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

V/na Slovenski Bistrici, dne

03.10.2012

Odgovorna oseba

Karmen SADEK PUČNIK

Podpis
Žig

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.
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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 294.300,56€, od tega:
 zaprošenih sredstev LEADER 197.057,47 €,
 lastnih sredstev upravičenca 97.243,10 €.
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.
1
2
3
4
5

6

7
8.
9
10

ime projekta
Ritoznojčan – vino moje
mladosti
Zemljanka za koriščenje
energije zemlje
V Dravinjsko dolino s
kolesom po košarico
dobrot
Za varno življenje in
premoženje
Biološko čiščenje preprog,
tekstilnih površin in
oblazinjenega pohištva
Ureditev stopnišča in
dvorišča pri upravni stavbi
Kmetijske zadruge
Slovenska Bistrica, z.o.o.
Posodobitev turistične
pisarne na dvorcu
Štatenberg
Po poteh kulturne
dediščine
Opazovalnica za ptice z
doživljajskim podestom
Obnova Kavklerjeve kleti

akronim
(kratica)

nosilec

partnerji
Občina Slovenska
Bistrica, Vila Platana,
KGZS - KGZ Maribor
Kmetijski center Plantis
d.o.o., Hrastje s.p.
Občina Poljčane, TD
Štatenberg, TD
Studenice

Ritoznojčan

Razvojno informacijski
center Slovenska Bistrica

Zemljanka

Inštitut za promocijo
varstva okolja

Kolo in košarica

Občina Makole

Za varnost

Ljudska univerza
Slovenska Bistrica

PGD Slovenska Bistrica

Biološko
čiščenje

Mirkom d.o.o.

/

Okoljska
ureditev zadruge

Kmetijska zadruga
Slovenska Bistrica, z.o.o.

/

Turistična
pisarna
Štatenberg
Kulturna
dediščina
Opazovalnica za
ptice
Kavklerjeva klet

Zavod za kulturo
Slovenska Bistrica

Občina Makole, Impol
Štatenberg, d.o.o. in
Peter Kociper s.p.
Občina Slovenska
Bistrica

Občina Poljčane

/

Aleksander Kavkler

/

TD Štatenberg

10. Seznam projektov sodelovanja: Ni projektov sodelovanja.
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IZVEDBENI PROJEKT ŠT.: 01/13
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___

Ime projekta

Ritoznojčan – vino moje mladosti

Akronim (kratica)

Ritoznojčan

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,
VILA PLATANA, d.o.o., Kovača vas 83, 2310 Slovenska Bistrica
KGZS - KGZ MARIBOR, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
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 bo prispeval k ohranjanju in povečevanju dohodkov na
vinogradniških kmetijah ter k ohranjanju delovnih mest in novim
možnostim zaposlitve, kakor tudi h konkurenčnosti kmetijstva in
gozdarstva.
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

Osnovni cilj je ohranjanje tradicionalnega vina Ritoznojčan,
oblikovanje celostne podobe izdelka, prepoznavnost območja,
obogatitev turistične ponudbe v okviru Podpohorske vinsko –
turistične ceste, povezovanje vinogradnikov in večja možnost
uspešnega trženja vina in krajine.
V ta namen se bo zaščitilo vino Ritoznojčan z označbo priznanega
tradicionalnega poimenovanja izdelka – Ritoznojčan PTP, ki bo
pomenilo prvo takšno zaščito, tako na območju občine Slovenska
Bistrica in območju LAS, kakor tudi v vinorodnem okolišu Štajerska –
Slovenija nasploh.
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2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen.
(navedite in utemeljite) – do 6 vrstic

-

vinogradniki
kupci vina in gostinci
turisti in drugi obiskovalci občine
ponudniki na Podpohorski vinsko-turistični cesti
ženske ter zaposleni na družinskih kmetijah
brezposelni, mlajši odrasli in starejši.

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: ZASNOVA ZAŠČITE PRIZNANEGA TRADICIONALNEGA
POIMENOVANJA IZDELKA (1. 11. 2012 – 31. 5. 2013)
• ogled dobre prakse za partnerje v projektu (1)
• informiranje in animiranje ponudnikov za skupni nastop in
ustanovitev konzorcija
• ustanovitev konzorcija
• proučitev postopka pridelave Ritoznojčan, kot je bilo nekoč
• analiza stanja vinogradništva na določenem geografskem
območju
• priprava elaborata
• priprava vsebin za usposabljanje pridelovalcev na pravilno
pridelavo vina Ritoznojčan in uporabo imena
• e-podpora projektu in priprava vsebin
• priprava in izvedba izobraževalne delavnice za ponudnike (1)
• priprava in izvedba novinarske konference (1)
• predstavitev projekta v medijih (1)
2. faza: IZVEDBA POSTOPKA ZAŠČITE IN OBLIKOVANJE
CELOSTNE PODOBE IZDELKA (1. 6. 2013 – 31. 3. 2014)
• izvedba postopka zaščite
• priprava in oblikovanje celostne grafične podobe izdelka
• tisk 50.000 kosov etikete
• tisk 2.000 kosov zgibank
• priprava vsebin ter osnutka knjižice o vinu Ritoznojčan
• priprava in izvedba izobraževalne delavnice za ponudnike (1)
• priprava in izvedba novinarske konference (1)
• predstavitev projekta v medijih (1)
• javna predstavitev izdelka na prireditvi ob zaključku projekta
• priprava prevodov besedil za knjižico
Projekt je inovativen (označite)

DA

NE
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Utemeljitev inovativnosti
projekta (do 6 vrstic)

Projekt Ritoznojčan – vino moje mladosti je inovativen, saj gre za nov
način kontrolirane pridelave vina in poenotenje okusa vina
Ritoznojčan, hkrati pa bo nastal tudi nov produkt – Ritoznojčan PTP.
Ustanovljen bo tudi konzorcij Ritoznojčan, ki bo združeval in
promoviral registrirane lokalne pridelovalce, ki pridelajo večino vina na
označenem geografskem območju.
-

Cilji projekta (do 6 vrstic)

-

-

Pričakovani rezultati projekta
(do 5 vrstic)

-

zaščita vina z označbo priznanega tradicionalnega
poimenovanja – Ritoznojčan PTP
oblikovana celostna podoba novega produkta
združevanje in povezovanje pridelovalcev (konzorcija
Ritoznojčan)
obuditev in ohranjanje tradicije vina Ritoznojčan
povečanje prepoznavnosti vina Ritoznojčan
večja prepoznavnost bistriškega vinorodnega območja in s tem
občine Slovenska Bistrica, območja LAS, kakor tudi vinorodnega
okoliša Štajerska - Slovenija
obogatitev turistične ponudbe v okviru Podpohorske vinsko –
turistične ceste večja možnost uspešnega trženja vina in krajine
povezani pridelovalci v združenje
prvi in nov izdelek Ritoznojčan PTP - zaščiteno vino
določitev pogojev pridelave vina Ritoznojčan
izdelan elaborat
oblikovana celostna grafična podoba izdelka
usposobljeni pridelovalci za pridelavo vina Ritoznojčan

DA (predvideno število)____
Projekt bo ustvaril nova
delovna mesta

NE

Projekt bo pripomogel k ohranitvi obstoječih delovnih mest in
ustvarjanju dodatnega vira dohodka. Projekt bo posredno vplival tudi
na nove zaposlitve na območju LAS.
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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)
Projekt vsebuje poseg v
prostor** (označite)

Izhodiščno stanje
ob začetku
projekt/enota

Ciljna vrednost ob
zaključku
projekta/enota

Zaščiten izdelek z
označbo PTP

0

1

Usposobljeni
pridelovalci
Člani konzorcija
Konzorcij Ritoznojčan
Pridelovalci, ki bodo
vključeni v proizvodnjo
vina Ritoznojčan PTP
Predstavitev
Ritoznojčana PTP v
različnih medijih
Celostna grafična
podoba vina
Ritoznojčan PTP
Elaborat
Izobraževalne
delavnice
Novinarske
konference

0

10

0
0

10
1

0

10

0

2

0

1

0
0

1
2

0

2

Etiketa (v kom)

0

50.000

Zgibanka (v kom)

0

2.000

Izdaja osnutka knjižice

0

1

Prireditev ob zaključku
projekta

0

1

Občina Slovenska Bistrica, v kateri prebiva 25. 189 občanov, kar
predstavlja 79,10 % prebivalcev na obravnavanem območju LAS.
DA

NE

DA

NE
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Ocena finančnega ovrednotenja projekta

Faza 1

Faza 2

Skupaj

Celotna vrednost projekta (€)

18.158,65

16.657,50

34.809,15

Upravičeni stroški projekta (€)

16.413,32

14.720,84

31.134,16

Zaprošen % sofinanciranja

85

85

85

Zaprošena LEADER sredstva (€)

13.951,32

12.512,71

26.464,03

Predvidena lastna sredstva (€)

4.207,33

4.144,79

8.352,12

Predviden prispevek v naravi
(v % od upravičenih stroškov)

/

/

/

Predvidena dinamika vlaganja
zahtevka (dd.mm.llll)

31.05.2013

31.03.2014

Kontaktne informacije o
projektu

Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica, 02 620 22 72, 051 396
096.

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.: 02/13
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___

Ime projekta

Zemljanka za koriščenje energije zemlje

Akronim (kratica)

Zemljanka

Nosilec (naziv, naslov)

Inštitut za promocijo varstva okolja, PE Lušečka vas 14, 2319
Poljčane
- Kmetijski center Plantis d.o.o, Dravinjska c. 63, 2319 Poljčane

Partnerji (naziv, naslov)

- Hrastje s.p., Ferdinand Vouk, Modraže 18, 2319 Poljčane
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!!!

Opis projekta

2

3

Utemeljitev:

Zemlja daje možnost koriščenja energije zlasti na kmetijskih območjih,
zato je v projektu zasnovana izdelava podzemne shrambe ali
zemljanke kot pilotnega (učnega) objekta za izobraževanje o
trajnostni rabi energije, kar pripomore k ohranjanju okolja in
podeželja.
132
312
111
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
Zemlja je shranjevalec energije, poleti ohranja hlad, pozimi pa
zadržuje toploto. To lastnost zemlje lahko izkoristimo za shranjevanje
pridelkov. Pridelki potrebujejo v topli polovici leta hlad, da zadržijo
vlago in pozimi višje temperature proti zmrzali. Ker nam zemlja daje
možnost koriščenja te energije zlasti na kmetijskih območjih, smo v
predlaganem projektu zasnovali izdelavo podzemne shrambe ali
zemljanke kot pilotnega (učnega) objekta za izobraževanje o
trajnostni rabi energije. Vzpostavljena bo kot učni objekt predvsem za
mlade in tudi za lokalno prebivalstvo območja LAS, kjer so zelo
podobni geografski pogoji kot na območju učnega poligona Dole. Že
ob gradnji bo upoštevano edukacijsko izhodišče s ciljem, da bodo
lahko obiskovalci videli vse faze gradnje, vključno z opremo
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zemljanke. Na ta način bomo vzpodbujali vse, ki imajo možnost, da si
postavijo zemljanko in koristijo energijo zemlje (saj so hladilne
naprave veliki porabniki električne energije). Za prenos tovrstnih
izkušenj v prakso pa bomo zagotavljali tudi izobraževanje in
ozaveščanje o možnostih koriščenja energije zemlje za shranjevanje
pridelkov.
2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen.
(navedite in utemeljite) – do 6 vrstic

•
•
•
•
•

družine z otroki
gospodinje, ženske 50+
mladi kmetje, družinske kmetije
izobraževalne ustanove
brezposelni, invalidi

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, v obdobju od 01.11.2012 do
30.06.2013.
Glavne projektne aktivnosti:
1. Zemeljska dela (ureditev dostopa do vhoda zemljanke, izkop jame
za zemljanke v izmeri 5 m dolžine, 4 m širine in 2 m globine)
2. Tehnična ureditev notranjega dela zemljanke (izdelava lesenih
konstrukcij za izdelavo sten zemljanke, utrditev zemlje, izdelava
vhodnih vrat, polaganje EPDM folije na konstrukcijo in varovalni
mehanizmi proti vlagi in podoru zemlje, ureditev notranjega prostora z
vrati in predelnimi stenami). Velikost območja zemljanke je 45 m2,
celotna konstrukcija je v velikosti 75 m2, kar je tudi površina, ki jo bo
treba zasuti.
3. Zunanja ureditev zemljanke (krajinska ureditev okolice,
posaditev avtohtonih grmišč, ureditev odtokov vode in izdelava
visokih gred).
4. Edukacijska ureditev notranjega in zunanjega dela zemljanke:
namestitev termometrov, hidrometra, barometra, učna tabla o
postavitvi in funkciji zemljanke, tehnični načrt kot učni pripomoček za
izdelavo zemljanke.
5. Izpeljava promocijskih obiskov: naslov promocijskih obiskov
»Koristimo energijo zemlje – postavimo si zemljanko« (za območje
LAS, za zainteresirane posameznike, za šole in druge organizacije),
trajanje 3 ure, program obsega prikaz učnega poligona za
samooskrbo, določitev mesta za ureditev zemljanke, način izkopa in
ureditve zemljanke ter možnosti shranjevanja pridelkov s poudarkom
na pomenu koriščenja zemeljske energije za zdravje (hladilne
naprave običajno preveč ohladijo živila).
Projekt je inovativen (označite)

DA

NE
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Utemeljitev inovativnosti
projekta (do 6 vrstic)

Projekt »Zemljanka« je inovativen, ker oživlja tradicionalno prakso
shranjevanja živil v zemlji. Ta praksa je bila tipična za kmetijska
območja. Z vzpostavljanjem samooskrbe dobivajo zemljanke nov
pomen, saj pomenijo neodvisnost od električne energije in omogočajo
shranjevanje proizvodov skozi celo leto. Z nadgradnjo zemljanke v
učni objekt dobiva le ta širši pomen za prebivalce območja LAS in
širše, saj si bodo lahko ogledali način gradnje in zakonitosti notranje
opreme na način, ki ga lahko prenesejo v lastno okolje.

Cilji projekta (do 6 vrstic)

Vzpostavitev učnega objekta – zemljanke – za obveščanje in
izobraževanje o možnostih koriščenja zemeljske energije za
shranjevanje pridelkov.

Pričakovani rezultati projekta
(do 5 vrstic)

Projekt bo ustvaril nova
delovna mesta

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

- Vzpostavljena zemljanka kot edukacijski in ozaveščevalski
objekt za rabo zemeljske energije pri shranjevanju pridelkov
- Zunanja ureditev – krajinska ureditev zemljanke
- Promocijski ogledi (vodenje, strokovna razlaga za ozaveščanje o
pomenu trajnostne rabe energije in možnostih koriščenja
zemeljske energije za shranjevanje pridelkov). Postavljena bo
tudi učna tabla z razlago izgradnje in pomena zemljank za
trajnostno rabo energije in kot pripomoček samooskrbi.

DA (predvideno število) 1

NE

Kazalnik in enota

Izhodiščno stanje
ob začetku
projekt/enota

Ciljna vrednost ob
zaključku
projekta/enota

Število obiskovalcev
zemljanke
Število zainteresiranih
za postavitev lastnih
zemljank
Število ozaveščenih o
pomenu trajnostne
rabe energije
Število motiviranih za
spremembe v smer
trajnostne rabe
energije
Število šol z
vključitvijo vsebin
trajnostne energije in
zemljanke v program

0

300

0

15

10

300

0

20

4

10

Lokacija projektnih dejavnosti
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Zemljišče učnega poligona Dole je last direktorice Inštituta za
promocijo varstva okolja, ddr. Ane Vovk Korže.
Parcelna številka, katastrska občina: 555 travnik, vl-št. 25 Vrhole pri
Laporju
Projekt vsebuje naložbo*
(označite)
Projekt vsebuje poseg v
prostor** (označite)

DA

NE

DA

NE

Ocena finančnega ovrednotenja projekta
Faza 1

Faza 2

Skupaj

Celotna vrednost projekta (€)

19.990,00

-

19.990,00

Upravičeni stroški projekta (€)

16.658,33

-

16.658,33

Zaprošen % sofinanciranja

85

-

85

Zaprošena LEADER sredstva (€)

14.159,58

-

14.159,58

Predvidena lastna sredstva (€)

5.830,42

-

5.830,42

Predviden prispevek v naravi
(v % od upravičenih stroškov)

/

-

/

Predvidena dinamika vlaganja
zahtevka (dd.mm.llll)

15.07.2013

-

15.07.2013

Kontaktne informacije o
projektu

bojana.korez@poljcane.si
Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica, 02 620 22 72.

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.: 03/13
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___

Ime projekta

V Dravinjsko dolino po košarico dobrot

Akronim (kratica)

Kolo in košarica

Nosilec (naziv, naslov)

Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole
- TD Štatenberg, Štatenberg 66a, 2321 Makole

Partnerji (naziv, naslov)

- KAZZ, Nejc Zorko Horvat s.p., Lušečka vas 26, 2319 Poljčane
- TD Samostan Studenice, Studenice 3, 2319 Poljčane
- Občina Poljčane – RCN, Bistriška 68, 2319 Poljčane
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!!!

Opis projekta

2

3

Utemeljitev:

Izjemno razgibana pokrajina med Pohorjem in Bočem ter osrčje
Dravinjske doline je lahko z neštetimi opaznimi, pa tudi skritimi
naravnimi lepotami, kulturno dediščino, izobraževalnim turizmom in
dobro kulinariko idealna izbira za kolesarjenje, ki pripomore k
izboljšanju kakovosti življenja na podeželju.
132
312
111
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: Izboljšanje kakovosti
življenja na podeželju 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
Občini Makole in Poljčane imata ugodno strateško lego v osrednjem
delu doline Dravinje, zato je odlično izhodišče za kolesarstvo. Ker je
relief ravninski, je uporaba kolesa ne le ekološko, ampak tudi
zdravstveno nadvse pomembna. Kmetijstvo kot glavna dejavnost v
dolini Dravinje pa daje pridelek, ki ga lahko tudi pridodamo (košarica
dobrot).
Na območju občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica so že
vzpostavljene tri daljše kolesarske poti. Te poti želimo nadgraditi z
izposojo koles in vključitvijo samooskrbe. Karta učnih poti in učnih
točk za Dravinjsko dolino je že izšla. Zaradi izjemnega zanimanja
obiskovalcev po oblikah trajnostne mobilnosti in ogledih učnih
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poligonov, želimo ponuditi obisk učnih točk in učilnice v naravi z
izposojo koles in osnovne opreme, primerne za družine in
posameznike, ki bodo tako lahko preživeli dan v naravi.
2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen.
(navedite in utemeljite) – do 6 vrstic

•
•
•
•
•

družine z otroki
posamezniki
društva
ženske in težje zaposljive osebe,
mladi in starejši

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, v obdobju od 01.11.2012 do
30.11.2013.
Glavne projektne aktivnosti:
- Predstavitev širšemu okolju obstoječo infrastrukturo in priprava
nabora ponudnikov in označitev v kolesarski karti,
- Pripraviti material (slikovni in tekst) za izdajo in nadgradnjo že
obstoječe kolesarske karte v občini Poljčane,
- Nadgradnja kolesarske karte Dravinjska doline v obsegu 5.000
izvodov,
- Priprava košarice dobrot,
- Ureditev dveh info kolesarskih točk,
- Nabava koles za izposojo: 4 x otroško kolo (2 x fantovsko + 2x
dekliško), 2 x električno žensko kolo, 2 x MTB kolo (moško +
žensko) primerno za vzpon na Boč in 5 x TREKING kolo z
opremo (2 x moško + 3 x žensko),
- Nakup osnovne opreme in nekaj dodatne, ki vključuje nakup
štirih otroških čelad in pet odraslih čelad za kolesarjenje odsevne
jopiče, GPS napravo in nekaj osnovnih pripomočkov za hitro
popravilo,
- Priprava vodenih programov ogledov zaključenih skupin
kolesarjev,
- Promocija novih aktivnosti s pomočjo e-podpore na spletnih
straneh občin Makole in Poljčane.
Krajši dodatni opis projektnih dejavnosti (vsebine) v prilogi A
Projekt je inovativen (označite)

Utemeljitev inovativnosti
projekta (do 6 vrstic)

DA

NE

Inovativnost projekta je izražena v širitvi ponudbe trajnostne
mobilnosti, v povečevanju interesa po druženju, dviganju
samopodobe pri mladih, ki potrebujejo gibanje in jim stik z naravo
pomeni terapijo, inovativna je povezava kolesa in košarice, ki pomeni
lažjo dostopnost do kmetijskih proizvodov, ki so pridelani na naravni
način. Kot največji doprinos pa je povezava občin preko kolesarskih
poti, saj je le to nujno za izvajanje tovrstnih projektov.
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Cilji projekta (do 6 vrstic)

Cilj projekta je oživeti že vzpostavljene kolesarske poti (Dravinjsko,
Firmilsko in Poligonsko) ter jih povezati med občinama Poljčane in
Makole. Ker je povpraševanje po takšnem načinu preživljanja
prostega časa kot je kolesarjenje vedno večje in zanimivo bomo s
projektom omogočili tudi lokalnim ponudnikom, da ponudijo svoje
produkte in storitve.
izdaja kolesarske karte z označbo lokalnih zanimivosti in lokalne
ponudbe,
- postavitev dveh kolesarskih info točk (Štatenberg in Poljčane);
- nakup koles za izposojo,
- nakup osnovne in dodatne opreme,
- izdelani in pripravljeni vodeni tematski programi za kolesarje s
tematskimi doživetji,
- dobro delujoča e-podpora, ki bo omogočala dostop so vseh
potrebnih informacij za morebitne kolesarje v Dravinjski dolini,
- košarico dobrot, ki bo vsebovala produkte iz lokalnega okolja in
sčasoma postala kot turistični spominek tega območja.
Krajši dodatni opis pričakovanih rezultatov v prilogi B
-

Pričakovani rezultati projekta
(do 5 vrstic)

Projekt bo ustvaril nova
delovna mesta

DA (predvideno število) _____
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)
Projekt vsebuje poseg v
prostor** (označite)

NE

izhodiščno stanje
ob začetku
projekta/enota

ciljna vrednost ob
zaključku
projekta/enota

Število uporabnikov
koles

0

100

Število udeležencev v
programih »košarica«

0

50

Število uporabnikov
e-podpore za
kolesarske poti

0

250

Lokacija projektnih dejavnosti: Občini Makole in Poljčane
DA

NE

DA

NE
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Ocena finančnega ovrednotenja projekta
Faza 1

Faza 2

Skupaj

Celotna vrednost projekta (€)

21.828,48

-

21.828,48

Upravičeni stroški projekta (€)

18.190,40

-

18.190,40

Zaprošen % sofinanciranja

85

-

85

Zaprošena LEADER sredstva (€)

15.461,84

-

15.461,84

Predvidena lastna sredstva (€)

6.366,64

-

6.366,64

Predviden prispevek v naravi
(v % od upravičenih stroškov)

/

-

/

Predvidena dinamika vlaganja
zahtevka (dd.mm.llll)

06.12.2013

-

06.12.2013

Kontaktne informacije o
projektu

Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole, tel: 02 80 29 200
Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica, 02 620 22 72.

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.

16

IZVEDBENI PROJEKT ŠT.: 04/13
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___

Ime projekta

Za varno življenje in premoženje

Akronim (kratica)

Za varnost

Nosilec (naziv, naslov)

Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 22, 2310
Slovenska Bistrica

Partnerji (naziv, naslov)

Prostovoljno gasilsko društvo Slovenska Bistrica, Kolodvorska cesta
23, 2310 Slovenska Bistrica
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!!!

Opis projekta

2

3

Utemeljitev:

Namen projekta je usposabljati, praktično uriti in izobraževati z ciljem
preprečevanja nevarnih situacij in v primeru nastanka ustreznega in
učinkovitega ukrepanja, kar pripomore k izboljšanju kakovosti življenja
na podeželju, kakor tudi k ohranjanju naravne in kulturne dediščine.
132
312
111
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 2.1: Znanje za razvoj ter ukrepa 2.1.1 Usposobljenost in
krepitev človeškega potenciala
Prostovoljno gasilsko društva Slovenska Bistrica praznuje v letu 2012
140 let delovanja. Ob tej priložnosti so pripravili vrsto aktivnosti s
katerimi bodo obeležili svoj jubilej. V okviru projekta prijavljamo
dejavnosti, ki imajo skupni imenovalec: izobraževanje, praktično
učenje in preizkušanje ukrepov predvsem na področju preventivne
dejavnosti. Izbrana področja, ki se dotikajo varnosti vseh prebivalcev
območja LAS-a so: varovanje življenj in premoženja na kmetijah,
obsežna gasilska vaja s prikazom reševanja ponesrečencev v
prometu, gašenja požarov in ravnanja z nevarnimi snovmi.
2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen.
(navedite in utemeljite) – do 6 vrstic

•
•
•
•

Nosilce kmečkih gospodarstev
Mlajše od 25 let
Strokovne podporne inštitucije
Lokalne skupnosti in društva.

17

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, v obdobju od 04.10.2012 do
31.10.2012.
Glavne projektne aktivnosti:
1. Gasilska vaja s prikazom načinov gašenja in reševanja
ljudi ter premoženja
Vajo z naslovom MASOVNA PROMETNA NESREČA je načrtovana v
središču Slovenske Bistrice. V zvezi z vajo in prikazi bodo nastali
predvsem materialni stroški, saj se pri tovrstnih aktivnostih porabijo
kemikalije in materiali za gašenje. Napolniti je potrebno gasilnike ter
IDA jeklenke. Pričakuje se tudi poraba: pivnikov, absorberjev in
»črevesa«. Poleg navedenih bodo nastali tudi stroški uporabljene
večje količine vode, predvsem pa pogonskega goriva, saj bo v vaji
udeleženih več kot 25 vozil.
Aktivnosti povezane s stroški na projektu:
• Tisk majic za sodelujoče v vaji in goste
• 180 sodelujočih gasilcev in drugih pri izvedbi vaje
• Malica za 180 udeležencev vaje
• Prikaz gašenja z različnim sredstvi
• Prikaz obvladovanja nesreč pri ravnanju z nevarnimi snovmi
• Fotografiranje dogodkov in aktivnosti na terenu
• Obveščanje in vabila za člane LAS-a po klasični osebni pošti
• Izmenjava dobre prakse v okviru EU in pridruženih članic,
nočitev gostov iz Hrvaške in Nemčije
• Honorar za vodjo vaje in namestnika, ter pripravljavca
elaborata vaje
2.
•
•
•

Sklop predavanj z vsebino:
Preprečevanje požarov v kmetijskem gospodarstvu,
Nevarne snovi na kmetiji: katere so in kako ravnamo z njimi,
Sončne elektrarne iz vidika požarne varnosti.

3.
•
•
•
•
•

Tisk zloženke
Priprava materialov in slikovnega gradiva za zloženko
Priprava in oblikovanje zloženke za tisk
Tisk zloženk v nakladi 2500 izvodov
Distribucija zloženk neposredno udeležencem predavanj
Distribucija zloženk med prebivalce LAS-a (vlaganje zloženk
v lokalni časopis)
• Avtorski honorarji za 3 predavatelje
• Predavalnica in drugi prostori PGD Slovenska Bistrica
• Osebna pošta za člane LAS-a
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4. Koordinacija in vodenje projekta
• Vodenje in koordinacija projekta, ure zaposlenih na LU (vodja
in administrator)
Krajši dodatni opis projektnih dejavnosti (vsebine) v prilogi C
Projekt je inovativen (označite)

Utemeljitev inovativnosti
projekta (do 6 vrstic)

Cilji projekta (do 6 vrstic)

Pričakovani rezultati projekta
(do 5 vrstic)

DA

NE

V lokalnem okolju se podobne akcije, v takšnem obsegu še niso
izvedle. Izvajale so se vedno le posamične akcije reševanja,
evakuacije ali gašenja. Glede na gostoto prometa in udeleženost
vseh nas v njem, je prikaz reševanja v tako zahtevnih okoliščinah
inovativen. Zaradi navedenega zahteva tudi drugačen pristop,
angažiranje več prostovoljcev in gasilcev, operativne enote ne le
PGD Slovenska Bistrica pač pa tudi drugih javnih služb. Inovativen je
tudi pristop, da povabimo k ogledu dobre prakse druge gasilske
enote.
Glavni cilj projekta je usposabljati, praktično uriti in izobraževati z
namenom preprečevanja nevarnih situacij in v primeru nastanka
ustreznega in učinkovitega ukrepanja. Vse z namenom, da bodo
posledice v primeru dogodkov čim manjše, tako za življenje in zdravje
ljudi, kakor tudi za premoženje.
- najmanj 200 udeležencev, ki si bodo ogledali gasilsko vajo in
prikaz reševanja in gašenja premoženja ter reševanju ljudi,
- najmanj 30 udeležencev predavanj na temo Bolje preprečevati
kot posredovati
- Zloženke z nasveti za preventivno delovanje bomo razdelili vsem
članom LAS-a.
Pri učinkih tega projekta je spremljanje učinkovitost ravno nasprotno
od običajnega. Če bo nesreč pri ravnanju z nevarnimi snovmi,
prometnih nesreč in požarov čim manj je projekt dosegel svoj namen.

Projekt bo ustvaril nova
delovna mesta

DA (predvideno število) _____

NE
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Kazalnik in enota

izhodiščno stanje
ob začetku
projekta/enota

0
Gasilska vaja

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

Predavanje Bolje
preprečiti kot
posredovati

0

Zloženke - varovanje
ljudi in premoženja

0

Izmenjava primerov
dobre prakse znotraj
EU in pridruženih
članic EU

Lokacija projektnih dejavnosti

0

ciljna vrednost ob
zaključku
projekta/enota

1 izvedena gasilska
vaja (160
udeležencev in
najmanj 200
obiskovalcev)
2 predavanji z
najmanj 30
udeležencev
2.500
2 izmenjavi
(16 udeležencev iz
Nemčije)
(10 udeležencev iz
Hrvaške)

Gasilska vaja se bo izvedla v Slovenski Bistrici, na križišču Šolske
ulice, Partizanske ulice in Kraigherjeve ceste. Prikaz načinov
gašenja in ravnanja z nevarnimi snovmi bo v prostorih PGD
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 23. Predavanja bodo
predvidoma v učilnici PGD na isti lokaciji, v primeru večjega števila
zainteresiranih uporabnikov pa lahko tudi drugje na območju LAS-a.
Vodenje projekta in koordinacijo, ter hrambo dokumentacije bomo
izvedli na Partizanski ulici 22, v Slovenski Bistrici.

Projekt vsebuje naložbo*
(označite)
Projekt vsebuje poseg v
prostor** (označite)

DA

NE

DA

NE

Ocena finančnega ovrednotenja projekta
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Faza 1

Faza 2

Skupaj

Celotna vrednost projekta (€)

15.907,40

-

15.907,40

Upravičeni stroški projekta (€)

14.269,66

-

14.269,66

Zaprošen % sofinanciranja

85

-

85

Zaprošena LEADER sredstva (€)

12.129,21

-

12.129,21

Predvidena lastna sredstva (€)

3.778,19

-

3.778,19

Predviden prispevek v naravi
(v % od upravičenih stroškov)

2.000,00
(14,02%)

-

2.000,00
(14,02%)

Predvidena dinamika vlaganja
zahtevka (dd.mm.llll)

06.12. 2012

-

06.12. 2012

Kontaktne informacije o
projektu

brigita.kruder@lu-sb.si
Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica, 02 620 22 72.

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.: 05/13
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___

Ime projekta

Biološko čiščenje preprog, tekstilnih površin in oblazinjenega
pohištva

Akronim (kratica)

Biološko čiščenje

Nosilec (naziv, naslov)

Mirkom d.o.o., Zgornja Ložnica 10a, 2316 Zgornja Ložnica

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!!!

Opis projekta

2

3

Utemeljitev:

Z biološkim čiščenjem preprog ter ostalih površin se zagotovi
bistveno bolj zdravo bivalno in delovno okolje za prebivalce območja
LAS, kar pripomore k ohranjanju okolja in podeželja ter k dvigu
kakovosti življenja na podeželju.
132
312
X
111
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.
Namen projekta je, vzpostavitev čistilnega servisa za čiščenje - pranje
vseh vrst preprog, tekstilnih talnih oblog in oblazinjenega pohištva ter
posteljnih vzmetnic. Z biološkim čiščenjem se zagotovi bistveno bolj
zdravo bivalno in delovno okolje za prebivalce območja LAS.
Praksa je pokazala, da je vse več alergij in bolezni tudi zaradi
nečistoče, ki se nabira v preprogah in drugih tekstilnih oblogah v
stanovanjih.
Trenutno prebivalci čistijo preproge in tekstilne talne obloge
predvsem s suhim sesanjem in še to z gospodinjskimi aparati, katerih
zmogljivosti so zelo omejene. V preprogah se zato nabira prah in
škodljive bakterije, katerim so stanovalci, še posebej otroci, stalno
izpostavljeni in nanje alergični. Da so preproge zares povsem čiste
lahko zagotovimo le s pranjem.
Navedena dela se lahko izvajajo neposredno pri stranki oz. v primeru
močno umazanih preprog, je le-te potrebno ploskovno oprati z večjo
količino vode v delavnici.
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2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen.
(navedite in utemeljite) – do 6 vrstic

Projekt zajema vse prebivalce z območja LAS. Tistim, ki bodo želeli,
bodo delo opravili na terenu, sicer pa v delavnici na naslovu podjetja.
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, v obdobju od 04.10.2012 do
31.12.2012.
Glavne projektne aktivnosti:
-

-

Potrebna strojna oprema (Stepalnik preprog za prah, centrifuga
za preproge, globinski sesalec za mokro sesanje (ekstrakcija) s
toplo vodo, sesalec za suho sesanje in obnovo površine, parni
čistilec, večnamenski puhalnik zraka za sušenje preprog in
oblazinjenega pohištva, bazen za pranje preprog),
Prilagoditev prostorov; zajema manjša gradbena dela ter elektro
in strojne instalacije. Obloga tal s keramiko, izvedba ustrezne
elektro instalacije, izvedba ustreznih odtokov in napeljav vode,
Promocija dejavnosti (pogovorna oddaja na radiu – 2x).

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

Utemeljitev inovativnosti
projekta (do 6 vrstic)

DA

NE

Projekt je inovativen, saj predvidenega biološkega čiščenja preprog in
talnih površin celovito na tem območju ne izvaja nihče.
Gre za prenos tehnologije čiščenja preprog, katera se najbolj
razširjeno uporablja v državah ZDA, Veliki Britaniji, Španiji in tudi v
državah Orienta.

Cilj projekta je nakup potrebne strojne opreme in s profesionalnim
čistilnim servisom zagotoviti kakovostnejšo bivalno okolje in biti
poslovno uspešen.
Cilji projekta (do 6 vrstic)

Pričakovani rezultati projekta
(do 5 vrstic)

Vzpostavitev ustreznega delovnega prostora in nabavljena vsa
oprema za kakovostno opravljanje navedenih storitev. Projekt bo tako
odločilno prispeval k zastavljenemu cilju, biološkemu čiščenju
preprog, talnih površin in oblazinjenega pohištva. S projektom bomo
prispevali h kvalitetnejšemu in zdravemu življenju prebivalcev
območja LAS.
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Projekt bo ustvaril nova
delovna mesta

DA (predvideno število) 1
NE
Kazalnik in enota

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

Lokacija projektnih dejavnosti

izhodiščno stanje
ob začetku
projekta/enota

ciljna vrednost ob
zaključku
projekta/enota

Nakup potrebne
strojne opreme

0

7

Reklamiranje
dejavnosti preko
pogovornih oddaj

0

2

Delavnica v objektu na parcelni številki 434/7, v katastrski občini Zg.
Ložnica, Zgornja Ložnica 10a, 2316 Zgornja Ložnica
Na tem naslovu se bo uredila tudi delavnica za zahtevnejše čiščenje
preprog.

Projekt vsebuje naložbo*
(označite)
Projekt vsebuje poseg v
prostor** (označite)

DA

NE

DA

NE

Ocena finančnega ovrednotenja projekta
Faza 1

Faza 2

Skupaj

Celotna vrednost projekta (€)

29.552,73

-

29.552,73

Upravičeni stroški projekta (€)

27.508,28

-

27.508,28

Zaprošen % sofinanciranja

40

-

40

Zaprošena LEADER sredstva (€)

11.003,31

-

11.003,31

Predvidena lastna sredstva (€)

18.549,42

-

18.549,42

Predviden prispevek v naravi
(v % od upravičenih stroškov)

/

-

/

Predvidena dinamika vlaganja
zahtevka (dd.mm.llll)

15.01.2013

-

15.01.2013

Kontaktne informacije o
projektu

Mirko Jereb: 041 638 945
Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica, 02 620 22 72.

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.: 06/13
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___

Ime projekta

Ureditev stopnišča in dvorišča pri upravni stavbi Kmetijske
zadruge Slovenska Bistrica, z.o.o.

Akronim (kratica)

Okoljska ureditev zadruge

Nosilec (naziv, naslov)

Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica, z.o.o., Mariborska cesta 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:

Okoljska ureditev kmetijske zadruge v Slovenski Bistrici bo
pripomogla k lažji dostopnosti do bližnje cerkve, enote vrtca ter k
upravni stavbi Kmetijske zadruge, tako za invalide kakor tudi za
avtomobile, saj bo urejeno večje parkirišče. Z ureditvijo okolja se
dviguje tudi kvaliteta življenja na podeželju.
132
312
111
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 podeželja in se lahko izvaja v okviru programa 1.1:
Dostopna in okolju prijazna dežela ter ukrepa 1.1.1 Infrastruktura.

Opis projekta

Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica z.o.o., ima svojo upravno
stavbo locirano v starem mestnem jedru. Sama stavba je bila
zgrajena v času, ko je mesto Slovenska Bistrica dobivalo svojo
prvinsko podobo in tudi sama stavba do danes ta videz v celoti
ohranja. Žal se je v obdobju socializma stavbi prizidalo stopnišče,
postavil oporni zid in prehodno stopnišče s parkirišča na cesto, ki v
nobenem oziru v to okolje ne spada in na nek način kvari podobo
stavbe in okolico bližnje cerkve. Projekt podpira tudi lokalna skupnost
KS Anton Šarh z istimi cilji skladne ureditve izgleda samega starega
mestnega jedra.
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2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen.
(navedite in utemeljite) – do 6 vrstic

- kmetijski pridelovalci,
- invalidi,
- lokalno prebivalstvo,
- otroci,
- zaposleni na Kmetijski zadrugi,
- stranke Kmetijske zadruge.
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, v obdobju od 22.10.2012 do
30.06.2013.
Glavne projektne aktivnosti:
1. Preddela
2. Zemeljska dela in temeljenje
3. Voziščne konstrukcije
4. Odvodnavanje
5. Gradbena in obrtniška dela
6. Tuje storitve
Krajši dodatni opis projektnih dejavnosti (vsebine) v prilogi E
Projekt je inovativen (označite)

DA

NE

Utemeljitev inovativnosti
projekta (do 6 vrstic)

Po projektni zasnovi se bo v eni potezi združilo potrebno logistiko za
kvalitetnejšo izrabo prostora za samo poslovanje gospodarskega
subjekta t.j. zadruge z odpravo zgodovinske nekonsistentnosti
obstoječega objekta v prostoru kjer se nahaja. Objekt bo tudi olajšal
dostop invalidom.

Cilji projekta (do 6 vrstic)

Dolgoročno bo odpravljeno neskladje vključenosti obstoječe
infrastrukture, v zgodovinsko okolje starega mestnega jedra, ki sedaj
kazi to podobo.

Pričakovani rezultati projekta
(do 5 vrstic)

Gledano s turističnega vidika bo projekt vsekakor naredil del mest,a v
katerem se bo izvedla investicija, turistično zanimivejši, kar je poleg
boljše izrabe prostora dodatna prednost.
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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)

Lokacija projektnih dejavnosti

NE

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

ciljna vrednost ob
zaključku
projekta/enota

Ureditev stopnišča pri
upravni stavbi
Kmetijske zadruge

0

1

Ureditev dvorišča pri
upravni stavbi
Kmetijske zadruge

0

1

Urejen dostop za
invalide

0

1

Lokacija : parc.št. 30, KO Slovenska Bistrica
Naslov: Mariborska cesta 1, 2310 Slovenska Bistrica

Projekt vsebuje naložbo*
(označite)
Projekt vsebuje poseg v
prostor** (označite)

DA

NE

DA

NE

Ocena finančnega ovrednotenja projekta
Faza 1

Faza 2

Skupaj

Celotna vrednost projekta (€)

45.501,28

-

45.501,28

Upravičeni stroški projekta (€)

37.917,73

-

37.917,73

Zaprošen % sofinanciranja

85%

-

85%

Zaprošena LEADER sredstva (€)

32.230,07

-

32.230,07

Predvidena lastna sredstva (€)

13.271,21

-

13.271,21

Predviden prispevek v naravi
(v % od upravičenih stroškov)

/

-

/

Predvidena dinamika vlaganja
zahtevka (dd.mm.llll)

30.06.2013

-

30.06.2013

Kontaktne informacije o
projektu

Janez Gumzej : 041 741 625
Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica, 02 620 22 72.

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.: 07/13
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___

Ime projekta

Posodobitev turistične pisarne na dvorcu Štatenberg

Akronim (kratica)

Turistična pisarna

Nosilec (naziv, naslov)

Turistično društvo Štatenberg, Štatenberg 66 A , 2321 Makole

Partnerji (naziv, naslov)

Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole
Impol Štatenberg d.o.o., Štatenberg 86, 2321 Makole
Gostinstvo dvorec Štatenberg Peter Kociper s.p., Štatenberg 86, 2321
Makole
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!!!

Posodobljena pisarna na dvorcu Štatenberg prinaša kraju in občini
Makole novo turistično točko, na katero se bo lahko obrnilo veliko
število turistov. Posodobitev pisarne prinaša prepoznavnost kraja ter
dviguje kvaliteto življenja na podeželju ter ohranja naravno in kulturno
dediščino podeželja.
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

Dvorec Štatenberg je ena najbolj markantnih točk v dravinjski dolini.
Ugotovili smo, da volontersko, občasno delo ne rodi dolgoročnih
sadov pri razvoju turizma. Zaradi tega želimo posodobiti ustanovljeno
turistično pisarno z naslednjim: hitro internetno in telefonsko
povezavo, javna e-info točka za obiskovalce (tri mesta), izdelati
brošuro o dvorcu, občini Makole in Dravinjski dolini v slovenskem,
nemškem in angleškem jeziku, izdati bilten turistične ponudbe
Dravinjske doline, organizirati ogledno službo s turističnimi vodniki,
opremiti sobo za predvajanje videoposnetkov, opremiti prostore za
prodajalno spominkov, turističnih zemljevidov, turistične literature
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izdelkov domače in umetnostne obrti, umetniških slik in drugih
umetniških izdelkov, opremiti otroški kotiček, opremiti vhode v
prostore, da bodo dostopni osebam s posebnimi potrebami, izdelati
manjša otroška igrala.
2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen.
(navedite in utemeljite) – do 6 vrstic

Zajete so vse skupine turistov, ki prihajajo v naše kraj, posebno
pozornost bomo dali starejšim in invalidnim osebam (ustrezni pristopi,
klopi, wc), otrokom (otroški kotiček, igrala), kolesarjem (prostor za
kolesa), jezdecem (prostor za privez konjev).

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, v obdobju od 04.10.2012 do
31.03.2013.
Glavne projektne aktivnosti:
- Ureditev ustreznih prostorov (sanacija sten in stavbnega
pohištva, ureditev ogrevanja, električna in telekomunikacijska
oprema, oprema s svetlobnimi telesi, vgraditev elementov za
pristop osebam s posebnimi potrebami, postavitev otroškega
kotička),
- Oprema z računalniki, pisarniškim pohištvom (mize, predalniki,
omare, police), projektorjem, z blagajno s čitalcem kod in
internetno povezavo za brezgotovinsko plačevanje,
- Oprema grajskega dvorišča z 5 stojnicami, 6 klopmi, otroškimi
igrali za majhne otroke,
- Ureditev internetni portal na spletni strani www.makole.si,
- Izdaja zloženke turistične ponudbe Dravinjske doline,
- Izdaja zloženke o dvorcu Štatenberg.
Krajši dodatni opis projektnih dejavnosti (vsebine) v prilogi F
Projekt je inovativen (označite)

Utemeljitev inovativnosti
projekta (do 6 vrstic)

Cilji projekta (do 6 vrstic)

DA

NE

Projekt je inovativen v smislu povezovanja tako turističnih dejavnikov
v tem predelu Dravinjske doline, kakor tudi proizvajalcev kmečkih
pridelkov, spominkov in drobnih predmetov na kmečki tržnici, ki bo
delovala v okviru turistične pisarne na dvorcu Štatenberg. S tem se bo
spodbudila dopolnilna dejavnost na kmetijah v tem predelu Dravinjske
doline.
-

Kratkoročni: zagotoviti večjo obiskanost dvorca Štatenberg ter
okoliških krajev v Dravinjski dolini in Halozah (predvsem občine
Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica) do marca 2013,
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Pričakovani rezultati projekta
(do 5 vrstic)

-

Dolgoročni: s turistično pisarno nuditi turistične informacije in
oglede po dvorcu Štatenberg ter bližnji okolici po Dravinjski dolini
in Halozah ter zagotoviti redno prodajo kmečkih pridelkov ter
izdelkov drobne in umetne obrti; zagotovitev prihodkov za vsaj
eno delovno mesto

-

Delovanje turistične pisarne vsak dan
Vsakodnevno delovanje kmečke tržnice in prodajalne
spominkov,izdelkov domače in umetne obrti
Zaposlitev enega redno zaposlenega
Dnevno vodenje ogledov dvorca ter po bližnjih krajih Dravinjske
doline in Haloz
Zagotovitev dostopa do prostorov za osebe s posebnimi
potrebami
Zagotovitev otroškega kotička in igral za majhne otroke

-

DA (predvideno število)
Projekt bo ustvaril nova
delovna mesta

NE

Priložnost bodo dobili tisti, ki se težko zaposlijo (mladi iskalci
zaposlitve in iskalci zaposlitve nad 55 let).

Kazalnik in enota

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

1

Razširitev turistične
pisarne
Število obiskovalcev
dvorca na mesec
Zaposlenost
Vhodi za osebe s
posebnimi potrebami
Otroški kotiček
Otroška igrala
Stojnice
Klopi
Internetna povezava
Javno dostopna e
točka
Soba za predvajanje
video
Zloženka o dvorcu
Štatenberg
Zloženka o Dravinjski
dolini

Izhodiščno stanje
ob začetku
projekt/enota

Ciljna vrednost ob
zaključku
projekta/enota

1 prostor

4 prostori

100

200

0
0

1
3

0
0
0
0
0
0

1
3
5
6
1
1

0

1

1

2

0

1

Lokacija projektnih dejavnosti
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Turistična pisarna na dvorcu Štatenberg se nahaja v pritličnih
prostorih dvorca Štatenberg v naselju Štatenberg 86, 2321 Makole.
To je katastrska občina Štatenberg, parcelna številka je 201.
Projekt vsebuje naložbo*
(označite)
Projekt vsebuje poseg v
prostor** (označite)

DA

NE

DA

NE

Ocena finančnega ovrednotenja projekta
Faza 1

Faza 2

Skupaj

Celotna vrednost projekta (€)

19.896,46

-

19.896,46

Upravičeni stroški projekta (€)

19.028,06

-

19.028,06

Zaprošen % sofinanciranja

85

-

85

Zaprošena LEADER sredstva (€)

16.173,85

-

16.173,85

Predvidena lastna sredstva (€)

3.722,61

-

3.722,61

Predviden prispevek v naravi
(v % od upravičenih stroškov)

1.440,00
(7,57%)

-

1.440,00
(7,57%)

Predvidena dinamika vlaganja
zahtevka (dd.mm.llll)

15.04.2013

-

15.04.2013

Kontaktne informacije o
projektu

Štefka Skledar: 040 700 006
Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica, 02 620 22 72.

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.: 08/13
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___

Ime projekta

Po poteh kulturne dediščine Pohorja

Akronim (kratica)

Doživetje Pohorja

Nosilec (naziv, naslov)

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Grajska 11, 2310 Slovenska
Bistrica

Partnerji (naziv, naslov)

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 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!!!

Opis projekta

Po poteh kulturne dediščine Pohorja je projekt, s katerim bo
podeželje, njegova kulturna dediščina približana osnovnošolskim
otrokom ter vsem prebivalcem znotraj območja »Zadruge LAS Dobro
za nas«. Prispeva pa h kakovosti življenja na podeželju ter ohranjanju
naravne in kulturne dediščine.
132
312
111
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 2.3.2 Dodajanje vsebin
kulturni dediščini
Eden izmed glavnih ciljev projekta je zasnovati kvalitetne programe za
izlete, vsebinsko vezane na Pohorje ter kulturno dediščino Pohorja ter
jih ponuditi kot zaključne izlete Osnovnim šolam v Občini Slovenska
Bistrica, Poljčane, Makole ter kot dodatno turistično ponudbo ob že
obstoječi ponudbi znotraj območja »Zadruge LAS Dobro za nas«.
V okviru projekta bodo zasnovani trije izleti, katerih vsebina bo
vezana na nepremično in premično kulturno dediščino Pohorja.
Udeleženci izletov bodo spoznali in doživeli utrip podeželja, pomen in
funkcijo nekaterih starih poklicev (kovač, mlinar, drvar, pastir,…), ki
danes izginjajo in jih nadomešča industrija.
Posredni rezultat projekta bo ozaveščena mladina ter vso prebivalstvo
znotraj »Zadruge LAS Dobro za nas« o pomenu in oskrbi kulturne
dediščine Pohorja. S projektom bomo skupaj s partnerji kulturno
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dediščino prikazali na dinamičen, zanimiv, predvsem pa živ način.
Udeleženci bodo imeli možnost aktivno sodelovati in ustvarjati ter pri
tem krepiti socialne in ročne spretnosti.
S projektom bomo opozorili na preveč zapostavljeno kulturno
dediščino Pohorja in jo na pravilen način približali mlajši in tudi starejši
generaciji.
2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen.
(navedite in utemeljite) – do 6 vrstic

-

osnovnošolski otroci,
mladina,
starejši,
ženske,
brezposelni,
osebe s posebnimi potrebami,
prebivalci območja LAS.

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, v obdobju od 01.01.2013 do
30.06.2013.
Glavne projektne aktivnosti:
-

Projekt je inovativen (označite)

Utemeljitev inovativnosti
projekta (do 6 vrstic)

Cilji projekta (do 6 vrstic)

organizacija, koordinacija, izvedba projekta,
terensko delo (priprava terena, urejanje okolice objektov
kulturne dediščine, urejanje notranjosti objektov kulturne
dediščine),
oblikovanje in zasnova 3 programov izletov,
priprava gradiva za izdajo brošure o posameznih izletih,
izdaja brošur (oblikovanje in tisk), 3.000 kom,
testiranje programov za osnove šole na območju » Zadruga
LAS dobro za nas« (11 testiranj),
promocija programov (10 objav v medijih).
DA

NE

Projekt Doživetje Pohorja je inovativen, ker oživlja in promovira
kulturno dediščino Pohorja, ki leži znotraj območja »Zadruge LAS
Dobro za nas« ter jo na zanimiv in dinamičen način približa predvsem
mlajši in tudi starejši generaciji prebivalcev Občine Slovenska Bistrica,
Poljčane in Makole. Prav tako je inovativen v tem, ker poskuša
kulturno dediščino, njen pomen in vedenje o njej, vključiti v vzgojnoizobraževalne programe osnovnih šol.
-

trije programi izletov za doživetje Pohorja,
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-

Pričakovani rezultati projekta
(do 5 vrstic)

-

Projekt bo ustvaril nova
delovna mesta

oživitev premične in nesnovne kulturne dediščine Pohorja,
izdaja brošure o izletih Po poteh kulturne dediščine Pohorja,
prepoznavnost Pohorja,
prepoznavnost podeželja,
kvalitetni programi za izlete po Pohorju kot dodatna turistična
ponudba lokalnemu okolju,
kvaliteten program zaključnih izletov za osnovne šole,
vključevanje lokalne dediščine v izobraževalni program osnovnih
šol znotraj območja »Zadruge LAS Dobro za nas«,
večja turistična prepoznavnost podeželja in Pohorja.

oblikovani trije programi izletov Po poteh kulturne dediščine
Pohorja,
večja ozaveščenost osnovnošolskih otrok o kulturni dediščini
Pohorja,
večja ozaveščenost lokalnega prebivalstva o pomenu in oskrbi
kulturne dediščine Pohorja,
izdelana in izdana brošura o izletih Po poteh kulturne dediščine
Pohorja v 3.000 kom,
11 testiranj izletov za vsako osnovno šolo v občini Slovenska
Bistrica, Poljčane in Makole.

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)
Projekt vsebuje poseg v
prostor** (označite)

NE

DA (predvideno število)

Zasnovan in
oblikovan program
izleta
Brošure o programih
Testiranje programov
Urejen teren
Objava v medijih

Izhodiščno stanje
ob začetku
projekt/enota

Ciljna vrednost ob
zaključku
projekta/enota

0

3

0
0
0
0

3.000
11
4 (na štirih lokacijah)
10

Program se bo odvijal v k.o. 734 - Malo Tinje
DA

NE

DA

NE

36

Ocena finančnega ovrednotenja projekta
Faza 1

Faza 2

Skupaj

Celotna vrednost projekta (€)

10.299,00

-

10.299,00

Upravičeni stroški projekta (€)

9.479,00

-

9.479,00

Zaprošen % sofinanciranja

85

-

85

Zaprošena LEADER sredstva (€)

8.057,15

-

8.057,15

Predvidena lastna sredstva (€)

2.241,85

-

2.241,85

Predviden prispevek v naravi
(v % od upravičenih stroškov)

-

-

-

Predvidena dinamika vlaganja
zahtevka (dd.mm.llll)

15.07.2013

-

15.07.2013

Kontaktne informacije o
projektu

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica: 02 80 55 350
Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica, 02 620 22 72.

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.: 09/13
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___

Ime projekta

Opazovalnica za ptice z doživljajskim podestom

Akronim (kratica)

Opazovalnica

Nosilec (naziv, naslov)

Občina Poljčane, Bistriška cesta 65 , 2319 Poljčane

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:

Na novo nastala opazovalnica za ptice z doživljajskim podestom bo
izboljšala kakovost turistične infrastrukture, prispevala h kakovosti
življenja na podeželju, hkrati pa vključuje naravne vrednote v
turistične namene.
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

Območje Občine Poljčane se ponaša z visoko stopnjo ohranjenosti
narave in biotske raznovrstnosti, ki se odraža tudi v precejšnjem delu
ekološko pomembnih območij ozemlja v omrežju Nature 2000,
zavarovanih območjih ter v bogastvu in raznovrstnosti naravnih
vrednot, zato ni naključje, da si je občina zadala cilj, postati Razvojni
center narave – učilnica v naravi.
Projekt Opazovalnica za ptice z doživljajskim podestom se bo
strateško vključil na lokalno, regionalno in nacionalno raven ter tudi na
raven Evropske unije, saj bo projekt vključen v » Učilnico v naravi« in
bo predstavljal učni prostor vsej populaciji, študentje in dijaki pa bodo
lahko s pomočjo objekta opravljali tudi del obvezne prakse.
Projekt pomeni dodano vrednost celotnemu območju LAS in bo
prispeval k razvoju celotnega območja LAS in regije.
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2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen.
(navedite in utemeljite) – do 6 vrstic

Projekt je neposredno namenjen vsem ciljnim skupinam (mladim,
ženskam, zaposlenim, brezposelnim, invalidnim osebam, starejšim
osebam) za izobraževanje, sprostitev in opazovanje naravnih danosti.
Opazovalnica za ptice z doživljajskim podestom bo služila tako za
počitek mimoidočih kolesarjev, pohodnikov in naključnih opazovalec
narave kot tudi za učenje vseh vrst generacij o ornitologiji in
življenjskem prostoru rastlin in živali Dravinjske doline.
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: Izgradnja ptičje opazovalnice in doživljajskega podesta
(01.08.2013 – 15.09.2013)
Glavne projektne aktivnosti:
- zemeljska dela,
- tesarska dela,
- kleparska dela,
- oprema,
- gradbeni nadzor.
Projekt zajema gradbene posege - ureditev ptičje opazovalnice in
doživljajskega podesta.. Rdeča nit projekta je narava, spoznavanje
narave in življenja v sožitju z naravo. Opazovalnica za ptice z
doživljajskim podestom bo služila tako za počitek mimoidočih
kolesarjev, pohodnikov in naključnih opazovalec narave kot tudi za
učenje vseh vrst generacij o ornitologiji in življenjskem prostoru rastlin
in živali Dravinjske doline. Projekt bo dodana vrednost eduktivni poti,
ki poteka v neposredni bližini zemljišča, na katerem bo postavljena
opazovalnica za ptice. Na območju LAS bo tovrstni objekt edinstven
in bo privabil obiskovalce, ljubitelje narave iz celotnega območja in
tudi izven meja LAS.
2. faza: Promocija (01.09.2013 – 30.09.2013)
Projekt je inovativen (označite)

Utemeljitev inovativnosti
projekta (do 6 vrstic)

brošure, 1.500 kom
informacijska tabla, 2 kom
DA

NE

Projekt predstavlja popolno novost v tem delu Slovenije, saj
podobnega ali enakega objekta na območju Dravinjske doline še ni.
Gre za objekt, ki bo služil opazovanju: ptic Dravinjske doline, naravnih
pojavov, rastlin,… vsem mimoidočim, v okviru Učilnice v narave pa
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bo objekt predstavljal učni prostor. Na območju LAS bo tovrstni objekt
edinstven in bo privabil obiskovalce, ljubitelje narave iz celotnega
območja in tudi izven maja LAS.

Cilji projekta (do 6 vrstic)

Cilj projekta je izboljšati kakovost turistične infrastrukture ter
vključevanje naravnih vrednot v turistične namene, vgraditi elemente
varovanja narave in okolja ter tako okolje ponuditi zainteresirani
javnosti v obliki izobraževalnih, prostočasnih, turističnih, kulturnih,
okoljevarstvenih, javno-gospodarskih in kmetijskih programov.
Temeljni cilj projekta je oblikovati primer dobre prakse, ki bo
dokazoval, da je narava in varovanje naravnega okolja priložnost za
razvoj. Občina Poljčane želi postati izobraževalno in promocijsko
središče tovrstnih projektov v Sloveniji in v tem delu Evrope.

Pričakovani rezultati projekta
(do 5 vrstic)

Pričakujemo, da se bo z izvedbo projekta povečalo število
obiskovalcev učne poti ob reki Dravinji, kateri bodo po zahtevnem
delovnem dnevu oz. tednu našli blagodejno sprostitev v neokrnjeni
naravi, kar bo pripomoglo k izboljšanju kvalitete življenja. Pričakujemo
tudi večjo osveščenost ljudi o varovanju narave in zavedanju pomena
naravnih danosti in vrednot. Z izvedbo projekta bomo naredili velik
prispevek k uresničitvi cilja, to je izboljšati kakovost turistične
infrastrukture ter vključevanje naravnih vrednot v turistične namene,
vgraditi elemente varovanja narave in okolja ter tako okolje ponuditi
vsej zainteresirani javnosti. Velik pomen bomo podali izobraževanju
za vse ciljne skupine neomejeno.

Projekt bo ustvaril nova
delovna mesta

DA (predvideno število)

Kazalnik in enota

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

Kazalnik 1 –
VZPOSTAVITEV
OPAZOVALNICE ZA
PTICE Z
DOŽIVLJAJSKIM
PODESTOM
Kazalnik 2 –
OPREMA

Kazalnik 3 –
PROMOCIJA

NE

Izhodiščno stanje
ob začetku
projekt/enota
Travnik

Ciljna vrednost ob
zaključku
projekta/enota
Zgrajena opazovalnica za
ptice z doživljajskim
podestom

/

Dobava in montaža
lesenih stolov (4 kom),
lesenega ležalnika z
vzglavnikom(1 kom), info
table (11 kom), didaktični
pripomočki - herbarij (1
kom)
izdelava promocijskega
materiala in storitve
promocije

/

Lokacija projektnih dejavnosti
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Projekt se bo izvajal na zemljišču št. 429/3 k.o. Poljčane, dostop bo
urejen po zemljišču št. 429/2, 429/3. Za navedene parcele je občina
Poljčane sklenila pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice.
Projekt vsebuje naložbo*
(označite)
Projekt vsebuje poseg v
prostor** (označite)

DA

NE

DA

NE

Ocena finančnega ovrednotenja projekta
Faza 1

Faza 2

Skupaj

Celotna vrednost projekta (€)

42.191,54

3.910,44

46.101,98

Upravičeni stroški projekta (€)

35.159,79

3.238,35

38.398,14

Zaprošen % sofinanciranja

85

85

85

Zaprošena LEADER sredstva (€)

29.885,82

2.752,60

32.638,42

Predvidena lastna sredstva (€)

12.305,72

1.157,84

13.463,56

Predviden prispevek v naravi
(v % od upravičenih stroškov)

-

-

-

Predvidena dinamika vlaganja
zahtevka (dd.mm.llll)

15.09.2013

30.09.3013

15.09.2013 in
30.09.2013

obcina@poljcane.si, 02 8029 220
Kontaktne informacije o
projektu

Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica, 02 620 22 72.

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.: 10/13
PROJEKT SODELOVANJA ŠT.:___

Ime projekta

Obnova Kavklerjeve kleti

Akronim (kratica)

Kavklerjeva klet

Nosilec (naziv, naslov)

Aleksander Kavkler, Vrhole 17, 2318 Laporje

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!!!

Kavklerjeva klet je razglašena za kulturnozgodovinski spomenik
lokalnega pomena. Obnova kleti bo v veliki meri pripomogla k
ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter k dvigu kakovosti
življenja na podeželju.
111
132
312
112
133
321
113
142
322
121
211
323
X
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 2.3: Inovativni turizem ter ukrepa 2.3.1 Razvoj
kakovostne turistične infrastrukture in vključevanje naravnih
vrednot in kulturne dediščine v turistično ponudbo
Opis projekta

Kavklerjeva klet je stara že preko 200 let. Zaradi vlage v kleti se
predvideva sanacija kletnih zidov ter sanacija notranjih ometov in
tlakov v kleti. Okrog objekta se izvede drenaža, zunanje kamnite
stene se očistijo, obrizgajo in zaribajo. Na nivoju terena se izvede
pločnik okrog objekta za zaščito sten in fasade.
Obstoječe stopnice po terenu z zidom se odstranijo, na njihovo mesto
pa se zgradijo nove. Uredijo se zunanje površine objekta.
Z obnovo kletnih prostorov se bo objekt zaščitil pred vlago in
omogočal kvalitetno izvajanje prireditev in ostalih dogodkov. Dela
bodo strokovno vodena s strani ZVKD – OE Maribor.
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2. Ciljna skupina iz območja, ki ji je projekt namenjen.
(navedite in utemeljite) – do 6 vrstic

- lokalni prebivalci,
- turisti,
- umetniki.
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, v obdobju od 04.10.2012 do
30.09.2013.
Glavne projektne aktivnosti:
- iztrganje in čiščenje dotrajanega ometa notranjih in zunanjih
kletnih kamnitih sten in obokanega stropa
- izdelava grobega in finega ometa kamnitih sten in obokanega
stropa
- izkop zbite ilovice v kleti
- položitev geotekstilne folije
- nasip nasutja z utrjevanjem
- izdelava podbetona
- izdelava talne obloge podbetona
- odstranitev zunanjega betonskega stopnišča
- betoniranje AB opornega zidu
- betoniranje AB stopnišča po terenu
- opaž opornega zidu
- izkop za obodnimi stenami
- naprava kompletne drenaže ob obodnih temeljih
- postopni ročni zasip
- dobava in polaganje PVC
- kompletna izvedba tipskega peskolovca
- kompletna izvedba revizijskega jaška za zbir meteornih vod
- vertikalna hidroizolacija sten
- betoniranje zunanjega AB podesta - pločnika
- obdelava obstoječega pragu kletnih vrat
- izdelava betonskega jaška
- planiranje zemlje in ureditev zelenice okrog objekta
- izdelava posnetka obstoječega stanja
- izvedba gradbenega nadzora med gradnjo oz. adaptacijo
- čiščenje gradbišča po končanih delih
Krajši dodatni opis projektnih dejavnosti (vsebine) v prilogi G
Projekt je inovativen (označite)
Utemeljitev inovativnosti
projekta (do 6 vrstic)

DA

NE

Izvedba projekta po smernicah Zavoda za kulturno dediščino
Slovenije bi pomenila, da se obstoječe stanje kulturnega spomenika
lokalnega pomena izboljša in se zagotovi kvalitetnejše izvajanje
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kulturnih in drugih prireditev, zlasti možnosti izvajanja različnih
dogodkov v idiličnem okolju kleti. Z vključevanjem kulturne dediščine
v turistične namene se bo izboljšala kakovosti turistične infrastrukture
in turistične ponudbe na širšem območju. V turistično ponudbo bo
vključen edinstven objekt s svojevrstno ponudbo, ki na ožjem in
širšem območju nima konkurence. Gre torej za inovativen način
obnove zaščitene kulturne dediščine za potrebe turistične
infrastrukture in izboljšanja ter popestritve turistične ponudbe
podeželja.

Cilji projekta (do 6 vrstic)

Pričakovani rezultati projekta
(do 5 vrstic)

Projekt bo ustvaril nova
delovna mesta

Z obnovo in adaptacijo kletnih prostorov, bo izvajanje prireditev in
dogodkov še kvalitetnejše, predvsem pa se bo ohranil zgodovinski
videz kleti, kar je zaradi mogočnosti kleti in same hiše zagotovo
zanimivo za turiste. Zaradi izjemne akustičnosti in naravnega,
čudovitega ambienta se bodo v prihodnje v soju sveč odvijali koncerti
in ostale prireditve. V prihodnosti bi lahko studenec namenili tudi
hranjenju arhivskih buteljk na dnu studenca in s tem popestrili
turistično ponudbo in jo s tem naredili še zanimivejšo in bogatejšo.
Obnova kleti in okolice objekta bi v prihodnosti pomenila povečanje
atraktivnosti turistične ponudbe in prepoznavnosti območja. Prijavitelj
pričakuje, da bi po obnovi lahko registriral dopolnilno dejavnost na
kmetiji.
Rezultati:
- raznovrstnost turistične ponudbe,
- povečano število novih kulturno-turističnih prireditev,
- povečano število turistov,
- boljša prepoznavnost okolja in našega kraja Makole v svetu.
DA (predvideno število)

Kazalnik in enota

Izhodiščno stanje
ob začetku
projekt/enota

NE

Ciljna vrednost ob
zaključku
projekta/enota

122,88 m2
122,88 m2 urejenega
dotrajanega in
prostora,
vlažnega prostora namenjenega kulturi
in turizmu,
urejeni zunanji ometi
in pločnik ob objektu
Zunanje stopnišče
Neurejeno in
Novo, urejeno po
dotrajano
smernicah ZVKD
Površine okoli objekta Neurejeno
Urejen pločnik okoli
hiše
60 m2 urejenih zelenic
Površina kleti

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

Lokacija projektnih dejavnosti

Jelovec pri Makolah 58, 2321 Makole, Občine Makole
Katastrska občina: 776 – Jelovec, številka parcele: * 138
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Projekt vsebuje naložbo*
(označite)
Projekt vsebuje poseg v
prostor** (označite)

DA

NE

DA

NE

Ocena finančnega ovrednotenja projekta
Faza 1

Faza 2

Skupaj

Celotna vrednost projekta (€)

50.407,08

-

50.407,08

Upravičeni stroški projekta (€)

46.458,14

-

46.458,14

Zaprošen % sofinanciranja

61,86

-

61,86

Zaprošena LEADER sredstva (€)

28.740,00

-

28.740,00

Predvidena lastna sredstva (€)

21.667,08

-

21.667,08

Predviden prispevek v naravi
(v % od upravičenih stroškov)

-

-

-

Predvidena dinamika vlaganja
zahtevka (dd.mm.llll)

30.09.2013

-

30.09.2013

Kontaktne informacije o
projektu

Aleksander Kavkler: 031 509 309
Mateja Brumec Mikec, RIC Slovenska Bistrica, 02 620 22 72.

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 25.05.2012
do 20.08.2012;

-

so bili izbrani in potrjeni s strani organa odločanja LAS na 24. seji, dne 20.09.2012;

-

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, 03.10.2012
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