Rezultati ocenjevanja operacij prispelih na I. poziv LAS Mežiške doline
LAS Mežiške doline je dne 19.12.2016 objavil I. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije
lokalnega razvoja LAS Mežiške doline v programskem obdobju 2014 – 2020. Skladno z določili
javnega poziva, so vlagatelji operacijo morali prijaviti na enega od naslednjih ukrepov:
ukrep številka 3: Spodbujanje, usmerjanje in razvoj podjetništva in socialnega podjetništva s
poudarkom na razvoju potrebnih/želenih storitev na območju in razvoju novih, inovativnih
produktov,
- ukrep številka 4: Razvoj lokalnega turizma z uvajanjem novih in s povezovanjem obstoječih
produktov v celovito ponudbo Mežiške doline
- ukrep številka 5: Podpora aktivnostim za razvoj dejavnosti za prosti čas, razvoj kulturnih
dejavnosti in za spodbujanje aktivnega življenjskega sloga, vključno z zagotavljanjem
infrastrukture za kakovostnejše življenjsko in bivalno okolje ali
- ukrep številka 8: Podpora aktivnostim za oblikovanje in izvajanje mreže storitev za ranljive
ciljne skupine za povečanje kakovosti življenja, aktivno staranje ter zmanjšanje tveganja
socialne izključenosti in revščine.
Pri ukrepu številka 3 se je bilo potrebno opredeliti ali se za sredstva kandidira na Evropski kmetijski
sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju besedila EKSRP) ali na Evropski sklad za regionalni razvoj (v
nadaljevanju besedila ESRR). Pri ukrepih številka 4 in 5 je bilo možno kandidirati samo za sredstva
EKSRP. Pri ukrepu številka 8 je bilo možno kandidirati samo za sredstva ESRR.
Do roka za oddajo vlog, je na javni poziv prispelo 16 vlog.
Ocenjevalna komisija je dne 20.2.2017 pregledala pravilno označenost vlog, odpirala vloge po
vrstnem redu prispetja, in jih razvrstila po ukrepih. Sledile so formalne dopolnitve vlog in dne
7.3.2017 je Ocenjevalna komisija LAS Mežiške doline obravnavala in ocenjevala popolne vloge po
merilih iz IV. poglavja Pravilnika o pogojih, merilih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in
nadziranja razvojnih operacij.
Na podlagi predloga ocenjevalne komisije, je Upravni odbor LAS Mežiške doline, dne 22.2.2017
potrdil naslednje operacije:
EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA:
OPERACIJA

OZNAKA

ZAPROŠENA
SREDSTVA

1. POSEKA FLOWTRAIL

U3 –
EKSRP

29.971,85

PRIJAVITELJ: Zavod za
kulturo, šport, turizem in
mladinske dejavnosti Ravne
(ZKŠTM)
PARTNERJI: Občina Ravne,
Kolesarski klub Ravne

2.

U5/1
DRUŠTVA MEŽIŠKE DOLINE

14.033.14

PRIJAVITELJ: Društvo kmetic
Mežiške doline
PARTNERJI: Sadjarsko

društvo Mežiške doline,
Čebelarsko društvo Prevalje
3.

PRIJAVITELJ: Občina Črna na
Koroškem

U4/5
GORSKO KOLESARKI
POLIGON

4.

6.774,84

U4/6
IP 3E TURIZEM

5.

PRIJAVITELJ: Zavod Maksiza
31.480,79

U4/4
NA HRIBU GRAD, V GRADU
ZAKLAD

PARTNERJI: KUD Krsnik,
Mladinsko športno društvo
Žerjav

14.503,34

PARTNERJI: Športno društvo
MTB Koroška, Planinsko
društvo Ravne, Mojca Šport,
Milan Golčer s.p.
PRIJAVITELJ: Koroška
osrednja knjižnica dr. Franca
Sušnika Ravne (KOK)
PARTNERJI: Koroški
pokrajinski muzej

EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

OPERACIJA

OZNAKA

ZAPROŠENA
SREDSTVA

U3 –
ESRR/1

1.
AKTIVNOST IN
PODJETNOST

36.401,60

PRIJAVITELJ: Območna
obrtno - podjetniška zbornica
(OZZ Ravne)
PARTNERJI: A.L.P. Peca, OŠ
Prežihovega Voranca Ravne

2.

U8/5
MREŽENJE OSKRBE NA
DOMU

23.359,54

PRIJAVITELJ: Koroški
medgeneracijski center
(KMC)
PARTNERJI: Občina Ravne,
Občina Mežica, Občina Črna

3. BIVALNE ENOTE

U8/2

39.118,16

PRIJAVITELJ: Občina Ravne

PARTNERJI: Center za
socialno delo Ravne, Društvo
koroški medgeneracijski
center (KMC),
4.

PRIJAVITELJ: Koroški
mladinski kulturni center
Kompleks

U8/6

DAJ MI PRILOŽNOST , DA
(SO)DELUJEM

28.140,00

PARTNERJI: Zavod Petida,
Koroški nogometni klub
Fužinar, Nogometni klub
Peca, Kulturno društvo Leše,
Boštjan Gorenšek s.p.,
Občina Ravne, Občina Črna,
Kulturno društvo drugi zvoki

Nadaljnji postopek potrjevanja operacij:
Skladno z 32. in 38. členom Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem
obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16 in 73/16), bo LAS Mežiške doline, operacije,
izbrane na podlagi javnega poziva, predložil v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev
operacije in sicer Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oziroma Ministrstvu za gospodarski
razvoj in tehnologijo.
Pristojni organ bo odločil o odobritvi oziroma zavrnitvi operacije.

