XIV. divizije 12, 
3000 Celje, v zaprti ovojnici, z navedbo »Javno povabilo IN RRP Savinjske regije 2013-2015« in 
oznako vlagatelja na hrbtni strani. 
 
Projektni predlogi za posamezno subregijo se zbirajo na sedežih ORA, Območnih razvojnih agencij 
Savinjske regije, ki bodo zbrane projektne predloge iz subregije, posredovala na sedež RASR.   
 
Dodatne informacije na sedežu Razvojne agencije Savinjske regije, RASR d.o.o.,  Petra Gregorc, tel.: 
(03) 589 40 82,  razvojna.agencija@rasr.si  ter na sedežih ORA, Območnih razvojnih agencij Savinjske 
regije : SA-ŠA ORA, RA Savinja, ORP Osrednje Celjsko, Medobčinski urad Slovenske Konjice, RA Sotla 
in RA Kozjansko). 
 
Dokumentacija javnega povabila je dostopna na www.rasr.si ter obsega: 
- Besedilo Javnega povabila,  
- Prijavni obrazci:  

o Lista prioritetnih projektov (Obrazec št. 4) 
o Projektni predlog Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 

2013-2015 (Obrazec št. 5) 
o Preveritev regijskega projekta z opredeljenimi Kriteriji za uvrščanje regijskih projektov v 

izvedbene načrte 
 
- Programski dokumenti: 

o RRP Savinjske regije 2007-2013 
o Programski dokument Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 

2007-2013 in Javno povabilo za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih 
razvojnih programov 2013-2015 sta dostopna na spletnem naslovu 
http://www.mgrt.gov.si/.  

 
  

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije  
Celje, 18.12.2013 
 

                             Janez Jazbec, direktor 

 
 
 
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v 
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, razvojne prioritete: 
Tehnična pomoč.  
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