DELAVNICA ZA LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE
IZBOR OPERACIJ, PRIPRAVA OBVESTIL O IZBORU IN OBRAVNAVA PRITOŽB V OKVIRU JAVNIH
POZIVOV LAS
Pravilno napisan sklep o dodelitvi ali zavrnitvi sredstev na javnem pozivu je zlata vreden, z njim se
izognete pritožbam ali ponovitvi postopkov, hkrati pa kot financer programov krepite tudi svojo
strokovnost in verodostojnost.
Na CNVOS že od začetka novega programskega obdobja o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost (CLLD), pravno svetujemo in pomagamo LAS pri izvajanju javnih razpisov. Za LAS
pripravljamo vzorčne splošne akte, pogodbe, sklepe, obvestila in pomagamo pri pregledu sklepov ter
pritožbah.
Glede na izkušnje z delom LAS smo posebej za vas pripravili celodnevno praktično delavnico, po
kateri boste znali razrešiti najpogostejše dileme v postopkih javnih pozivov.
Na delavnici se boste naučili:
-

kakšen mora biti pravilen sklep oziroma obvestilo o dodelitvi ali zavrnitvi vloge za sofinanciranje,
kakšne so odgovornosti LAS kot financerja,
kako zastaviti uporabne in hkrati zakonite kriterije,
o vlogi, pristojnostih in načinih dela ocenjevalne komisije ter o vlogi vodilnega partnerja v
izbirnem postopku,
- kaj potrebuje ocenjevalna komisija, da pripravi dobro poročilo o ocenjevanju in
- kako odločati o pritožbi.

Delavnica ima teoretični del, na katerem bo predstavljen postopek priprave in izdaje obvestila o
sofinanciranju, ter praktični del, v katerem bodo udeleženci pod vodstvom predavateljev samostojno
pripravili obvestilo LAS o zavrnitvi na javnem pozivu in reševali prejeto pritožbo (podroben program
delavnice je v priponki).

Da bi delavnico lahko čim bolj prilagodili vašim potrebam, prosimo, če nam na
monika.kostanjevec@cnvos.si najkasneje do torka, 27. marca 2018, pošljete po eno poročilo
ocenjevalne komisije, obvestilo o izboru projektov ter sklep o pritožbi. Materiali bodo uporabljeni
le kot gradivo, predstavljeni bodo anonimno.
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Delavnico bosta vodila
MATEJ VERBAJS, univ. dipl. prav.
Matej Verbajs je vodja
pravne službe na CNVOS. Že več kot 15 let pravno svetuje nevladnim organizacijam, za seboj ima že
več kot 100 izobraževanj s področja prava, zagovorništva in pisanja zakonov in zakonskih pobud. Od
leta 2016 pravno svetuje tudi članom Društva za razvoj slovenskega podeželja pri pripravi
dokumentov za delovanje LAS ter v zvezi z izvedbo javnih pozivov LAS. V novem programskem
obdobju izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), pravno svetuje in pomaga LAS pri
izvajanju javnih pozivov in pri njihovem delovanju na splošno. Za LAS je pripravljal vzorčne splošne
akte, pogodbe, sklepe, obvestila in pomagal pri konkretnih situacijah v javnih pozivih (pregled
sklepov, pomoč pri pritožbah).
MONIKA KOSTANJEVEC, univ. dipl. prav.
Monika Kostanjevec je pravna svetovalka CNVOS. V novem programskem obdobju izvajanja lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), pravno svetuje in pomaga LAS pri izvajanju javnih pozivov in pri
njihovem delovanju na splošno. Za LAS je pripravljala vzorčne splošne akte, pogodbe, sklepe,
obvestila in pomagala pri konkretnih situacijah v javnih pozivih (pregled sklepov, pomoč pri
pritožbah).
Gradiva
Udeleženci bodo prejeli gradiva predstavitve; obvestila in sklepe, ki jih bodo izdelali na delavnici, pa
lahko uporabijo pri svojem rednem delu.
Datum, kraj in trajanje delavnice
Delavnica bo potekala v sredo, 4. aprila 2018, v prostorih CNVOS na Povšetovi 37 v Ljubljani (sejna
soba v 4. nadstropju). Delavnica je celodnevna, traja od 9:00 do 16:15 in ima tri odmore. Za kosilo in
okrepčila med odmori po poskrbljeno.
Kotizacija
200 EUR + DDV
Drugi in vsak naslednji udeleženec iz iste LAS prejme 20 % popusta.
Prijava in dodatne informacije
E: info@cnvos.si
T: 01/ 542 14 24
Delavnico bomo izvedli, če bo prijavljenih vsaj 8 udeležencev. Maksimalno število udeležencev na
delavnico je 14.
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