NAČRT IZVEDBENIH PROJEKTOV LOKALNE AKCIJSKE
SKUPINE

ZADRUGA LAS DOBRO ZA NAS, z.b.o.

I. / II. ZA LETO 2012

ZA KORIŠČENJE SREDSTEV OPREDELJENIH V
OBVESTILU O VIŠINI DODELJENIH FINANČNIH
SREDSTEV
za obdobje 2011 - 2013

I. dopolnitev in čistopis

V/na Slovenski Bistrici, dne 11.06.2012

Odgovorna oseba Karmen SADEK PUČNIK
Podpis
žig
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NAVODILO
Načrt izvedbenih projektov (NIP) je dokument, s katerim lokalna akcijska skupina (LAS) vsebinsko
opredeli in finančno ovrednoti načrtovane projekte, ki bodo sofinancirani iz sredstev LEADER v
določenem letu in s katerimi LAS uresničuje cilje svoje lokalne razvojne strategije. NIP nadomešča
letni izvedbeni načrt (LIN).
NIP lahko LAS vlaga največ dvakrat letno. Če je LAS v letu 2011 že predložil LIN, je v letu 2011
upravičen do vlaganja samo enega NIP. Zadnji NIP mora LAS predložiti do 31. oktobra 2012.
Projekti, opredeljeni v NIP, morajo biti skladni z lokalno razvojno strategijo, izbrani na transparenten
način, na podlagi jasnih meril, opredeljenih v postopkih izbora projektov. LAS mora zagotoviti, da pri
odločanju o izbiri projektov ne pride do konflikta interesov. Pred oddajo NIP na MKGP ga morata
potrditi organ odločanja in nadzorni organ LAS. LAS mora zagotoviti tudi, da je projekt ob prijavi na
MKGP pripravljen do faze izvedbe, zanj morajo biti pridobljena vsa potrebna dovoljenja in soglasja
ter podana jasna in zaprta finančna konstrukcija z realno oceno stroškov.
V NIP morajo biti natančno opredeljeni vsi izvedbeni projekti, ki jih namerava LAS sofinancirati iz
sredstev ukrepov LEADER v določenem obdobju. Opredeljeni so tudi projekti sodelovanja, tako
medregijski kot čezmejni. Poleg opisa vsebine projektov mora biti izdelana tudi opredelitev stroškov,
finančna konstrukcija in dinamika podajanja zahtevkov oziroma zaključka projektov za vsak
posamezen projekt. Predloženi morajo biti tudi drugi relevantni dokumenti.
Za izdelavo NIP se uporabljajo poenoteni obrazci, ki vsebujejo tudi izjavo o veljavnosti izbora
projektov, s katero LAS potrjuje:
i)
da so bili projekti predlagani s strani lokalne akcijske skupine, njenih članov ali
prebivalcev območja LAS, izbrani in potrjeni s strani organa odločanja LAS na
transparenten način na podlagi jasnih in preglednih kriterijev, ki so bili prijavitelju znani
ob oddaji predloga;
ii)
da so projekti skladni s cilji / prioritetnimi nalogami lokalne razvojne strategije in
prispevajo k njeni uresničitvi, imajo zaprto finančno konstrukcijo in realno ocenjene
stroške, so pripravljeni do faze izvedbe in imajo pridobljena vsa zakonsko potrebna
dovoljenja in soglasja;
iii)
da so projekt sodelovanja potrdili vsi sodelujoči partnerji;
iv)
da pri izboru projektov ni prihajalo do konflikta interesov in je potekal v skladu s
poslovnikom LAS in brez nepravilnosti, da se hrani dokumentacija o postopkih izbora
projektov;
v)
da vsi podatki v NIP ustrezajo dejanskemu stanju.
NIP mora biti v vezani obliki, v mapi, s priloženim seznamom prilog. Strani morajo biti oštevilčene.
Vsako posamezno stran obrazca, s katerim se projekt prijavlja, podpiše pooblaščena oseba LAS. Tudi
naslovna stran mora biti podpisana in žigosana.
MKGP pregleda usklajenost predlaganih projektov s potrjeno lokalno razvojno strategijo (LRS) in
usklajenost višine zaprošenih finančnih sredstev s pravicami porabe za obdobje 2011-2013, ob
upoštevanju že dodeljenih in izplačanih sredstev za posamezna leta, opredeljenih v odločbah o
potrditvi LIN in NIP. O potrditvi projektov iz NIP MKGP izda odločbo.

V kolikor predpisane količine vrstic v obrazcu ne zadoščajo, izjemoma priložite krajši dodaten opis v
prilogi in to jasno označite!
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1. Lokalna akcijska skupina ZADRUGA LAS DOBRO ZA NAS, z.b.o.
2. Številka odločbe o dodelitvi statusa LAS: 33151-15/2008 /4
3. Številka odločbe o pravici LAS do sredstev: 33151-15/2008 /6

4. Število prijavljenih izvedbenih projektov (ukrepi 411, 412, 413) /,
5. Število prijavljenih projektov sodelovanja (ukrep 421) /

6. Skupna vrednost prijavljenih izvedbenih projektov 336.677,68€, od tega:
 zaprošenih sredstev LEADER 177.165,86 €,
 lastnih sredstev upravičenca 159.511,82 €.
7. Skupna vrednost prijavljenih projektov sodelovanja________/________€, od tega:
 zaprošenih sredstev LEADER __________/____________ €,
 lastnih sredstev upravičenca __________/___________ €.
8. Skupna vrednost zaprošenih sredstev LEADER za namen vodenja LAS (ukrep 431) 20.000,00 € (do
20% vrednosti zaprošenih sredstev LEADER iz točke 6 in 7)

9. Seznam izvedbenih projektov:
št.

ime projekta

Dravinja

Občina Poljčane

Inštitut za promocijo
varstva okolja in
KazZ Nejc Zorko
Horvat s.p.

Monografija Forma
Viva Makole

Monografija

Občina Makole

/

Gaj za sprostitev

Gaj

KS Pragersko - Gaj

/

Nakup opreme v novi
veterinarski bolnici v
Slovenski Bistrici
Nabava stroja za
ploskovno brušenje
Prikaz etnološko
kulturne dediščine na
vasi

Oprema
veterinarske
bolnice

Veterinarska postaja
Slovenska Bistrica

/

NSPB

Iskra - Releji d.d.

/

Kulturna
dediščina

Turistično društvo
Lucija Križeča vas

Kidrič Janez

2

Organiziranje lokalne
ponudbe za podporo
učnemu turizmu

3
4

7

partnerji
Občina Slovenska
Bistrica

Oskrbimo LAS - dobro
za nas

6

nosilec
Razvojno informacijski
center Slovenska
Bistrica

1

5

akronim
(kratica)
Oskrbimo
LAS

10. Seznam projektov sodelovanja: Ni projektov sodelovanja.
št.

ime projekta

akronim
(kratica)

nosilec

partnerji / država

1
2
3
…
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IZVEDBENI PROJEKT ŠT.: 01/12
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___

Ime projekta

Oskrbimo LAS - dobro za nas

Akronim (kratica)

Oskrbimo LAS

Nosilec (naziv, naslov)

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5,
2310 Slovenska Bistrica

Partnerji (naziv, naslov)

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska
Bistrica
1

2

3

Utemeljitev:
Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite
in utemeljite - do 4 vrstice)

Vsebina projekta je lahko podprta tudi
v drugih ukrepih PRP 2007 - 2013
(označite z x)
Če da, je potrebno priložiti Izjavo o
izpolnjevanju obveznosti!!!

Projekt Oskrbimo LAS – dobro za nas ima dolgoročni vpliv na razvoj
podeželja našega območja, saj prinaša možnost dodatnih virov
zaslužkov in zaposlitev, hkrati pa prebivalstvo spodbuja in jim
omogoča dostop do zdrave domače prehrane.
111
132
312
112
133
321
113
142
322
121
211
323
122
212
ne more biti podprta
X
123
214
125
311
1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne
razvojne strategije. (navedite cilj in utemeljite prispevek) - do 6 vrstic

Projekt prevladujoče prispeva k cilju 2: Razvoj gospodarstva
(ekonomska moč) in identitete podeželja in se lahko izvaja v okviru
programa 2.2: Podjetnost in nova delovna mesta ter ukrepa 2.2.3
Povezovanje in organizirano trženje.
Opis projekta

Projekt temelji na povezovanju in oskrbi javnih zavodov območja ter
lokalnega prebivalstva s pridelki našega podeželja. Gre za
vzpostavitev organiziranega trženja v okviru katerega se bo
vzpostavil sistem, ki bo kupcem zagotovil kakovostna in sveža živila
ter proizvajalcem odkup, primeren dohodek, med obojima pa
vzpostavil medsebojno zaupanje.
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2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen. (navedite in
utemeljite) – do 6 vrstic

Projekt je namenjen javnim zavodom in lokalnemu prebivalstvu kakor
tudi pridelovalcem lokalnih pridelkov, saj po eni strani spodbuja
lokalne prebivalce k večji porabi kvalitetne hrane, lokalnim
pridelovalcem pa na ta način omogoča dvig dohodka s prodajo doma
pridelanih živil.
3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek
stroškov (v kolikor je potrebno jih razdelite po fazah) - do 20 vrstic

Projekt se bo izvajal v dveh fazah in sicer:
1. FAZA: OSKRBA JAVNIH INSTITUCIJ S PRIDELKI IZ
DOMAČEGA PODEŽELJA (04.04.2012-30.09.2012)
Glavne projektne dejavnosti:
Organiziranje in izvedba strokovnega posveta
Priprava analize stanja površin in ponudbe območja
Izvedba 2 delovnih srečanj
Priprava letnih programov za posamezno kmetijo
Izvajanje individualnih strokovnih svetovanj za kmete v
sodelovanje z agronomom
- Nakup 8 stojnic ter vzpostavitev tržnice
- Promocija (3 objave v lokalnem časopisu, objave na internetu,
izvedba oddaje na KTV)
-

2. FAZA PROJEKTA: OSKRBA LOKALNEGA PREBIVALSTVA S
PRIDELKI IZ DOMAČEGA PODEŽELJA (01.10.2012 – 30.09.2013)
Glavne projektne dejavnosti:
-

Vzpostavitev spletne trgovine za prodajo pridelkov iz podeželja
Vzpostavitev sistema distribucije in določitev cen
Nakup papirnatih vrečk za kruh in embalaže za distribucijo
Izvedba 2 kuharskih tečajev: Zdrava prehrana s podeželja s
vključenim predavanjem
Izobraževanja za kmete glede na ugotovljene potrebe
Digitalizacija karte, s prikazom ponudnikov
Promocija projekta
Izdelava promocijske zloženke (1.500 kom)

Krajši dodatni opis projektnih dejavnosti (vsebine) v prilogi A
Projekt je inovativen (označite)

DA

NE
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Utemeljitev inovativnosti projekta (do
6 vrstic)

Cilji projekta (do 6 vrstic)

Pričakovani rezultati projekta
(do 5 vrstic)

Projekt uvaja nove pristope in rešitve spodbujanja trženja lokalnih
proizvodov in oskrbe območja z domačo zdravo prehrano. Sistem
oskrbe vzpostavlja v medsebojnem povezovanju in skupnem iskanju
rešitev javnega, zasebnega in civilnega sektorja ter vpeljuje način
distribucije pridelkov in zavedanja pomena zdrave prehrane, kar je za
območje novost.

Glavni cilj projekta je vzpostaviti sistem oskrbovanja šol, vrtcev,
Doma starejših občanov na območju LAS ter ostalega lokalnega
prebivalstva z zdravo in domačo hrano, pridelano v lokalnem
podeželju ter tako stimulirati proizvodnjo in prodajo na malih in večjih
kmetijah, izboljšati prepoznavnost domačih kmetij in našega
podeželja in kar je najpomembnejše dolgoročno vplivati na izboljšanje
zdravja vseh nas.
- Vzpostavljen sistem oskrbe s pridelki s podeželja v javnih zavodih
območja LAS,
- Vzpostavljen sistem oskrbela s pridelki s podeželja lokalnega
prebivalstva,
- Vzpostavitev in delovanje spletne trgovine s pridelki podeželja,
- Nakup 8 stojnic,
- Povečano število zaposlitev.
Krajši dodatni opis pričakovanih rezultatov v prilogi B
DA (predvideno število) 1

NE

Pričakuje se, da se bo v okviru aktivnosti projekta izvajanje
distribucije pridelkov za javne zavode in lokalno prebivalstvo
Projekt bo ustvaril nova delovna mesta samozaposlila oseba, ki bo to dejavnost opravljala. Projekt kot takšen
ima vsekakor dolgoročni vpliv na povečanje zaposlenosti na območju
LAS, saj spodbuja proizvodnjo in trženje lokalnih produktov podeželja
in tako odpira možnosti ustvarjanja novih dohodkov in zaposlitev na
kmetija in širše.
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izhodiščno stanje
ob začetku
projekta/enota
0

ciljna vrednost ob
zaključku
projekta/enota
5

Število oskrbovanih
otrok v javnih zavodih s
pridelki iz podeželja

0

2.000

Število vzpostavljenih
spletnih trgovin s
produkti iz podeželja na
območju LAS

0

1

Število novih prodajnih
stojnic

0

8

Število digitaliziranih
kart ponudnikov
območja LAS

0

1

Število izvodov
promocijske zloženke

0

1.500

Število ponudnikov
domačih pridelkov
vključenih v sistem
oskrbe

0

10

Število oblikovanih
emblemov projekta

0

1

Število komadov
embalaže za razvoz
kupljenih pridelkov
preko spleta / kos

0

5.000

Število komadov
papirnatih vrečk za
prodajo kruha

0

2.000

Število objav v
različnih medijih

0

16

Število izvedenih
izobraževanj za kmete

0

10

Število strokovnih
posvetov

0

1

Število izvedenih
kuharskih tečajev
zdrave prehrane

0

2

Število novih zaposlitev

0

1

Kazalnik in enota

Število javnih zavodov
vključenih v sistem
oskrbe s pridelki iz
podeželja

Kazalniki za spremljanje uspešnosti
projekta v povezavi s ciljem lokalne
razvojne strategije (učinki projekta na
doseganje cilja LRS)

Lokacija projektnih dejavnosti

Projektne aktivnosti se bodo odvijale na celotnem območju LAS.
Izobraževanja se bodo odvija se bodo odvijale v sejni sobi Razvojno
informacijskega centra v Slov. Bistrici. Kuharska tečaja s
predavanjem se bosta odvijala v Kuhinji, na Kolodvorski ulici 10, 2310
Slovenska Bistrica.
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Projekt vsebuje naložbo* (označite)

DA

NE

Projekt vsebuje poseg v prostor**
(označite)

DA

NE

Ocena finančnega ovrednotenja projekta

Faza 1

Faza 2

Skupaj

Celotna vrednost projekta (€)

23.368,12

32.062,22

55.430,34

Upravičeni stroški projekta (€)

21.606,39

29.098,79

50.705,18

Zaprošen % sofinanciranja

85

85

85

Zaprošena LEADER sredstva (€)

18.365,43

24.733,97

43.099,40

Predvidena lastna sredstva (€)

5.002,69

7.328,25

12.330,94

Predviden prispevek v naravi
(v % od upravičenih stroškov)

/

/

/

Predvidena dinamika vlaganja
zahtevka (dd.mm.llll)

05.10.2012

05.10.2013

Kontaktne informacije o projektu

Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica, 02 620 22 70.

Stroškovnik projekta – ocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***
Za to stranjo priložite natisnjeno excelovo tabelo »Stroškovnik projekta LEADER« za zadevni projekt.
Stroški morajo biti realno ocenjeni, skladno s točko d) drugega odstavka 24. člena Uredbe Komisije (ES) št.
65/2011)****

 Naložbe predstavljajo investicije v izgradnjo, prenovo ali opremljenost objektov; nakup mehanizacije, strojev ali opreme; nakup zemljišč
ter investicije v prometno, komunalno, komunikacijsko, namakalno, turistično, okoljsko idr. infrastrukturo (glejte Navodila za izdelavo NIP)
 Poseg v prostor je poseg v ali na zemljišče z namenom gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov in drug poseg v fizične strukture
na zemeljskem površju ter pod njim (Zakon o prostorskem načrtovanju).
***Ocenjena vrednost stroškov, nastalih s posamezno projektno dejavnostjo je okvirna in ne predstavlja zaveze za dejansko stanje vrednosti
posameznih stroškov, ki ga mora stranka izkazati ob oddaji zahtevka. Vrednost posameznega stroška se ob oddaji zahtevka lahko spremeni.
Stroški, ki v stroškovniku niso opredeljeni oz. se jih ne da uvrstiti v nobeno stroškovno kategorijo, opredeljeno v stroškovniku, se bodo šteli
za neupravičene.
**** Smiselnost načrtovanih stroškov se oceni na podlagi ustreznega ocenjevalnega sistema, kot so referenčni stroški, primerjava različnih
ponudb ali ocenjevalni odbor.
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IZVEDBENI PROJEKT ŠT.: 02/12
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___

Ime projekta

Organiziranje lokalne ponudbe za podporo učnemu turizmu

Akronim (kratica)

Dravinja

Nosilec (naziv, naslov)

Občina Poljčane TIC - Razvojni center narave, Bistriška cesta 68,
2319 Poljčane
- Inštitut za promocijo varstva okolja, direktor ddr. Ana Vovk
Korže, Lušečka vas 14, 2319 Poljčane

Partnerji (naziv, naslov)

- KazZ, Nejc Zorko Horvat, s.p., Lušečka vas 26, 2319 Poljčane
1

2

3

Utemeljitev:
Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite
in utemeljite - do 4 vrstice)

Vsebina projekta je lahko podprta tudi
v drugih ukrepih PRP 2007 - 2013
(označite z x)
Če da, je potrebno priložiti Izjavo o
izpolnjevanju obveznosti!!!

Opis projekta

Projekt temelji na izobraževanju, kot temelju ohranjanja narave in
tradicije ter dediščine. Občina Poljčane se z lokalnim prebivalstvom
preko ponudbe domačih izdelkov, interpretacije naravne in kulturne
dediščine in kulturnih običajev aktivno vključi v izobraževanje.
111
132
312
112
133
321
113
142
322
121
211
323
122
212
ne more biti podprta
X
123
214
125
311
1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne
razvojne strategije. (navedite cilj in utemeljite prispevek) - do 6 vrstic

Projekt prevladujoče prispeva k cilju 2: Razvoj gospodarstva
(ekonomska moč) in identitete podeželja in se lahko izvaja v okviru
programa 2.2: Podjetnost in nova delovna mesta ter ukrepa 2.2.3
Povezovanje in organizirano trženje.
Organiziranje lokalne ponudbe za podporo učnemu turizmu izhaja iz
potrebe, ker je občina Poljčane Učna občina na nivoju države
Slovenije in v mednarodnem prostoru. Zaradi izrednega zanimanja za
izobraževanje v občini Poljčane in tudi v sosednih občinah, je
potrebno učni turizem aktivirati tudi v občini Makole in Slovenska
Bistrica ter vključiti ljudi z lastno ponudbo.
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2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen. (navedite in
utemeljite) – do 6 vrstic

-

lokalne skupnosti
društva
brezposelni
ženske in težje zaposljive osebe
zainteresirani posamezniki, ki želijo ponuditi izdelke ali
storitve, ki jih potrebuje izobraževalni turizem
mladi, ki iščejo prvo zaposlitev

3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek
stroškov (v kolikor je potrebno jih razdelite po fazah) - do 20 vrstic

Glavne projektne dejavnosti:
- organiziranje in izvedba 3 predavanj o učnem turizmu in
možnosti vključitve za lokalne skupnosti
- organiziranje in izvedba 3 terenskih ogledov dobrih praks na
območju učnih poligonov v Modražah
- izvedba treh delavnic (v trajanju 3x4 ure) na temo zakonodaje,
potreb v učnem turizmu, uporaba e-pošte in komunikacija.
- Nakup 7. stojnic za ponudbo lokalnih izdelkov
- Promocija lokalne ponudbe za podporo učnemu turizmu:
pripravili in izdali bomo promocijsko brošuro s ponudbo učnemu
turizmu v obsegu 3.000 izvodov, s kratkim opisom ponudbe in
kontakti ponudnikov
- Promocija lokalne ponudbe na javnih mestih
- Izpostava Info točke za svetovanje in pomoč ponudnikom
učnega turizma.
- E-podpora organiziranju lokalne ponudbe
Obdobje izvajanja projekta: 04.04.2012 - 30.09.2012
Krajši dodatni opis projektnih dejavnosti (vsebine) v prilogi C
Projekt je inovativen (označite)

Utemeljitev inovativnosti projekta (do
6 vrstic)

Cilji projekta (do 6 vrstic)

DA

NE

Projekt je inovativen zato, ker vključuje lokalne skupnosti v podporo
sistemskemu izvajanju izobraževanja v Dravinjski dolini. Šole izvajajo
v Dravinjski dolini terenska dela, naravoslovne dneve, učne prakse,
poletne šole, obvezne praktične oblike izobraževanja. Prav zato, ker
je cilj celovit pristop: izobraževanje poteka na temelju ohranjene
narave in tradicije ter dediščine.
Cilj projekta je organizirati ponudbo lokalnih skupnosti v občinah ob
reki Dravinji, saj učni turizem z lokalno ponudbo v občini Poljčane že
poteka . Ker obstaja interes po razširitvi ponudbe, je glavni cilj
organizirati skupno ponudbo lokalnih skupnosti občin na območju
LAS, Makole in Slovenska Bistrica kot podpora učnemu turizmu..
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Pričakovani rezultati projekta
(do 5 vrstic)

- izpeljava predavanj z delavnicami (3 predavanja) o možnostih
sodelovanja z lastno ponudbo za potrebe učnega turizma,
- izpeljava 3 usposabljanj za lokalne ponudnike in izdaja gradiv ter
potrdil,
- nakup 7 stojnic,
- izdaja brošure (v obsegu 3.000 izvodov) lokalnih ponudnikov
učnemu turizmu,
- izdaja dveh tipov razglednic.
Krajši dodatni opis pričakovanih rezultatov v prilogi D

Projekt bo ustvaril nova delovna mesta

DA (predvideno število)
izhodiščno stanje
ob začetku
projekta/enota

ciljna vrednost ob
zaključku
projekta/enota

Število udeležencev
na predstavitvi
učnega turizma

0

50

Organizirani ogledi
učnega turizma v
občini Poljčane za
zainteresirane
ponudnike

0

30

Število novo
usposobljenih za
lokalno ponudbo

5

15

Število stojnic za
lokalno prebivalstvo

0

7

Število promocijskih
brošur ponudnikov
učnemu turizmu

0

1

Število opremljenih
javnih mest s
promocijo lokalne
ponudbe

0

5

Število Info točk za
svetovanje za lokalne
ponudnike

0

1

Kazalnik in enota

Kazalniki za spremljanje uspešnosti
projekta v povezavi s ciljem lokalne
razvojne strategije (učinki projekta na
doseganje cilja LRS)

Lokacija projektnih dejavnosti

NE

Projektne aktivnosti se bodo izvajale v Razvojnem centru narave
Parcelna številka: 1/2, k.o. Pekel
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Naslov objekta: Bistriška cesta 68, 2319 Poljčane
STOJNICE – postavitev
Parcelna številka: 182/1, k.o. Pekel
Projekt vsebuje naložbo* (označite)

DA

NE

Projekt vsebuje poseg v prostor**
(označite)

DA

NE

Ocena finančnega ovrednotenja projekta
Faza 1

Faza 2

Skupaj

Celotna vrednost projekta (€)

19.850,00

19.850,00

Upravičeni stroški projekta (€)

15.880,00

15.880,00

Zaprošen % sofinanciranja

85

85

Zaprošena LEADER sredstva (€)

13.498,00

13.498,00

Predvidena lastna sredstva (€)

6.352,00

6.352,00

Predviden prispevek v naravi
(v % od upravičenih stroškov)

/

/

Predvidena dinamika vlaganja
zahtevka (dd.mm.llll)

30.09.2012

30.09.2012

bojana.korez@poljcane.si
Kontaktne informacije o projektu

Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica, 02 620 22 70.
Stroškovnik projekta – ocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***
Za to stranjo priložite natisnjeno excelovo tabelo »Stroškovnik projekta LEADER« za zadevni projekt.
Stroški morajo biti realno ocenjeni, skladno s točko d) drugega odstavka 24. člena Uredbe Komisije (ES) št.
65/2011)****

 Naložbe predstavljajo investicije v izgradnjo, prenovo ali opremljenost objektov; nakup mehanizacije, strojev ali opreme; nakup zemljišč
ter investicije v prometno, komunalno, komunikacijsko, namakalno, turistično, okoljsko idr. infrastrukturo (glejte Navodila za izdelavo NIP)
 Poseg v prostor je poseg v ali na zemljišče z namenom gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov in drug poseg v fizične strukture
na zemeljskem površju ter pod njim (Zakon o prostorskem načrtovanju).
***Ocenjena vrednost stroškov, nastalih s posamezno projektno dejavnostjo je okvirna in ne predstavlja zaveze za dejansko stanje vrednosti
posameznih stroškov, ki ga mora stranka izkazati ob oddaji zahtevka. Vrednost posameznega stroška se ob oddaji zahtevka lahko spremeni.
Stroški, ki v stroškovniku niso opredeljeni oz. se jih ne da uvrstiti v nobeno stroškovno kategorijo, opredeljeno v stroškovniku, se bodo šteli
za neupravičene.
**** Smiselnost načrtovanih stroškov se oceni na podlagi ustreznega ocenjevalnega sistema, kot so referenčni stroški, primerjava različnih
ponudb ali ocenjevalni odbor.
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IZVEDBENI PROJEKT ŠT.: 03/12
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___

Ime projekta

Monografija Forma Viva Makole

Akronim (kratica)

Monografija

Nosilec (naziv, naslov)

Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole

Partnerji (naziv, naslov)

/
1

2

3

Utemeljitev:
Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite
in utemeljite - do 4 vrstice)

Vsebina projekta je lahko podprta tudi
v drugih ukrepih PRP 2007 - 2013
(označite z x)
Če da, je potrebno priložiti Izjavo o
izpolnjevanju obveznosti!!!

Izdana Monografija Forma Viva Makole
bo pripomogla k
prepoznavnosti mednarodnega simpozija. Dragocene skulpture
pripomorejo k večji prepoznavnosti kraja, v katerega zahaja vedno
več turistov pa tudi umetnikov iz vsega sveta. Vse to pa pripomore k
dvigu kakovosti življenja na podeželju.
111
132
312
112
133
321
113
142
322
121
211
323
122
212
ne more biti podprta
X
123
214
125
311
1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne
razvojne strategije. (navedite cilj in utemeljite prispevek) - do 6 vrstic

Projekt prevladujoče prispeva k cilju 1: Izboljšanje kakovosti
življenja na podeželju in se lahko izvaja v okviru programa 1.2:
Kvaliteta življenja ter ukrepa 1.2.2: Kultura.

Opis projekta

Monografija Forma Viva Makole je predvidena kot bogato
dokumentarno, kulturno in s tem zgodovinsko pomembno gradivo o
10-letnem delovanju KUD Forma Viva Makole in predvsem kot
sprehod skozi čas o vseh desetih mednarodnih simpozijih z istim
imenom, ki v Makolah potekajo od leta 2002 in so v teh desetih letih
kraj obogatili z več kot 150 dragocenimi skulpturami iz lesa, kamna in
železa.
2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen. (navedite in
utemeljite) – do 6 vrstic

-

Društva na področju kulture,
Mladi, ki se želijo udejstvovati v kulturi,
Zainteresirani posamezniki.

13/38

3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek
stroškov (v kolikor je potrebno jih razdelite po fazah) - do 20 vrstic

Jedro Monografije na 120 straneh s trdimi platnicami, bodo
kakovostne barvne fotografije skulptur in umetnikov, ki jih je v 10letnem obdobju ustvaril in sproti arhiviral Milan Sternad, eden
osrednjih soavtorjev Monografije.
Glavne projektne dejavnosti:
-

-

priprava besedil, lektoriranje besedil,
oblikovanje celostne grafične zasnove, osnovnih grafičnih
elementov, izbira tipografij, oblikovanje tipične strani in
naslovnice,,
fotografiranje skulptur na terenu, obdelava fotografij, priprava
za tisk,
zbiranje arhivskih fotografij,
oblikovanja, priprava za tisk,
tisk,
predstavitev monografije.

Obdobje izvajanja projekta: 04.04.2012 - 30.11.2012
Projekt je inovativen (označite)

DA

NE

Utemeljitev inovativnosti projekta (do
6 vrstic)

Monografija bo predstavila projekt Forma Viva Makole kot način
drugačnega povezovanja med ljudmi v lokalni skupnosti in širše,
drugačnega načina razmišljanja in življenja. Predstavila bo stik
globalne kulture z majhno lokalno skupnostjo.

Cilji projekta (do 6 vrstic)

Cilj projekta je pripraviti besedila in kakovostne fotografije, kakor tudi
zbiranje arhivskih fotografij in oblikovanje ter tisk Monografije.

Pričakovani rezultati projekta
(do 5 vrstic)

Rezultat projekta bo izdelana Monografije "Po poti Forma Vive
Makole," ki bo izdana v 600 izvodih.

Projekt bo ustvaril nova delovna mesta

DA (predvideno število) _____

NE
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izhodiščno stanje
ob začetku
projekta/enota

ciljna vrednost ob
zaključku
projekta/enota

Število izvodov
Monografije Forma
Viva

0

600

Število objav v
različnih medijih

0

10

Kazalnik in enota

Kazalniki za spremljanje uspešnosti
projekta v povezavi s ciljem lokalne
razvojne strategije (učinki projekta na
doseganje cilja LRS)

Lokacija projektnih dejavnosti

/

Projekt vsebuje naložbo* (označite)

DA

NE

Projekt vsebuje poseg v prostor**
(označite)

DA

NE

Ocena finančnega ovrednotenja projekta
Faza 1

Faza 2

Skupaj

Celotna vrednost projekta (€)

13.056,00

13.056,00

Upravičeni stroški projekta (€)

10.880,00

10.880,00

Zaprošen % sofinanciranja

85

85

Zaprošena LEADER sredstva (€)

9.248,00

9.248,00

Predvidena lastna sredstva (€)

3.808,00

3.808,00

Predviden prispevek v naravi
(v % od upravičenih stroškov)

/

/

Predvidena dinamika vlaganja
zahtevka (dd.mm.llll)

06.12.2012

06.12.2012

Kontaktne informacije o projektu

Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole,
tel: 02 80 29 200
Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica, 02 620 22 70.

Stroškovnik projekta – ocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***
Za to stranjo priložite natisnjeno excelovo tabelo »Stroškovnik projekta LEADER« za zadevni projekt.
Stroški morajo biti realno ocenjeni, skladno s točko d) drugega odstavka 24. člena Uredbe Komisije (ES) št.
65/2011)****
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 Naložbe predstavljajo investicije v izgradnjo, prenovo ali opremljenost objektov; nakup mehanizacije, strojev ali opreme; nakup zemljišč
ter investicije v prometno, komunalno, komunikacijsko, namakalno, turistično, okoljsko idr. infrastrukturo (glejte Navodila za izdelavo NIP)
 Poseg v prostor je poseg v ali na zemljišče z namenom gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov in drug poseg v fizične strukture
na zemeljskem površju ter pod njim (Zakon o prostorskem načrtovanju).
***Ocenjena vrednost stroškov, nastalih s posamezno projektno dejavnostjo je okvirna in ne predstavlja zaveze za dejansko stanje vrednosti
posameznih stroškov, ki ga mora stranka izkazati ob oddaji zahtevka. Vrednost posameznega stroška se ob oddaji zahtevka lahko spremeni.
Stroški, ki v stroškovniku niso opredeljeni oz. se jih ne da uvrstiti v nobeno stroškovno kategorijo, opredeljeno v stroškovniku, se bodo šteli
za neupravičene.
**** Smiselnost načrtovanih stroškov se oceni na podlagi ustreznega ocenjevalnega sistema, kot so referenčni stroški, primerjava različnih
ponudb ali ocenjevalni odbor.
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IZVEDBENI PROJEKT ŠT.: 04/12
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___

Ime projekta

Gaj za sprostitev

Akronim (kratica)

Gaj

Nosilec (naziv, naslov)

Krajevna skupnost Pragersko - Gaj, Kolodvorska ulica 3, 2331
Pragersko

Partnerji (naziv, naslov)

/
1

Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite
in utemeljite - do 4 vrstice)

Vsebina projekta je lahko podprta tudi
v drugih ukrepih PRP 2007 - 2013
(označite z x)
Če da, je potrebno priložiti Izjavo o
izpolnjevanju obveznosti!!!

2

3

Utemeljitev:

Projekt, ki je trajne narave, bo s povečanjem števila turistov ter z
dodatnim prilivom denarja zadostil ekonomskemu učinku, višji
kakovosti življenja na podeželju, druženju ljudi, območje pa bo
zanimivo tudi za pouk v naravi.
111
132
312
112
133
321
113
142
322
121
211
323
122
212
ne more biti podprta
X
123
214
125
311
1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne
razvojne strategije. (navedite cilj in utemeljite prispevek) - do 6 vrstic

Projekt prevladujoče prispeva k cilju 2: Razvoj gospodarstva
(ekonomska moč) in identitete podeželja in se lahko izvaja v okviru
programa 2.3: Inovativni turizem ter ukrepa 2.3.1 Razvoj
kakovostne turistične infrastrukture in vključevanje naravnih
vrednot in kulturne dediščine v turistično ponudbo.

Opis projekta

S projektnimi aktivnostmi bo KS Pragersko - Gaj očistila in uredila
mirno okolico glinokopa, z rednim vzdrževanjem pa prispevala k
ohranjanju zavarovanih rastlinskih vrst na tem območju. Z ureditvijo
nabrežja, pomolov in sprehajalnih poti, bo krajanom, ribičem in
ostalim obiskovalcem omogočen prostor za igro, rekreacijo,
sprostitev, druženje ter varen dostop do vode.
2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen. (navedite in
utemeljite) – do 6 vrstic

-

lokalni in tuji turisti,
družine,
predšolski otroci,
šoloobvezni otroci,
mladina,
starejša populacija.
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3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek
stroškov (v kolikor je potrebno jih razdelite po fazah) - do 20 vrstic

Projekt se bo izvajal v dveh fazah in sicer:
1. FAZA: PRIPRAVA TERENA ZA SPREHAJALNO - UČNO POT
(04.04.2012 - 30.09.2012)
Glavne projektne dejavnosti:
- Priprava zemljišča,
- Izgradnja poti in pomolov ter postavitev klopi iz naravnih
materialov.
2. FAZA: UREDITEV SPREHAJALNO - UČNE POTI (01.07.2012 30.09.2012)
Glavne projektne dejavnosti:
- Ureditev pomolov ter postavitev opreme za počitek,
- Postavitev objektov za rekreacijo ter informacijske table,
- Vrtnarska dela,
- Promocija projekta.
Dodatni opis projektnih dejavnosti (vsebine) v prilogi E
Projekt je inovativen (označite)

DA

NE

Utemeljitev inovativnosti projekta (do
6 vrstic)

Z ureditvijo nabrežja in sprehajalnih poti bodo javne površine
Krajevne skupnosti Pragersko - Gaj dobile novo podobo, ki bo
zasnovana kot živahni in privlačni prostori ob ribniku. S tem bo
omogočeno aktivno preživljanje prostega časa v naravi, učilnica v
naravi za predšolske in šolske otroke, vzpodbujanje naravi
prijaznega športne rekreacijo, poskrbljeno pa bo tudi za oddih.

Cilji projekta (do 6 vrstic)

Glavni cilj projekta je do septembra 2012 v turistične namene urediti
glinokop z okolico v Gaju pri Pragerskem. Med drugim bo pot ob
glinokopu predstavila nastanek glinokopov, geologijo tal, rastlinje, ribe
in ostale živali v vodi, ptice in podnebje na področju glinokopa Gaj oz.
na področju Pragerskih glinokopov.

Pričakovani rezultati projekta
(do 5 vrstic)

-

Projekt bo ustvaril nova delovna mesta

nov turistični produkt na območju LAS,
povečano število turistov in turistične ponudbe na območju LAS,
urejena okolica,
zadovoljstvo domačih in tujih obiskovalcev - turistov,
povečanje časa zadrževanja domačih in tujih obiskovalcev turistov.
DA (predvideno število) _____

NE
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izhodiščno stanje
ob začetku
projekta/enota

ciljna vrednost ob
zaključku
projekta/enota

Urejena sprehajalno učna pot (v metrih)

0

500 m

Število učnih poti na
območju LAS

8

9

Povečanje števila
turistov na območju
LAS, na račun
novega produkta

2.593

2.853

Število informativnih
tabel na območju
glinokopa v Gaju
(kom)

0

9

Število pomolov na
vodi za opazovanje
življenja v vodi (kom)

0

1

Ureditev zelenih oaz
za počitek v naravi
(m3)

0

1.850 m3

Indeks povečanja
števila obiskovalcev v
kraju

100

110

Kazalnik in enota

Kazalniki za spremljanje uspešnosti
projekta v povezavi s ciljem lokalne
razvojne strategije (učinki projekta na
doseganje cilja LRS)

Lokacija projektnih dejavnosti

Glinokop v Gaju pri Pragerskem, k.o. Spodnja Polskava, parcelna
številka 772/2, občina Slovenska Bistrica.

Projekt vsebuje naložbo* (označite)

DA

NE

Projekt vsebuje poseg v prostor**
(označite)

DA

NE
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Ocena finančnega ovrednotenja projekta
Faza 1

Faza 2

Skupaj

Celotna vrednost projekta (€)

23.448,00

15.864,00

39.312,00

Upravičeni stroški projekta (€)

19.912,60

13.220,00

33.132,60

Zaprošen % sofinanciranja

85

85

85

Zaprošena LEADER sredstva (€)

16.925,71

11.237,00

28.162,71

Predvidena lastna sredstva (€)

6.522,29

4.627,00

11.149,29

Predviden prispevek v naravi
(v % od upravičenih stroškov)

2.325,00 (13,22 %)

/

2.325,00 (7,55 %)

Predvidena dinamika vlaganja
zahtevka (dd.mm.llll)

05.10.2012

05.10.2012

05.10.2012

Kruh Rudi: 051 691 520
Kontaktne informacije o projektu

Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica, 02 620 22 70.

Stroškovnik projekta – ocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***
Za to stranjo priložite natisnjeno excelovo tabelo »Stroškovnik projekta LEADER« za zadevni projekt.
Stroški morajo biti realno ocenjeni, skladno s točko d) drugega odstavka 24. člena Uredbe Komisije (ES) št.
65/2011)****

 Naložbe predstavljajo investicije v izgradnjo, prenovo ali opremljenost objektov; nakup mehanizacije, strojev ali opreme; nakup zemljišč
ter investicije v prometno, komunalno, komunikacijsko, namakalno, turistično, okoljsko idr. infrastrukturo (glejte Navodila za izdelavo NIP)
 Poseg v prostor je poseg v ali na zemljišče z namenom gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov in drug poseg v fizične strukture
na zemeljskem površju ter pod njim (Zakon o prostorskem načrtovanju).
***Ocenjena vrednost stroškov, nastalih s posamezno projektno dejavnostjo je okvirna in ne predstavlja zaveze za dejansko stanje vrednosti
posameznih stroškov, ki ga mora stranka izkazati ob oddaji zahtevka. Vrednost posameznega stroška se ob oddaji zahtevka lahko spremeni.
Stroški, ki v stroškovniku niso opredeljeni oz. se jih ne da uvrstiti v nobeno stroškovno kategorijo, opredeljeno v stroškovniku, se bodo šteli
za neupravičene.
**** Smiselnost načrtovanih stroškov se oceni na podlagi ustreznega ocenjevalnega sistema, kot so referenčni stroški, primerjava različnih
ponudb ali ocenjevalni odbor.
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IZVEDBENI PROJEKT ŠT.: 05/12
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___

Ime projekta

Nakup opreme v novi veterinarski bolnici v Slovenski Bistrici

Akronim (kratica)

Oprema veterinarske bolnice

Nosilec (naziv, naslov)

Veterinarska postaja Slovenska Bistrica, d.o.o., Zadružna ulica 1,
2310 Slovenska Bistrica

Partnerji (naziv, naslov)

/
1

Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite
in utemeljite - do 4 vrstice)

Vsebina projekta je lahko podprta tudi
v drugih ukrepih PRP 2007 - 2013
(označite z x)
Če da, je potrebno priložiti Izjavo o
izpolnjevanju obveznosti!!!

2

3

Utemeljitev:

Z novo opremo bo zagotovljena večja kvaliteta storitev, širitev
storitvenega asortimenta podjetja in povečana konkurenčnost
podjetja. Izvedba projekta pomeni pomemben prispevek k dvigu
kvalitete življenja na podeželju ter k razvoju podeželja.
111
132
312
X
112
133
321
113
142
322
121
211
323
122
212
ne more biti podprta
123
214
125
311
1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne
razvojne strategije. (navedite cilj in utemeljite prispevek) - do 6 vrstic

Projekt prevladujoče prispeva k cilju 1: Izboljšanje kakovosti
življenja na podeželju in se lahko izvaja v okviru programa 1.1:
Dostopna in okolju prijazna dežela ter ukrepa 1.1.1 Infrastruktura.

Opis projekta

V objektu bodo urejeni: veterinarska bolnica za male živali s
spremljajočimi prostori, veterinarska bolnica za velike živali s
spremljajočimi prostori, prodajalna živalske hrane, prostor za
odpadno embalažo in DDD (deratizacija, dezinsekcija in dezinfekcija),
pisarniški prostori, prostor za dežurnega veterinarja ter drugi skupni
prostori in komunikacije.
2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen. (navedite in
utemeljite) – do 6 vrstic

Ciljno skupino predstavljajo lastniki in rejci živali, v manjšem delu pa
tudi različna združenja za zaščito živali, na celotnem območju LAS.
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3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek
stroškov (v kolikor je potrebno jih razdelite po fazah) - do 20 vrstic

Projekt se bo izvedel v eni fazi. Glavne projektne dejavnosti:
1. Nakup opreme za ambulanto za male živali:
- V-top kirurška miza za male živali (144x60 cm): 2 kosa
- anestezijski aparat za male živali (na vozičku): 1 kos
- pregledna miza s predali (130x60 cm): 1 kos
- pregledna miza s kadjo (140x70 cm): 1 kos
- inox kletka – 4 moduli (skupna širina 152 cm): 1 kos
2. Nakup opreme za ambulanto za velike živali:
- Haico operacijska miza za konje: 1 komplet iz 4 komponent
- anestezijski aparat LAVC-2000D za velike živali z ISOFLURAN
vaporjem: 1 kos in odlagalno polico za LAVC-2000,
(700x280x15mm): 1 kos
- veterinarski endoskopski sistem Karl Storz: 1 komplet iz 9
komponent
Obdobje izvajanja projekta: 04.04.2012 - 30.09.2012
Projekt je inovativen (označite)

Utemeljitev inovativnosti projekta (do
6 vrstic)

DA

Nova oprema za konje bo edina tovrstna in najsodobnejša na
območju celotne države (operacijsko mizo za konje ima le še
Veterinarska fakulteta). Veterinarska postaja Slovenska Bistrica je pri
veterinarski oskrbi konj že sedaj vodilna v slovenskem prostoru,
izjemno konkurenčna pa je tudi v širšem okolju. Z novo opremo bo
svojo konkurenčnost in prepoznavnost le še povečevala.
-

Cilji projekta (do 6 vrstic)

Pričakovani rezultati projekta
(do 5 vrstic)

NE

-

nakup opreme za ambulanto za male živali, ki jo sestavlja
kirurška miza, anestezijski aparat na vozičku, pregledna miza
s predali, pregledna miza s kadjo in inox kletka,
nakup opreme za ambulanto za velike živali , ki jo sestavljajo
Haico, operacijska miza za konje, anestezijski aparat z
vaporjem in odlagalno polico in veterinarski endoskopski
sistem.

Sodobnejše, varnejše in kvalitetnejše storitve,
Povečanje tržnega deleža,
Povečanje konkurenčnosti podjetja,
Izboljšana infrastruktura za kmete živinorejce in za lastnike
živali na podeželju,
Eno novo delovno mesto (veterinarski tehnik).
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DA (predvideno število) 1

Projekt bo ustvaril nova delovna mesta

Kazalnik in enota

Kazalniki za spremljanje uspešnosti
projekta v povezavi s ciljem lokalne
razvojne strategije (učinki projekta na
doseganje cilja LRS)

Kosi nove opreme za
ambulanto za male
živali

izhodiščno stanje
ob začetku
projekta/enota
0

ciljna vrednost ob
zaključku
projekta/enota
6

0

4

Kosi nove opreme za
ambulanto za velike
živali

Lokacija projektnih dejavnosti

NE

Oprema za male in velike živali se bo nahajala v novih prostorih
veterinarske bolnice, na parcelnih številkah 1660/93 in 1660/94, k.o.
Slovenska Bistrica.

Projekt vsebuje naložbo* (označite)

DA

NE

Projekt vsebuje poseg v prostor**
(označite)

DA

NE

Ocena finančnega ovrednotenja projekta
Faza 1

Faza 2

Skupaj

Celotna vrednost projekta (€)

100.183,20

100.183,20

Upravičeni stroški projekta (€)

83.486,00

83.486,00

Zaprošen % sofinanciranja

40

40

Zaprošena LEADER sredstva (€)

33.394,40

33.394,40

Predvidena lastna sredstva (€)

66.788,80

66.788,80

Predviden prispevek v naravi
(v % od upravičenih stroškov)

/

/

Predvidena dinamika vlaganja
zahtevka (dd.mm.llll)

05.10.2012

05.10.2012

Miran Ačko: 02 805 00 30; 041 654 295
veterinarska.postaja@siol.net
Kontaktne informacije o projektu

Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica, 02 620 22 70.
Stroškovnik projekta – ocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***
Za to stranjo priložite natisnjeno excelovo tabelo »Stroškovnik projekta LEADER« za zadevni projekt.
Stroški morajo biti realno ocenjeni, skladno s točko d) drugega odstavka 24. člena Uredbe Komisije (ES) št.
65/2011)****
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 Naložbe predstavljajo investicije v izgradnjo, prenovo ali opremljenost objektov; nakup mehanizacije, strojev ali opreme; nakup zemljišč
ter investicije v prometno, komunalno, komunikacijsko, namakalno, turistično, okoljsko idr. infrastrukturo (glejte Navodila za izdelavo NIP)
 Poseg v prostor je poseg v ali na zemljišče z namenom gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov in drug poseg v fizične strukture
na zemeljskem površju ter pod njim (Zakon o prostorskem načrtovanju).
***Ocenjena vrednost stroškov, nastalih s posamezno projektno dejavnostjo je okvirna in ne predstavlja zaveze za dejansko stanje vrednosti
posameznih stroškov, ki ga mora stranka izkazati ob oddaji zahtevka. Vrednost posameznega stroška se ob oddaji zahtevka lahko spremeni.
Stroški, ki v stroškovniku niso opredeljeni oz. se jih ne da uvrstiti v nobeno stroškovno kategorijo, opredeljeno v stroškovniku, se bodo šteli
za neupravičene.
**** Smiselnost načrtovanih stroškov se oceni na podlagi ustreznega ocenjevalnega sistema, kot so referenčni stroški, primerjava različnih
ponudb ali ocenjevalni odbor.
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IZVEDBENI PROJEKT ŠT.: 06/12
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___

Ime projekta

Nabava stroja za ploskovno brušenje

Akronim (kratica)

NSPB

Nosilec (naziv, naslov)

Iskra - Releji d.d., Štatenberg 88, 2321 Makole

Partnerji (naziv, naslov)

/
1

2

3

Utemeljitev:
Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite
in utemeljite - do 4 vrstice)

Vsebina projekta je lahko podprta tudi
v drugih ukrepih PRP 2007 - 2013
(označite z x)
Če da, je potrebno priložiti Izjavo o
izpolnjevanju obveznosti!!!

Svetilo izdelano s pomočjo preciznega avtomatskega ploskovnega
brusilnega stroja, bo pripomoglo k prihranku energije, dolga
življenjska doba, odpornost na vlago, prah in druge nečistoče,
enostavno vzdrževanje ter nizko segrevanje ohišij pa bodo vplivali na
dvig kvalitete življenja na podeželju.
111
132
312
X
112
133
321
113
142
322
121
211
323
122
212
ne more biti podprta
123
214
125
311
1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne
razvojne strategije. (navedite cilj in utemeljite prispevek) - do 6 vrstic

Projekt prevladujoče prispeva k cilju 2: Razvoj gospodarstva
(ekonomska moč) in identitete podeželja in se lahko izvaja v okviru
programa 2.2: Podjetnost in nova delovna mesta ter ukrepa 2.2.2
Razvoj nekmetijskih dejavnosti.

Opis projekta

Projekt je namenjen nakupu stroja za ploskovno brušenje ter v
nadaljevanju proizvodnji svetil, namenjenih osvetljevanju
gospodarskih objektov, dvorišč in druge kmetijske infrastrukture na
širšem področju LAS, kakor tudi za potrebe razvoja orodjarstva in
mehatronike družbe Iskra - Releji d.d..

2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen. (navedite in
utemeljite) – do 6 vrstic

Projekt je v prvi vrsti namenjen lokalnemu (kmečkemu) prebivalstvu,
saj bodo svetila, ki bodo narejena s pomočjo preciznega
avtomatskega ploskovnega brusilnega stroja namenjena
osvetljevanju gospodarskih objektov, dvorišč in druge kmetijske
infrastrukture na širšem območju LAS.
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3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek
stroškov (v kolikor je potrebno jih razdelite po fazah) - do 20 vrstic

Projekt se bo izvedel v eni fazi.
Glavna projektna dejavnost je nakup strojne opreme t.j. Preciznega
avtomatskega ploskovnega brusilnega stroja, katerega velikost in
natančnost morata biti v prvi vrsti prilagojena prototipu svetila. Brusilni
stroj bo služil za fino brušenje tesnilnih in drugih naležnih površin
prototipnega svetila, ki mora zagotavljati zaščitno stopnjo IP 66
(zaščita proti vdoru prahu in curku vode pod tlakom).
Med glavnimi projektnimi aktivnosti je tudi izdelava predstavitvenega
kataloga v 1.000 izvodih, v katerem bodo podatki o svetilu, namen
uporabe, bistvene prednosti LED razsvetljave, tehnične karakteristike
svetilke ter kontaktni podatki proizvajalca.
V okviru promocije se bodo izvedle predstavitve novih svetil na
celotnem območju LAS. Promocije bodo namenjene potencialnim
uporabnikom, prikazane bodo bistvene prednosti, uporaba ter
demonstracija svetila. na razpolago bo tudi strokovno usposobljeno
osebje za dodatna pojasnila.
Obdobje izvajanja projekta: 04.04.2012 - 30.09.2012
Projekt je inovativen (označite)

DA

NE

Utemeljitev inovativnosti projekta (do
6 vrstic)

Projekt nabave stroja za ploskovno brušenje omogoča inovativnost
saj omogoča proizvodnjo popolnoma novega proizvoda (svetila),
razvito za specifične potrebe podeželskega prebivalstva . Omogoča
razvoj novih tehnologij, novo svetilo pa pomeni za družbo Iskra-Releji
d.d. tudi povsem novo tržišče.

Cilji projekta (do 6 vrstic)

Glavni projektni cilj je nakup Preciznega avtomatskega ploskovnega
brusilnega stroja za ploskovno brušenje.

Pričakovani rezultati projekta
(do 5 vrstic)

Projekt bo ustvaril nova delovna mesta

-

začetek nove proizvodnje svetil,
varčevanje z energijo,
uvajanje novih tehnologij,
varovanje okolja,
izboljšanje kakovosti bivanja opravljanja kmetijske dejavnosti.
DA (predvideno število) 2

NE
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izhodiščno stanje
ob začetku
projekta/enota

ciljna vrednost ob
zaključku
projekta/enota

Precizni avtomatski
brusilni stroj

0

1

Predstavitveni katalog
(v kom)

0

1.000

Promocija in
predstavitev svetila v
(v kom)

0

50

Število novo
zaposlenih

0

2

Kazalnik in enota

Kazalniki za spremljanje uspešnosti
projekta v povezavi s ciljem lokalne
razvojne strategije (učinki projekta na
doseganje cilja LRS)

Lokacija projektnih dejavnosti

Lokacija projektnih dejavnosti: Štatenberg 88, 2321 Makole
Vplivno območje projekta: Občine Slovenska Bistrica, Poljčane,
Makole in širše.
Parcelna številka: 307, katastrska občina: 772.

Projekt vsebuje naložbo* (označite)

DA

NE

Projekt vsebuje poseg v prostor**
(označite)

DA

NE

Ocena finančnega ovrednotenja projekta
Faza 1

Faza 2

Skupaj

Celotna vrednost projekta (€)

73.806,00

73.806,00

Upravičeni stroški projekta (€)

61.880,00

61.880,00

Zaprošen % sofinanciranja

40

40

Zaprošena LEADER sredstva (€)

24.752,00

24.752,00

Predvidena lastna sredstva (€)

49.054,00

49.054,00

Predviden prispevek v naravi
(v % od upravičenih stroškov)

/

/

Predvidena dinamika vlaganja
zahtevka (dd.mm.llll)

05.10.2012

05.10.2012

Boštjan Plaznik: 02 803 10 12
Kontaktne informacije o projektu

Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica, 02 620 22 70.

Stroškovnik projekta – ocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***
Za to stranjo priložite natisnjeno excelovo tabelo »Stroškovnik projekta LEADER« za zadevni projekt.
Stroški morajo biti realno ocenjeni, skladno s točko d) drugega odstavka 24. člena Uredbe Komisije (ES) št.
65/2011)****
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 Naložbe predstavljajo investicije v izgradnjo, prenovo ali opremljenost objektov; nakup mehanizacije, strojev ali opreme; nakup zemljišč
ter investicije v prometno, komunalno, komunikacijsko, namakalno, turistično, okoljsko idr. infrastrukturo (glejte Navodila za izdelavo NIP)
 Poseg v prostor je poseg v ali na zemljišče z namenom gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov in drug poseg v fizične strukture
na zemeljskem površju ter pod njim (Zakon o prostorskem načrtovanju).
***Ocenjena vrednost stroškov, nastalih s posamezno projektno dejavnostjo je okvirna in ne predstavlja zaveze za dejansko stanje vrednosti
posameznih stroškov, ki ga mora stranka izkazati ob oddaji zahtevka. Vrednost posameznega stroška se ob oddaji zahtevka lahko spremeni.
Stroški, ki v stroškovniku niso opredeljeni oz. se jih ne da uvrstiti v nobeno stroškovno kategorijo, opredeljeno v stroškovniku, se bodo šteli
za neupravičene.
**** Smiselnost načrtovanih stroškov se oceni na podlagi ustreznega ocenjevalnega sistema, kot so referenčni stroški, primerjava različnih
ponudb ali ocenjevalni odbor.
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IZVEDBENI PROJEKT ŠT.: 07/12
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___

Ime projekta

Prikaz etnološko kulturne dediščine na vasi

Akronim (kratica)

Kulturna dediščina

Nosilec (naziv, naslov)

Turistično društvo Lucija, Križeča vas 14a, 2319 Poljčane

Partnerji (naziv, naslov)

- Kidrič Janez (kot lastnik lokala in zemljišča lokacije projekta in kot financer) in
- Kidrič Sonja (kot lastnica lokala in zemljišča lokacije projekta)
stanujoča: Križeča vas 14 a, 2319 Poljčane
1

2

3

Utemeljitev:
Projekt prispeva k cilju osi (obkrožite
in utemeljite - do 4 vrstice)

Vsebina projekta je lahko podprta tudi
v drugih ukrepih PRP 2007 - 2013
(označite z x)
Če da, je potrebno priložiti Izjavo o
izpolnjevanju obveznosti!!!

Opis projekta

Projekt Prikaz etnološko kulturne dediščine na vasi ima velik pomen
za obujanje in ohranjanje običajev ter korenin območja LAS, za razvoj
turizma in dvig kvalitete življenja na vasi.
111
132
312
112
133
321
113
142
322
121
211
323
122
212
ne more biti podprta
X
123
214
125
311
1. Prispevek projekta k posameznem cilju / prioritetni nalogi lokalne
razvojne strategije. (navedite cilj in utemeljite prispevek) - do 6 vrstic

Projekt prevladujoče prispeva k cilju 2: Razvoj gospodarstva
(ekonomska moč) in identitete podeželja in se lahko izvaja v okviru
programa 2.3: Inovativni turizem ter ukrepa 2.3.3 Oblikovanje
novih integralnih turističnih produktov (ITP) ter trženje
Projekt vključuje izgradnjo večnamenskega prostora - kmečke izbe ,
namenjene izvajanju prireditev, in sicer prikaza etnološko kulturne
dediščine na vasi skozi vse leto. Člani turističnega društva pa bodo v
tem prostoru izvajali najrazličnejše aktivnosti (druženje, delavnice,
razstave, predavanja).
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2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen. (navedite in
utemeljite) – do 6 vrstic

-

domači in tuji turisti (vse generacije),
predšolski otroci (v okviru ogledov,ki jih izvajajo vrtci),
šolo obvezni otroci (strokovne ekskurzije),
srednješolci (strokovne ekskurzije),
društva.

3. Glavne projektne dejavnosti (vsebina), ki so podlaga za nastanek
stroškov (v kolikor je potrebno jih razdelite po fazah) - do 20 vrstic

Projekt se bo izvedel v eni fazi. Glavne projektne dejavnosti:
1. Izgradnja kmečke izbe v izmeri 30 m2, ki bo vključevala:
-

zemeljska dela,
izgradnja temeljne plošče,
zazidava objekta,
opažerska dela,
izgradnja ostrešja dolžine 9 m širine 7,60 m (površina 79,40 m2),
pokritost ostrešja s kritino bobrovec,
krovska kleparska dela,
montaža notranjih stropov,
izdelava notranjih in zunanjih ometov,
naprava estrihov z hidroizolacijo,
izdelava in montaža krušne peči,
montaža lesenih oken (5 kom) in vrat (2 kom),
polaganje talne obloge iz lesa.
2. Nabava opreme:

-

izdelava kmečke mize s klopmi okrog krušne peči,
2 leseni kašči za moko in police za kruh,
leseni obešalnik za obleke.
3. Promocija:

-

izdelana zloženka: Etnološki običaji na območju LAS (1500 kom)

Obdobje izvajanja projekta: 04.04.2012 - 30.09.2012
Projekt je inovativen (označite)

DA

NE

Utemeljitev inovativnosti projekta (do
6 vrstic)

Kmečka izba bo omogočila ponudbo novega turističnega produkta na
območju LAS-prireditve Prikaz etnološko kulturne dediščine na vasi
(npr. Od zrna do kruha) z možnostjo prijetnega druženja.

Cilji projekta (do 6 vrstic)

Glavni cilj: Izgradnja društvenega prostora - kmečke izbe s krušno
pečjo ter tako dopolniti in obogatiti turistično ponudbo območja LAS z
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novim integriranim turističnim produktom in prispevati k ohranjanju
običajev območja.

Pričakovani rezultati projekta
(do 5 vrstic)

Projekt bo ustvaril nova delovna mesta

- izgradnja kmečke izbe,
- povečano število turistov v Križeči vasi in na območju LAS v
letu 2012,
- nov integriran turistični produkt na območju LAS,
- izdelana zloženka: Etnološki običaji na območju LAS.
DA (predvideno število)

ciljna vrednost ob
zaključku
projekta/enota

0

30 m2

Povečanje števila
turistov v Križeči vasi
(indeks)

100

115

Nov integriran
turistični produkt na
območju LAS

13

14

Število izvodov
zloženke

0

1.500

Izgradnja kmečke
izbe (v m2 )

Lokacija projektnih dejavnosti

NE

izhodiščno stanje
ob začetku
projekta/enota

Kazalnik in enota

Kazalniki za spremljanje uspešnosti
projekta v povezavi s ciljem lokalne
razvojne strategije (učinki projekta na
doseganje cilja LRS)

1

Projekt se bo izvajal v središču Križeče vasi.
Objekt bo samostojen, na prostem, v neposredni bližini ostalih
objektov, na parcelni št. 970, k.o. Brezje pri Poljčanah, Križeča
vas, pošta in občina Poljčane.

Projekt vsebuje naložbo* (označite)

DA

NE

Projekt vsebuje poseg v prostor**
(označite)

DA

NE
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Ocena finančnega ovrednotenja projekta
Faza 1

Faza 2

Skupaj

Celotna vrednost projekta (€)

35.040,14

35.040,14

Upravičeni stroški projekta (€)

29.425,12

29.425,12

Zaprošen % sofinanciranja

85

85

Zaprošena LEADER sredstva (€)

25.011,35

25.011,35

Predvidena lastna sredstva (€)

10.028,79

10.028,79

Predviden prispevek v naravi
(v % od upravičenih stroškov)

1.350,00 (4,81%)

1.350,00 (4,81%)

Predvidena dinamika vlaganja
zahtevka (dd.mm.llll)

05.10.2012

05.10.2012

Kidrič Janez: 041 731 462
Kontaktne informacije o projektu

Mirjana Gavrilovič, RIC Slovenska Bistrica, 02 620 22 70.

Stroškovnik projekta – ocenjena vrednost stroškov projektnih dejavnosti***
Za to stranjo priložite natisnjeno excelovo tabelo »Stroškovnik projekta LEADER« za zadevni projekt.
Stroški morajo biti realno ocenjeni, skladno s točko d) drugega odstavka 24. člena Uredbe Komisije (ES) št.
65/2011)****

 Naložbe predstavljajo investicije v izgradnjo, prenovo ali opremljenost objektov; nakup mehanizacije, strojev ali opreme; nakup zemljišč
ter investicije v prometno, komunalno, komunikacijsko, namakalno, turistično, okoljsko idr. infrastrukturo (glejte Navodila za izdelavo NIP)
 Poseg v prostor je poseg v ali na zemljišče z namenom gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov in drug poseg v fizične strukture
na zemeljskem površju ter pod njim (Zakon o prostorskem načrtovanju).
***Ocenjena vrednost stroškov, nastalih s posamezno projektno dejavnostjo je okvirna in ne predstavlja zaveze za dejansko stanje vrednosti
posameznih stroškov, ki ga mora stranka izkazati ob oddaji zahtevka. Vrednost posameznega stroška se ob oddaji zahtevka lahko spremeni.
Stroški, ki v stroškovniku niso opredeljeni oz. se jih ne da uvrstiti v nobeno stroškovno kategorijo, opredeljeno v stroškovniku, se bodo šteli
za neupravičene.
**** Smiselnost načrtovanih stroškov se oceni na podlagi ustreznega ocenjevalnega sistema, kot so referenčni stroški, primerjava različnih
ponudb ali ocenjevalni odbor.
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IZJAVA O VELJAVNOSTI IZBORA PROJEKTOV
Izjavljamo da:


projekti, opredeljeni v predloženem NIP:
-

so bili predlagani s strani lokalne akcijske skupine (LAS), njenih članov ali prebivalcev
območja LAS na podlagi poziva za nabor projektov z dne 25.11.2011 do 20.01.2012;

-

so bili izbrani in potrjeni s strani organa odločanja LAS na 21. seji, dne 21.02.2012;

-

so bili izbrani in potrjeni na transparenten način na podlagi jasnih in preglednih kriterijev, ki
so bili prijavitelju znani ob oddaji predloga;

-

so skladni s cilji / prioritetnimi nalogami lokalne razvojne strategije in prispevajo k njihovi
uresničitvi;

-

imajo zaprto finančno konstrukcijo;

-

imajo realno ocenjene stroške;

-

so pripravljeni do faze izvedbe;

-

imajo pridobljena vsa zakonsko potrebna dovoljenja in soglasja;



so projekt sodelovanja potrdili vsi sodelujoči partnerji;



pri izboru projektov ni prihajalo do konflikta interesov;



je izbor projektov potekal v skladu s poslovnikom LAS in brez nepravilnosti;



hranimo dokumentacijo o postopkih izbora projektov;



vsi podatki v NIP ustrezajo dejanskemu stanju.

Predstavnik LAS (ime, priimek, funkcija):
Karmen SADEK PUČNIK, predsednica
podpis_____________________

Predstavnik organa odločanja (ime, priimek, funkcija):
Karmen SADEK PUČNIK, predsednica
podpis_____________________

Predstavnik organa nadzora (ime, priimek, funkcija):
Branko ŽNIDAR, predsednik Nadzornega odbora
podpis_____________________

Kraj, datum: Slovenska Bistrica, 04.04.2012
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