
Na podlagi 20. dlena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (UL RS 5t. 2O/?}tL,57 /2012
in 46/20L6, v nadaljevanju ZSRR-2), 2. tlena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (UL RS 5t.

3/2013, 59/2075 in 72120\7, v nadaljevanju Pravilnik o RRA), Zakona o sploinem upravnem postopku

zUP (UL RS \t.2412006 - UPB, 10s/2006 - ZUS-L, t26120O7, 6s/2OO8,8/2010 in 8212Q73),7. ilena
Statuta Obaine Moravske Toplice (UL Rs 3t. 35/2014, 21,/2OL5, Z5/2O17], in sklepa Sveta Pomurske

razvo.ine regiie o zaaetku postopka javnega razpisa za izbor RRA za novo programsko obdobje 2021-

2027 in imenovanju komisije za izvedbo javnega razpisa, ki je bil sprejet na 80. redni sejl dne 19.2.
2020 in Sklepa Pomurske razvojne regije o prenosu izvedbe postopka javnega razpisa za izbor RRA za

programsko obdobje 2021-2027 na obiino Moravske Toplice z dne 19. 6. 2020, kije bil sprejet na 82.

redni seji, objavlja Obdina Moravske Toplice, Kra njdeva ul. 3,9226 Moravske Toplice

javni razpis
za izbor regionalne razvojne agencije v razvojni regiji Pomurje za programsko obdobje 2O2L-2O27

7- lme oziromo naziv in sedel izvajolco jovnego rozpiso:

Obiina Moravske toplice, Kranjdeva ulica 3,9226 Moravske Toplice (v nadaljevanju: obfina), ki .io

zastopa iupan Alojz Glava6, predsednik Sveta Pomurske razvojne regije.

2. Provno podlago zo izvedbo rozpiso s stroni Obtine Mordvske Toplice

zSRR-2 v prvem odstavku 20. ilena doloia, da regionalno razvojno agencijo (RRA) za opravl.ianje

splo5nih razvojnih nalog izbere Svet regije z javnim razpisom, javni razpis pa vodi obdina, iz katere je
predsednik Sveta regije, razen ae Svet re8Ue ne doloii drugaie.

Svet Pomurske razvojne regije (v nadaljevanju: Svet reBije) sestavlja 27 iupanov Pomurske regije in
predsednik sveta madiarske samoupravne narodne skupnosti, trenutno pa mu predseduje iupan
Obiine Moravske toplice.

Svet regfje je na svoji 80. redni seji dne 19.2.2020 o zaaetku postopka in imenovanju komisije za

izvedbo javnega razpisa imenoval strokovno komisijo in na 82. redni seji dne 19. 6. 2020 sprejel sklep
s katerim je dolodil, da postopek javnega razpisa izvede Obaina Moravske Toplice.

3. Predmet jdvnego rozpiso

Predmet javnega razpisa je izbor regionalne razvojne agencije v Pomurski razvojni regiji za opravl.ianje
sploinih razvojnih nalog iz 18. ilena ZSRR-2 v programskem obdobju 2021-2027, in sicer:

V Pomurski regiji se opravljajo v javnem interesu naslednje sploine razvojne naloge:

. priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in
regijskih projektov v regijl,

o priprava dogovorov za razvoj regije,
. izvajanje regijskih projektov In sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, iavnih

naroail in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
o sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, Sveta regije, regijske razvojne mreie in

obmodnih razvojnih partnerstev,
o obveitanje, sploino svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev

v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regUskih projektov,
o prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter
. pomod pri izvajanju regijskih finaninih shem iz prvega odstavka i.9. dlena ZSRR-2, kadar jih

izvaja sklad.



4. Nomen in cilj javnego razpisa

za izvajanje obligatornih nalog 18. dlena ZSRR-2 izbere v skladu s prvim odstavkom 20. dlena ZSRR-2
svet regije RRA za programsko obdobje z javnim razpisom, ki ga vodi obiina, iz katere je predsednik
Sveta regije.

Namen in cilj javnega razpisa je izbor upravidenca za financiranje razvojnih nalog v pomurski regiji, ki
je lahko na podlagi ZSRR-2 izkljuano RRA, ki bo izbrana na javnem razpisu.

Splolne razvojne naloge na regionalni ravni iz 18. tlena ZSRR-2 se financirajo iz proradunov obdin in
driavnega proraduna. Nadzor nad opravljanjem nalog RRA izvajata svet regue in ministrstvo. RRA se
vpi5e v evidenco RRA, ki jo vodi ministrstvo. podrobnejia navodila - nadin vodenja evidence RRA,
minimalne pogoje za opravljanje nalog RRA, obvezne elemente pogodbe o opravljanju nalog, naain
oblikovanja in delovanja obmodnega razvojnega partnerstva in regijske razvojne mreie, merila in
normative za financiranje sploinih razvojnih nalog v regiji ter sploine pogoje za opravljanje razvojnih
nalog driave v regiji doloEi minister s pravilnikom. Sofinanciranje RRA s strani ministrstva se doloai z
letno pogodbo.

5. Pogoji zo sodelovonje no jovnem razpisu

5.1 Sploini pogoji (obligatorni, ZSRR-2 in pravitnik o RRA)

Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje zakonske pogoje:

1. ima sedei na obmoiju razvojne regue in je pravna oseba z vedinskim javnim vplivom na podragi
vedinskega deleia vpisanega kapitala ali usta novite ljskega deleia in z veainskim obdinskim
vplivom v okviru javnega vpliva

Dokazilo: Obrazec 5.1 Prijavni obrazec in Obrazec 5.10 lzjava o javnem vplivu
Akt o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi
Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra

2. ima strokovno usposobljene kadre za opravljanje sploinih razvojnih nalog v regiji, kar pomeni,
da:

o ima vsaj toliko zaposlenih, da zagotavlja vsaj 5 zaposlenih za polni delovni das za
opravljanje sploinih razvojnih nalogl

o kadrovska sestava zaposlenih izkazuje interdisciplinarno znanje pri opravljanju
sploinih razvojnih nalog v regiji predvsem s podroija razvoja gospodarstva, kadrov,
okolja in prostora.

Dokazilo: Obrazec 5.2: lzjava o zagotavuanju strokovnega kadra

Pojasnilo: zaposleni mora imeti na dan objave razpisa vsaj 5 let delovnih izkuienj na podrodju dela, na
katerem bo zaposlen opravljal sploine razvojne naloge.

3. izkaie, da.je del regijske razvojne mreie !n pokriva obmoaje celotne regije
Dokazilo: Obrazec 5.9: lzjava o reguski razvojni mre:i
Dokazilo o vkljutitviv regijsko razvojno mreio pomurske regije

4. predloii strateBijo izvajanja sploinih razvojnih nalog v pomurski regiji za obdobje zozt-2027
Dokazilo: strategija izvajanja sploinih razvojnih nalo8 v pomurski reglji za obdobje 2 oz7-2027

5. ima ustrezne prostore in opremo za opravljanje sploinih razvojnih nalog
Dokazilo: Obrazec 5.3: lzjava o razpolaganju z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje
sploinih razvojnih nalog in o zagotavljanju tehnianih pogojev za vkljuditev v informacijski

1V razvojnih regijah z vea kot 100 OOO prebivalcev se za opravljanje splosnih razvojnih nalo8 mora zagotavliati
najmanj toliko ur, kot biga opravilo vsaj pet zaposlenih za polni delovni eas. pomurska regija iteje 116.204
prebivalcev (Vir: SURS, 2020)



sistem ministrstva, pristojnega za regionalni razvoj, radunovodskih evidencah in poravnanih

zapadlih davdnih obveznosti na dan oddaje vloge.
6. ima zagotovljene tehnidne pogoje za vkljuditev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega

za regionalno politiko
Dokazilo: Obrazec 5.3: lzjava o razpolaganju z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje
sploinih razvojnih nalog in o zagotavljanju tehnitnih pogojev za vkljufitev v informacijski
sistem ministrstva, pristojnega za regionalni razvoj, radunovodskih evidencah in poravnanih
zapadlih davdnih obveznosti na dan oddaje vloge.

7. vodi lotene raiunovodske evidence za opravljanje sploSnih razvojnih nalog v regiji
Dokazilo: Obrazec 5.3: lzjava o razpolaganju z ustreznimi prostorl in opremo za opravlianje
splo5nih razvojnih nalog in o zagotavljanju tehniinih pogojev za vkljuiitev v informacijski
sistem ministrstva, pristojnega za regionalni razvoj, ratunovodskih evidencah in poravnanih
zapadlih davdnih obveznosti na dan oddaje vloge.

5.2. Posebni pogoji

Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje posebne pogoje:

L. ima poravnane davfne obveznosti
Dokazilo: Obrazec 5.3: lzjava o razpolaganju z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje
sploinih razvojnih nalog in o zagotavljanju tehnianih pogojev za vkljuditev v informacijski sistem
ministrswa, pristojnega za regionalni razvoj, radunovodskih evidencah in poravnanih zapadlih
davtnih obveznosti na dan oddaje vloge.
Obdina v tem primeru ne bo izvedla dodatnega preverjanja izpolnjevanja pogoja poravnanih
obveznosti, razen v primerih suma nepravilnosti.

2. se strinja z vsemi zahtevami razpisa in razpisne dokumentaclje
Dokazilo: Obrazec 5.4:lzjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
Prijavitelj s podpisom izjave obdini dovoljuje, da v uradnih evidencah driavnih organov in
nosilcev javnih pooblastil preveri izpolnjevanje po8ojev za sodelovanje na tem javnem razpisu.

3. se je seznanil in se strinja z vzorcem pogodbe

Dokazilo: Obrazec 5.11: Vzorec pogodbe med RRA in Svetom regije
Opomba: V vzorec pogodbe se ne vpisuje niaesar, potrebno ga je le parafirati na vsaki strani. 5
parafo prijavitelj potrjuje, da se je seznanil z vsebino pogodbe in da se z njo strinja.
V nadaljnji postopek ocenjevanja vlog se bodo uvrstili prijavitelji, ki bodo izpolnjevali zgoraj
navedene pogoje.

4. Vorovonje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega znaaaja, razen

osebnih podatkov in tistih, ki jih prijavitelji posebej oznaaijo, in sicer poslovne skrivnosti in

druge izjeme iz 6. tlena Zakona o dostopu do informacU javnega znaEaja (Uradni list RS, 5t.

51/06 - U PB, tt7 /06 -ZDavP-z,23114, s0/14, L9115 - od l. US, LO?/\s in 7 /78, v nadaljevanju
ZDUzl, ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.

Poslovna skrivnost se lahko nanaia na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se

nanaiati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti
dostopen javnosti kot informacija javnega znadaja. ee prijavitelj ne oznati in razloii takinih
podatkov v vlogi, bo Svet regije lahko domneval, da vloga po staliSau prijavitelja ne vsebuje
poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. dlena ZDUZ.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva
varovanje osebnih podatkov, vkljutno s Splosno uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR).



6. Merila zo izbor

lzbran bo tisti prUavitelj, ki bo ob izpolnjevanju vseh obveznih pogojev iz toake 5 tega javne8a razpisa
prejel najvedje Stevilo todk po merilih za izbor, opredeljenih v nadaljevanju.

Za vsako merilo je potrebno priloiiti obrazec, kije opredeljen pri posameznem merilu in je del razpisne
dokumentacije.

1) Delei javnega vpliva pri poslovanju prijavitelja:

DeleZ javnega vpliva Stevilo todk

10O o/o 20

70 %-99 % 10

sr %-69 %

Dokazilo: Dokazilo: 5.1: Pruavni obrazec in Akt o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi, iz katere je
razvidno itevilo ustanoviteljev in njihovi deleii.

2) Obdobje delovanja na podrodju spodbujanja razvoja:

Delovanje na podrodju spodbujanja razvoja pomeni opravljanje sploinih razvo.jnih nalog v javnem
interesu, kot jih doloda 18. ilen ZSRR-z.

Leta delovanja Stevilo totk

Nad 15 let 20

Nad 10 do 15 let 10

Do 10 let

Dokazilo: Obrazec 5.5: lzjava prijavitelja o obdobju delovanja

3) Reference pri pripravi regijskih projektov:

5tevilo todk

6 ali ved

3-5 10

t-2 5

>Regionalni/regijski projekt( je razvojni projekt, ki temelji na regionalnem razvojnem programu,
uresni6uje razvojne prioritete razvojne regije in izkoriida njene razvojne potenciale; od lokalnega
projekta se regijski razlikuje po celovitem resevanju dolodene problematike v okviru razvojne
regije oziroma Siriem razvojnem vplivu na razvojno regijo in izven nje.

Kot veljavna referenca se prizna regijski projekt, ki ga je prijavitelj kot nosllec na obmodju celotne
razvojne regije izvajalv obdobju zadnjih 10 let pred objavo javnega razpisa.

Dokazilo: Obrazec 5.6: Reference o regionalni projekti

5

Stevilo regijskih projektov

20



4) Reference pri pripravi regionalnega razvojnega programa. Regionalni razvojni program je temeljni
strateiki in programski dokument na regionalni ravni, kot to doloaa zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (ZSRR-2).

Stevilo RRP 5tevilo tofk

3 20

2

7 5

Dokazilo: Obrazec 5.7: Reference o pripravi regionalnega razvojnega programa

5) Stevilo in strokovna usposobljenost kadra, ki bo opravljala sploine razvojne naloge:

Stevilo zaposlenih za polni delovni das z najmanj
Vll. stopnjo izobrazbe na dan objave razpisa

Stevilo todk

10 ali vet 20

5-9 10

Za stopnjo izobrazbe Steje zad nja dokontana stopnja izobrazbe, ki jo je zaposleni dosegel. Za V
stopnjo izobrazbe Stejejo specializacija po visoko5olskih strokovnih programih, univerzitetni programi
in magisterij stroke (2. bolonjska stopnja).

Dokazilo: Obrazec 5.2: lzjava o zagotavljanju strokovnega kadra

Najvedje Stevilo todk, ki jih prijavitel.i lahko doseie, je 100. tzbran bo prijavitetj, ki bo prejel najvedje
ltevilo todk. V kolikor bosta dva ali ved prijaviteljev ovrednotena z istim Stevilom todk, bo izbran tisti
prijaviteli, kije prejel viije Stevilo toak pri merilu 3 - Reference pri pripravi regijskih projektov.

7. Rok zo oddojo ponudb:

Rok za oddajo vlog je 15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Obdina Moravske
Toplice, Kranjdeva ulica 3,9226 Moravske Toplice.

8. Vsebino in popolnostvloge no jovni rozpis

Vloga je popolna, de je izdelana v enem izvodu in eni elektronski kopiji in de vsebuje v celoti izpolnjene
obrazce, dolofene v razpisni dokumentaciji.

Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajodih dokumentov in obrazcev, ki
bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis.

Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:

o tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugadno razvrstitev njegove vloge
glede na preostale vloge, ki jih je obdina prejela v postopku izvajanja javnega razpisa.

Vloga mora biti predloiena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem
elektronskem izvodu na kakrinem koli nosilcu podatkov (cD, DVD, usB kljui...) v zaprti ovojnici, ki je
opremljena z vidno oznako >rNe odpiraj - prijava na javni razpis za izbor RRA( in prispeti na naslov:
Obiina Moravske Toplice, Kranjdeva ulica 3,9226 Moravske Toplice. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti naveden naziv in poitni naslov prijavitelja.

Podatki v elektronski obliki morajo biti skladni s podatki, oddanimi v fizidni obliki (papirnih
dokumentih) V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se iteje, da je za piesojo
pomembna tiskana oblika.

10

do 5 5



Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjene, s strani pooblasdene osebe prijavitelja podpisane in
oiiBosane razpisne obrazce in zahtevane priloge za prijavo na razpis:

o Obrazec 5.1: priiavni obrazec
o Obrazec 5.2: izjava o zagotavl.ianju strokovnega kadra
o Obrazec 5.3: lzjava o razpolaganju z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje splolnih

razvojnih nalog in o zagotavljanju teh. poBojev, lotenih evidencah in poravnanih zapadlih
davinih obveznosti na dan oddaje vloge

. Obrazec 5.4: lzjava o strinjaniu z razpisnimi pogoii

. Obrazec 5.5: lzjava prijavitelja o obdobju delovanja

. Obrazec 5.6: Reference o regionalni projekti
o Obrazec 5.7: Reference o pripravi regionalnega razvojnega programa
o Obrazec 5.8: lzjava pogodbeno partnerstvo
o Obrazec 5.9: lzjava o regijski razvojni mreii
o Obrazec 5.10: lzjava o javnem vplivu
o Obrazec 5.11: vzorec pogodbe med RRA in Svetom regije

obvezne priloge:

1. Akt o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi
2. Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra

3. Strategija lzvajanja sploinih razvojnih nalog v Pomurski regiji za obdobje 2Ozt-2O27
4. Dokazilo o vkljuiitvi v regijsko razvojno mreio Pomurske regije

9. Odpironje prispelih vlog

Odpiranje prispelih vlog oziroma prijav na razpis s strani strokovne komisije ne bo javno.

Strokovna komisija bo todkovala vloge prijaviteljev po vrstnem redu prispetja, od prvoprispele do
zadnje prispele do roka za oddajo prijav. lzbran bo prijavitelj, ki bo prejel najvetje itevilo toak.

Kot pravodasne bodo upoitevane vloge, ki bodo, ne glede na nadin dostave, prispele v vloiiSde obfine
do roka za oddajo prijav.

Vloge, ki ne bodo pravodasne in pravilno oznaiene, bodo zavriene in neodprte vrnjene poiiljatelju. V

kolikor iz ovojnice ne bo razviden poiiljatelj, se vloga odpre, zavrie in vrne poliljatelju.

Vloge bo odprla strokovna komisija, ki bo v najkasneje roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k

dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne v skladu z 9. todko tega javnega razpisa.

Rok za dopolnitev ne sme biti daljii od 15 dni.

Vloge upraviaencev, ki so bili pozvani k dopolniwi in se na poziv niso pravodasno odzvali ali vloge niso

ustrezno dopolnili, se zavrie. Upraviaencev, ki vloge niso dopolnili skladno s pozivom za dopolnitev, se

k dopolnitvi ne poziva ponovno.

strokovna komisija bo todkovala vloge prijaviteljev po vrstnem redu prispetja, od prvoprispele do

zadnje prispele do roka za oddajo prijav. lzbran bo prijavitelj, ki bo prejel najvetje itevilo tofk.

Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz 5. toake tega razpisa, se ne bodo uvrstile v
postopek toikovanja, pai pa bodo zavrZene.

70. Rok, v koterem bodo prijovitelji obveiteni o izidu jovnego rozpiso

Na podlagi poroaila razpisne komisije odlodi o izboru RRA Svet regije s sklepom, ki 8a podpise

predsednik Sveta regije.

Prljavitelji bodo o izidih javnega razpisa obveiteniv roku 45 dni od odpiranja vlog.



Prijavitelji, ki menijo, da neupravideno niso bili izbrani, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa Sveta
regije o (ne)izboru spro:ijo upravni spor z vloiitvijo toibe na Upravno sodiSie Republike Slovenije.
Predmet toibe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vloiena to:ba ne zadrii podpisa
pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.

11. Postopek in naiin izboro RRA zo obdobje 2021-2027

Na podlagi poroaila strokovne komisije bo o izboru reBionalne razvojne agencije za obmoaje Pomurske
regije za obdobje 2021-2027 odlofilSvet regije s sklepom, kiga podpiSe predsednik Sveta regije. Zoper
sklep ni dovoljena pritoiba, moien pa je upravni spor na pristojnem sodiiau.

Medsebojna razmerja med Svetom regije in regionalno razvojno agencijo se doloEijo s pogodbo.
Osnutek pogodbe je priloga temu iavnemu razpisu.

lzbrano regionalno razvojno agencijo ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, vpiSe v evidenco o RRA

za programsko obdobje 2021-2027 . Poloji se preverjajo letno.

12. Rozpoloiljivost rozpisne dokumentocije

Razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani Obiine Moravske Toplice (www.moravske-
toplice.si) od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS dalje do konca roka za oddajo ponudb.

13. Dodotne informacije

Za dodatne informacije povezane z javnim razpisom in glede priprave vloge se obrnite na e-naslov:
mo ca.brescak m ce.si ali na tel. 02/538 15 06, vsak delovni dan od 8. do 10. ure

Obdina Moravske Toplice



Javni razpis

za izbor regionalne razvojne agencije v razvojni regiii Pomurje za programsko obdobje 2027-2027

Obrazec 5.L

PRIJAVNIOBRAZEC

A. OSNOVNI PODATKI O PRUAVITEUU:

Polni naziv prijavitelja:

Naslov (sedeZ) prijavitelja:

Matiina Stevilka:

Davdna itevilka:

B. ODGOVORNA OSEBA PRIJAVITELIA:

lme in priimek:

Poloiaj oz. funkcija:

C. KONTAKTNA OSEBA PRIJAVITEUA:

lme in priimek:

Telefonska 5tevilka:

E-n aslov:

Prijavljamo se na Javni rczpis za izbor regionalne razvojne agencije Pomurske regije za

progra msko obdobje 2OZI-2O27.

K prijavnici so priloieni izpolnjeni, podpisani s strani zakonitega zastopnika ali pooblaSdene

osebe in iigosani/a (obkroiite zaporedno itevilkol):

oredna it.
Obrazec 5.11

Obrazec 5.22

Obrazec 5.33

Obrazec 5.44

Priloga

Obrazec 5.5



6 Obrazec 5.6
7 Obrazec 6.7

Obrazec 5.8

9 Obrazec 5.9

10 Ob razec 5.10

11 Obrazec 5.1L
72 Akt o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi
13 Redni izpis iz sod nega/poslovnega registra

t4 Strategija izvajanja sploinih razvojnih nalog v Pomurski regiji za obdobje
2027-2027

15 Dokazilo o vkljuditvi v regijsko razvojno mreio Pomurske regiie

Obrazcem so priloZena zahtevana dokazila.

Kraj in dotum

Zio

Podpis odgovorne osebe



Javni razpis

za izbor regionalne razvojne agencile v razvoini regiji Pomurre za programsko obdobie 2O2L-2O27

Obrazec 5.2

lzjava o zagotavlianiu strokovnega kadra

lzjavljamo, da je izobrazbena struktura oseb zaposlenih v / na

opravljale sploine razvojne naloge na dan objave razpisa slededa

ki bodo

Strokovn i n aslov Stopnja izobrazbe Delovna doba oz

delovne izkuinje
% del. dasa na spl.

raz. nalogah

Skupaj:

Na dan objave razpisa imamo

stopnjo izobrazbel.

zaposlenih za polni delovni ias z najmanj Vll.

ttg

Kroj in datum Podpis odgovorne osebe

1Za Vll. stopnjo izobrazbe itejejo specializacija po visokoaolskih strokovnih programih, univerzitetni programi in magiste j
stroke (2. boloniska stopnia).

I



Javni razpis

za izbor regionalne razvoine agencije v razvojni regiji Pomurje za programsko obdobie 2O2L-2027

Obrazec 5.3

lzjavljamo, da

imamo ustrezne prostore in opremo za opravljanje splosnih razvojnih nalog;

imamo zagotovljene tehnidne pogoje za vkljufitev v informacijski sistem ministrstva,
pristojnega za regionalno politiko;

vodimo loaene rafunovodske evidence za opravljanje sploSnih razvojnih nalog v regiji

imamo poravnane zapadle davdne obveznosti na dan oddaje vloge

zis

Kroj in dotum Podpis odgovorne osebe

Priloge:

Pogodba z obmodnim razvojnim partnerstvom, v kolikor je obmoino razvojno partnerstvo

oblikovano

Pogodba z drugimi pravnimi osebami v vedinski javni lasti o razdelitvi sploinih razvojnih nalog v

regiji, v kolikor je taka pogodba sklenjena

* V kolikor prijavitelj nima sklenjenega pogodbenega razmerja z drugimi pravnimi osebami v veainskijavni lasti o
razdelitvi splo!nih razvojnih nalog, ki bi bilo sklenjeno na podlagi sklepa razvojnega sveta regije, to ni izloaitveni
pogoi;



Javni razpis

za izbor regionalne razvojne agencije v razvojni regili Pomurje za programsko obdobie 2O2L-2O21

Obrazec 5.4

lzjava o strinianiu z razpisnimi pogoji

S podpisom in iigom na tej izjavi potrjujemo, da se strinjamo in sprejemamo vse razpisne

pogoje in kriterije, ki so dolodeni v Javnem razpisu za izbor regionalne razvojne agencije v

razvojni regiji Pomurje za programsko obdobje 2021-2027 in navedeni v tej razpisni

dokumentaci.li in da z njimi v celoti soglaSamo.

zis

Kroj in datum Podpis odgovorne osebe



Javni razpis

za izbor regionalne razvolne agencije v razvojni regiji Pomurje za programsko obdobje 2O2l-2O27

0brazec 5.5.

lzjava prijavitelja o obdobju delovanja

lzjavljamo, da na podrotju spodbujanja razvoja opravlja
sploine razvojne naloge vjavnem interesu na obmoiju Pomurske razvojne regije kotjih doloaa

18. dlen ZSRR-2 let.

Ktdi in dDtum Podpis odgovorne osebe

Priloga:

- Formalni akt (sklep, pogodba ipd.), s katerim je izkazano dano pooblastilo za opravljanje
splolnih razvojnih nalog v javnem interesu v dolodenem obdobju oz. letih.

iig



Javni razpis

za izbor re8ionalne razvoine agencile v razvoini regiji Pomurje za programsko obdobje 2OZL-2027

Obrazec 5.6

Reference o regionalni projekti

lzjavl.iamo, da je v obdobju zadnjih 10 let pripravila in izvajala

sledeie razvojne regijske projekte:

zap it N aziv razvojnega regijskega proiekta

I
2

3

4

5

6

l
8

9

10.

11.

72.

13

r4

15.

16.
po p.n.bi dodoj vttice 1

Kroj in dotum

iis

Podpis odgovorne osebe



Javni razpis

za izbor regionalne razvolne agencije v razvojni regiji Pomurje za programsko obdobje 2O2L-2O27

Obrazec 5.7

Reference o pripravi regionalnega razvoinega programa

lzjavl.jamo, da ima reference pri pripravi regiona lnega
razvojnega programa za obmodje Pomurske regije.

POJASNILO:

Regionalni razvojni program.ie temeljni strate5ki in programski dokument na regionalni ravni, kot to doloaa Zakon
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) in je pripravljen v skladu z metodologijo, ki jo z uredbo
predpiie Vlada RS.

Kot veljavna referenca Steje priprava regionalnega razvojnega programa za obmoaje pomurske regije

z.5t. Naziv regionalnega razvojnega programa (RRP) Programsko obdobie RRP

iig

Kroj in dotum Podpis odgovorne osebe



Javni razpis

za izbor regionalne razvojne agencije v razvojni regiii Pomurje za programsko obdobie 2027-?,027

Obrazec 5.8

lzjava pogodbeno partnerstvo

lzjavljamo, da

lma / nima sklenjeno pogodbeno razmerje z obmodnim razvojnim partnerstvom o
razdelitvi sploinih razvojnih nalog v regiji, de je v regiji oblikovano obmodno razvojno
partnerstvo v skladu s 17. ilenom ZSRR-2*;

lma / nima sklenjeno pogodbeno razmerje z drugimi pravnimi osebami v vedinski javni
lasti o razdelitvi sploSnih razvojnih nalog v regiji, ie na podlagi sklepa razvojnega sveta
regije skupno opravlja sploine razvojne naloge v regiji*.

iis
Kroj in dotum Podpis odgovome osebe

Priloge:

- Pogodba z obmodno razvojnim partnerstvom, v kolikor je obmoano razvojno partnerstvo
oblikovano

- Pogodba z drugimi pravnimi osebami v veiinski javni lasti o razdeliwi sploinih razvojnih nalog v
regiji, v kolikor je taka pogodba sklenjena

* v kolikor prijaviteli nima sklenjenega pogodbenega razmer.ia z drugimi pravnimi osebamiv veainskijavni lasti o razdelitvi
spl05nih razvojnih nalog, ki bi biro skrenjeno na podragi skrepa razvojnega sveta regije, to ni i2rotitveni iogoi;



Javni razpis

za izbor regionalne razvojne agencije v razvojni regiji Pomurje za programsko obdobie 2OZL-2O27

Obrazec 5.9

lzjava o regiiski razvojni mreZi

lzjavljamo, da je

celotn e regije.

del regijske razvojne mreie in pokriva obmodje

ltg

Kroj in dotum Podpis odgovorne osebe



Iavni razpis

za izbor regionalne razvojne agenciie v razvojni regiji Pomurje za programsko obdobje 2ozL-2O27

Obrazec 5.10

lzjava o javnem vplivu

lzjavljamo, je / ni pravna oseba z veiinskim javnim vplivom na

podlagi vetinskega deleia vpisanega kapitala ali ustanoviteljskega deleZa in z vetinskim

obiinskim vplivom v okviru javnega vpliva.

zig

Kroj in dotum Podpis odgovorne osebe

Priloga:

- lzpis iz uradne evidence (AJPES, sodni register, drugo...)



Obrazec 5.11: Vzorec pogodbe med RRA in Svetom regije

Svet Pomurske razvojne regije, ki ga zastopa :upan Alojz G|avaa, predsednik Sveta Pomurske razvojne

regije (v nadaljevanju: Svet regije)

rn

RRA _, Regionalna razvojna agencija _ regije, ki

jo zastopa d irektor (v nadaljeva nju RRA

sklepata naslednjo

POGODBO O UREDIryI MEDSEBOJNIH RAZMERIJ PRI IZVAJANJU SPLOSNIH RAZVOJNIH NAIOG

V POMURSKI RAZVOJNI REGUI V OEDOBJU 2O2L - 2027

1. f len

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo

da je Obiina Moravske toplice, iz katere prihaja predsednik Sveta regije, objavila javni razpis
za izbor regionalne razvojne agencije v Pomurski regiji za obdobje 2OZl - 2027, na podlagi
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, 5t. 20/11, 57/72,461161, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, it.
da je Svet regije dne s sklepom ;t. izbral izvajalca

zal
da sklepata to pogodbo skladno

razvojnih agencijah (Ur. l. RS, 8t.31L3,59/15, L2/L7\.

2, f len

RRA _ bo v javnem interesu opravljala sploine razvojne naloge na regionalni ravni na obmod.iu

Pomurske razvojne regije, ki jo sestavljajo naslednje obdine Apate, Beltinci, Cankova, drenSovci,

Dobrovnik, GOrnja Radgoria, Gornji Petrovci, Grad, Hodoi, Kobilje, Kriievci, Kuzma, Lendava, Ljutomer,

Moravske Toplice,..M urska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkriije, Rogasevci, Sveti Jurij ob

5tavnici, 5alovci, Tiiina, TurniSde, Velika Polana in Veriej.

3. ilen

RRA 

- 

izva.ia naslednje splo5ne razvojne naloge na regionalni ravni:

- priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenie regionalnega razvo.inega programa in

regljskih projektov v regiji,

- priprava dogovorov za razvoj regije,

- izvajan.je regijskih projektov in sodelovanje pri izvajan.iu postopkov javnlh razpisov, javnih

naroiil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,

- sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta reSije, regijske razvojne mreie in obmoinih

razvojnih Partnerstev,

zvedbo sploinih razvojnih nalog RRA Pomurske regije;
z 20.6lenom ZSRR-2 in 5. dlenom Pravilnika o regionalnih

1



Obrazec 5.11: Vzorec pogodbe med RRA in Svetom regije

obveidanje, sploino svetovanje, popis projektnih ide.i ter usmerjanje razvojnih partnerjev v
regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,

prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter
pomoi pri izvajanju regijskih finaninih shem iz prvega odstavka 19. dlena ZSRR-2, kadar jih

izvaja sklad, in

druge naloge v skladu s sprejetimiodloditvami Sveta Pomurske regije.

4, ilen
Opravljanje naloB iz prejlnjega dlena te pogodbe obsega izvajanje vseh strokovnih, organizacijskih,

tehnitnih, raiunovodskih, finananih ter administrativnih opravil, ki so potrebna za izvajanje teh nalog.

lzvajanje nalog po tej poBodbi nadzoruiejo Svet regije, obtine razvojne regije in driavniorgan, pristojen

za regionalno politiko, skladno z ZSRR-2.

Obtine Pomurske regije bodo skladno z doloibo ZSRR-2, ki doloaa, da se sploine razvojne naloge na

regionalni ravni v regiji financirajo iz proratunov obtin in iz driavnega proraauna, zagotavljale sredswa,

potrebna za opravljanje nalog, ki so v javnem interesu, oziroma tako imenovano lastno udeleibo.

RRA pridobiva sredstva za izvajanje nalog iz 3. flena te pogodbe iz proradunov obiin in

driavnega prorafuna.

Viiina sredstev za sofinanciranje opravljanja sploinih razvojnih nalog iz driavnega proraduna bo

dolodena s pogodbo, ki jo skleneta riinistrstvo, pristojno za regionalni razvoj in RRA _za
celotno programsko obdob.ie 2OZ!-2O27.9klad^o z doloaili ZSRR-2 Slede financiranja razvojnih nalogv
regiji so obaine iz 2. alena te pogodbe dol:ne zagotavljati razliko potrebnih sredstev za opravljanje
nalog, ki so v.javnem interesu, oziroma tako imenovano lastno udeleibo iz svojih proraaunov.

2

Naloge iz prejsnjega alena te pogodbe izvaja RRA _ samosto.ino in v sodelovanju zunanjimi

izvajalci, de je vkljuaevanje teh potrebno in koristno.

5. tlen

Obdine zagotavljajo v programskem obdobju 2021-2027 za opravljanje sploinih razvojnih nalog, ki so
v javnem interesu, sredstva v viSini _ EUR na leto, kar predstavlja lastno udeleibo obdin
oz. razliko potrebnih sredstev, ki jih morajo zagotoviti za opravljanje nalog, ki so v javnem interesu, iz

svojih proradunov. Navedeni znesek velja za prvo leto programskega obdobja in se nato vsako leto v
zafetku leta poveduje z indeksom rasti cen Uivl.ienjskih potrebitin, o aemer RRA _ obvesti
obtine iz 2. ilena te pogodbe. Vrednost opravljanja sploinih razvojnih nalog v regiji, kijih sofinancirajo
obdine iz obdinskih proraiunov, predstavlja fiksni del pogodbenih obveznosti obain iz te pogodbe.
Obaine iz 2. alena te pogodbe zagotavljajo fiksni del sredstev za opravljanje sploSnih razvojni nalog v
regiji v deleiu prebivalcev glede na aktualne podatke SURS.



Obrazec 5.11: Vzorec pogodbe med RRA in Svetom regije

6. elen

Sredstva za izvajanje nalog po tej pogodbi se lahko povedajo:

- de dolodi ministet pristo.ien za regionalni razvoj, da je potrebno za financiranje nalog

regionalnega razvoja, ki se opravljajo v.javnem interesu, zagotovitiveijo razliko sredstev in teh

sredstev ne more zagotoviti RRA iz d rugih virov,

- zaradi drugih razlogov, te tako odlodi Svet regije

7. ilen

Na podlagi te pogodbe (krovna pogodba) bodo obtine iz 2. dlena te pogodbe z RRA

podpisale pogodbe o sofinanciranju izvajanja splosnih razvojnih nalog iz 3. ilena te pogodbe, kiveljajo
za celotno programsko obdobje.

RRA _ je dolina o izvedenih nalogah iz te pogodbe pisno poroaati Svetu regije in obainam iz 2

ilena te pogodbe enkrat letno, in sicer do 31. 3. za pret-eklo leto.

RRA_vodiloiene radunovodske evidence za opravljanje splolnih razvojnih nalog v regiji

9. dlen

ee obiina ne izvaja sprejetih pogodbenih obveznosti, obvesti RRA o tem svet regije. ae obtina tudi po

obravnavi na svetu regije svoiih pogodbenih obveznosti ne izvaja, lahko RRA od pogodbe z obiino
odstopi in preneha zanjo opravljati sprejete pogodbene obveznosti. o odstopu od pogodbe z obdino je
dolina RRA predhodno obvestiti Svet regije in obiino.

Nadzor nad opravljanjem naloB RRA 

- 

izvajata svet regije in ministrstvo. Minlstrstvo opravlja
nadzor nad zakonltostjo, uiinkovitostjo in uspeinostjo dela RRA ter izpolnjevanjem pogojev iz tretjega
odstavka 20. alena ZSRR-2. o izsledkih svojih ugotovitev ministrstvo obvesti svet. ee ministrstvo
ugotovi, da RRA ne izpolnjuje vei pogojev za vpis v evidenco RRA pri ministrstvu ali opravlja naloge v
neskladju z zakonom, jo opozori na nepravilnosti in doloii rok za njihovo odpravo. ie RRA v doloaenem
roku ne odpravi nepravilnosti, jo ministrstvo izbriSe iz evidence RRA. RRA izgubi status RRA z dnem
izdaje odloibe o izbrisu iz evidence RRA. ee je RRA izbrisana iz evidence RRA, opravlja do izbire nove

3

V pogodbah s posamezno obtino o sofinanciranju izvajanja sploSnih razvojnih nalog se doloti
pogodbeni znesek, izratunan na nadin, kotje doloaeno v 5. tlenu krovne pogodbe in druge medsebojne

obveznosti. Nadin plaiila pogodbenih obveznosti se doloti na podlagi polletnih zahtevkov, vsakia

polovico pripadajoaega letnega zneska na podlagi zahtevka in poroaila o opravljenem delu, ki ga po!lje
RRA-. RRA 

- 

izstavi zahievek do konca meseca junija in novembra

tekotega leta, podpisnice pa se zaveiejo, da bodo zahtevke pladale 30. dan od datuma prejema e-

zahtevka.

a. tlen



Obrazec 5.11: Vzorec pogodbe med RRA in Svetom regije

RRA naloge podpore pri delovanju sveta in sveta regije ter nujno potrebne naloge s podrodja

regionalnega razvoja obtina, katere predstavnik je predsednik sveta regije, razen, de svet regije ne

doloti druge obdine.

10. Elen

RRA _ je dol:na:
- v roku 15 dni obvestiti Svet Pomurske regije in Razvojni svet Pomurske regije, da je priSlo do

sprememb pri izvajanju dogovorjenih nalog iz 3. alena te poSodbe, in predlagati ustrezne

re!itve;
- redno obvesaati Svet Pomurske regije in Razvojni svet Pomurske regije o izvajanju nalog iz 3.

flena te pogodbe.

11. ilen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na radun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku

organa ali organizacUe iz javnega sektorja obljubi, ponudbi ali da kak5no nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodneiSimi pogoji ali .:.,1

- za opustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja

povzrotena 5koda alije omogotena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,

posredniku organa ali organizacije iz iavnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu

zastopniku, posredniku,

je niana.

Pogodba zadne veijati, ko jo podpiSejo vse pogodbene stranke, uporablja pa se od 1'. L. 2O2l do

3L.1-2.2027.vse spremdmbe k tei pogodbi se urejajo z aneksom k te.i pogodbi.

13. tlen

pogodba je podpisana v Stirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejem (dva) 2

izvoda

Sklenjena pogodba Steje za krovno pogodbo in je v prilogi ter sestavni del vseh sklenjenih pogodb s

posamezno obiino, kot je doloaeno v prvem odstavku 7. ilena te pogodbe.

Moravske Toplice, datum Kraj, datum

Svet regije

Alo.iz Glavat, predsednik

4

RRA

direktor

12. Elen


