LAS V OBJEMU SONCA

RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova
Gorica, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine V OBJEMU SONCA, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova
Gorica (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na podlagi:
-

-

-

-

-

Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
(Uradni list RS št. 42/2015, z dne 16. 6. 2015, Uradni list RS št. 28/2016, z dne 15. 4. 2016 in Uradni
list RS št. 73/2016, z dne 18. 11. 2016); v nadaljnjem besedilu: Uredba CLLD;
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 o skupnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o
splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu,
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 (Uradni list št. 347, z dne 20. 12. 2013);
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen s sklepom
Evropske komisije št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001 z dne 13. 2. 2015; v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–
2020;
Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA na območjih občin
Brda, Mestne občine Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba v
obdobju 2014-2020; v nadaljnjem besedilu: SLR;
Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 33151-28/2015/28 z dne 13. 9. 2016
o izboru potrditvi LAS in SLR
objavlja
spremembo 1. JAVNEGA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega
razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja za leto 2016

1. V 1. Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno
akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za leto
2016 se v prvem poglavju z naslovom »1. OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU« v vrstici z naslovom
»Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje« vrednost »255.684,00 evrov« nadomesti z vrednostjo
»315.684,00 evrov«. V istem poglavju se v vrstici z naslovom »Objava in rok za vložitev predlogov
operacij za sofinanciranje« datum vlaganja vlog na javni poziv »25. 1. 2017 (velja datum pošiljanja) ali
osebne dostave v pisarno vodilnega partnerja na naslovu RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica do 25. 1. 2017 do 13.00 ure«, nadomesti z datumom
»3. 2. 2017 (velja datum pošiljanja) ali osebno dostaviti v pisarno vodilnega partnerja na naslovu RRA
SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica do 3. 2. 2017 do
13.00 ure«. Prav tako se v istem poglavju v vrstici z naslovom »Informacije o javnem pozivu« datum
»20. 1. 2017« nadomesti z datumom »29. 1. 2017«.
2. V drugem poglavju z naslovom »2. PREDMET SOFINANCIRANJA« se pri »U 2.1 Izboljšanje pogojev v
podporo razvoju novih storitev in produktov ter dvig kvalitete življenja prebivalcev« vrednost
razpoložljivih sredstev »120.000,00 EUR« nadomesti z vrednostjo »180.000,00 EUR«.
Nova Gorica, 19. 1. 2017
Andrej Markočič l. r.
Predsednik LAS V objemu sonca
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