LETNI NAČRT DELA
LAS MEŽIŠKE DOLINE V LETU 2017

RAVNE NA KOROŠKEM, JANUAR 2017

LAS MEŽIŠKE DOLINE BO V LETU 2017 IZVAJALA NASLEDNJE NALOGE:
1. Izvajanje Strategije lokalnega razvoja za LAS Mežiške doline – celoletna aktivnost
Glavna naloga LAS je stalno spremljanje izvajanja SLR v smislu doseganja zastavljenih ciljev in
rezultatov. Vrednotenje je pomembno orodje, ki prispeva k izboljšanju kakovosti izvajanja SLR ter
prispeva k oceni ustreznosti in uspešnosti SLR. Rezultati vrednotenja na lokalni ravni pa bodo hkrati
prispevali tudi k ocenjevanju doseganja posebnih ciljev, ki jih je potrebno doseči v okviru
posameznega programa skladov vključenih v CLLD.
Izvajanje SLR se bo dejansko začelo konkretno odvijati šele v letu 2017. Z izvedbo prvega Javnega
poziva in s potrditvijo prvih operacij za izvedbo na lokalni ravni, bomo dobili tudi konkretne
odgovore ali smo SLR dobro zastavili in kako nam kaže z njenim uresničevanjem. LAS ima, v skladu z
določili Uredbe CLLD možnost, da enkrat na leto izvede postopek za spremembo in prilagoditev SLR,
če se izkaže, da so korekcije potrebne.
Tekom leta 2017 se bo pokazalo ali bodo potrebne tudi spremembe SLR Mežiške doline.

2. Izvedba 1. Javnega poziva LAS Mežiške doline (januar 2017 – junij 2017)
V zvezi s postopkom prijave, izbora in potrjevanja operacij se bodo izvajale naslednje naloge:


Animacija in informiranje potencialnih prijaviteljev na območju LAS – sodelovanje z vsemi
zainteresiranimi pri razvijanju idej, pripravi operacij, (januar in prva polovica februarja 2017)



Predstavitev Javnega poziva širši javnosti – izvedba delavnic za predstavitev Javnega poziva:
-

5 delavnic v mesecu januarju 2017

-

Delavnica za pripravo vloge na Javni poziv v začetku februarja 2017

-

Predstavitve posameznim zainteresiranim skupinam in preveritev projektnih idej

-

Pomoč pri pripravi vlog zainteresiranim prijaviteljem



Zbiranje in evidentiranje Vlog na 1. Javni poziv - do 15.2.2017



Sklic strokovne komisije za ocenjevanje vlog in administrativna podpora njenemu delovanju



Delo strokovne komisije za ocenjevanje vlog (do sredine meseca marca 2017):
-

preveri pravočasnost prispelih vlog,

-

preveri administrativno popolnost prispelih vlog,

-

preveri izpolnjevanje pogojev in ustreznosti predlagane operacije,

-

prijavitelje pozove na morebitne dopolnitve, pregleda dopolnitve vlog,

-

popolne vloge oceni na podlagi meril,

-

po potrebi od prijaviteljev zahteva dodatna pojasnila,
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-

pripravi poročilo o rezultatih ocenjevanja (zapisnik),

-

pripravi predlog za izbiro operacij, glede na doseženo število točk pri
ocenjevanju, ter ga predloži Upravnemu odboru LAS MD.



Upravni odbor, na podlagi poročila ocenjevalne komisije, za vsak projekt odloči ali se bo
financiral iz sredstev ESRR ali EKSRP, ki so dodeljena LAS Mežiške doline (predvidoma v
sredini meseca marca). O potrjenih operacijah Upravni odbor poroča Skupščini LAS.



Upravni odbor obvesti prijavitelje, da so bile njihove operacije potrjene na lokalni ravni in da
so bile posredovane v obravnavo na ministrstva, ki bodo dokončno potrdila ali zavrnila
predlagane operacije.



Na lokalni ravni izbrane in potrjene operacije se preko ustreznega informacijskega sistema
zadevnega sklada (ISARR2 in eKmetija) vložijo na ARSKTRP in MGRT – predvidoma do konca
marca 2017



Dopolnjevanje in usklajevanje posredovanih vlog na ravni ministrstva – april, maj 2017



Dokončna potrditev operacij in prejem odločb (MKGP) in Pogodb (MGRT) – predvidoma do
konca meseca maja 2017



LAS obvesti prijavitelje o dokončni potrditvi njihovih operacij in z izvajalci sklene dogovor o
sodelovanju – medsebojne obveznosti LAS in izvajalcev operacij – junij 2017

3. Spremljanje in nadzor nad izvajanjem izbranih operacij
Izvajanje operacij – LAS spremlja izvedbo, svetuje in pomaga pri zadovoljevanju zahtev glede
označevanja, informiranja, glede upravičenosti stroškov, komunicira z izvajalci in z ministrstvi,
razrešuje dileme, …. – junij – december 2017

4. Skupne operacije območja LAS - operacije, ki se izvajajo na celotnem območju LAS
(izvajanje celo leto 2017)
LAS je nosilec skupnih operacij območja LAS, ki jih predlaga Upravni odbor in jih dokončno potrdi
Skupščina LAS. V letu 2017 se načrtuje začetek izvedbe petih skupnih projektov, katerih izvajanje bo
nadziral LAS in sicer:


Tržnice v Mežiški dolini

 Razvoj novih turističnih produktov v Mežiški dolini
 Urbana ureditev Mežiške doline
 Mežiška dolina v gibanju
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 AED rešuje življenje

5. Aktivnosti za pripravo operacij sodelovanja med LASi
Konec leta 2016 je MKGP objavil Javni razpis za podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti
sodelovanja lokalnih akcijskih skupin. Upravičenci do sredstev so LAS, ki sestavijo partnerstvo za
izvedbo operacij sodelovanja.
LAS Mežiške doline je navezala stike z različnimi LAS po Sloveniji, ki želijo izvajati operacije z
vsebinami, ki so aktualne tudi na območju Mežiške doline.
LAS s katerimi tečejo pogovori o sodelovanju:
LAS Loškega pogorja, LAS s Ciljem, LAS Mislinjske in Dravske doline, LAG Istočne Istre.
Možne vsebine operacij sodelovanja:
-

Področje IKT – digitalni državljan (usposabljanje za posebne ciljne skupine)

-

Področje čebelarstva – MED-O-VITA

-

Področje turizma – povezovanje in sodelovanje turističnih kmetij na območju
Koroške regije

Javni razpis je odprt do 31.3.2017, zato bodo v februarju in marcu 2017 potekale aktivnosti za
formiranje partnerstev in pripravo operacij za katere bo Upravni odbor LAS odločil, da so sprejemljiva
in smiselna za izvedbo na območju Mežiške doline.

6. Aktivnosti za operacijo »Zgodbe rok in krajev«, ki je bila opredeljena v SLR Mežiške
doline kot projekt sodelovanja financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
Operacija je v fazi načrtovanja – priprava vloge za dokončno potrditev na MGRT. V partnerstvu 12
LAS je še precej nejasnosti in odprtih vprašanj. LAS Mežiške doline bo še naprej sodelovala pri
načrtovanju operacije in se po natančnejši določitvi aktivnosti, rezultatov in opredelitvi finančne
konstrukcije odločila ali bo dejansko pristopila k izvedbi operacije ali ne – prva polovica leta 2017.
Če bo LAS Mežiške doline pristopila k izvedbi, se bodo aktivnosti operacije »Zgodbe rok in krajev«
začele izvajati v drugi polovici leta 2017.

7. Promocija LAS Mežiške doline
Na področju promocije se bodo celo leto izvajale aktivnosti kot so:


Priprava in objava aktualnih novic na spletni strani LAS,



Predstavitev LAS v časopisu, predstavitev LAS v pogovornih oddajah na radiu

4



Priprava in posredovanje vsebine za objavo na spletnih straneh občin, v lokalnih
glasilih, …..



Spremljanje dogajanja v izvedbenih operacijah in njihova promocija, …

8. Animacija lokalnih deležnikov na območju LAS Mežiške doline – celoletna aktivnost
Pomembna naloga LAS je tudi animirati lokalne deležnike za vključevanje v načrtovanje in izvajanje
lokalnega razvoja. Naslednji Javni poziv za nabor operacij bo objavljen v letu 2018, zato tudi v letu
2017 ne gre zanemariti te naloge. Izvajale se bodo aktivnosti:


Sodelovanje s posameznimi ciljnimi skupinami,



Redno obveščanje in informiranje članov LAS,



Druge animacijske aktivnosti.

9. Koordinacija in usklajevanje dela organov LAS – izvajanje celo leto 2017


Organizacija in koordiniranje dela Ocenjevalne komisije



Organizacija in izvedba sej Upravnega odbora LAS,



Organizacija in izvedba sej Nadzornega odbora LAS



Organizacija in izvedba sej Skupščine LAS,



Druge koordinacijske aktivnosti vezane na usklajeno delovanje organov.

10. Sodelovanje in usklajevanje z drugimi LASI, MKGP, MGRT, ARSKTRP in sodelovanje
in povezovanje s sorodnimi organizacijami
Za kvalitetno delo LAS Mežiške doline je nujno potrebno kvalitetno sodelovanje z drugimi LAS po
Sloveniji, še posebej s skupino ESRR – 8, katere člani smo LAS, ki imamo za vodilni sklad ESRR. Glede
na to, da bomo v letu 2017 dejansko začeli z izvajanjem operacij – tako skupnih operacij območja
LAS, kot tudi operacij drugih partnerstev, bo dobro sodelovanje z nadrejenimi inštitucijami
odločilnega pomena. LAS bo izvajal aktivnosti:


Redno komuniciranje z MKGP, MGRT in ARSKTRP



Redno komuniciranje in sodelovanje s strokovnimi inštitucijami na območju LAS in v
regiji



Komuniciranje in izmenjava informacij z drugimi LAS v Sloveniji. Sodelovanje na
sestankih, delavnicah ….. Sodelovanje pri skupnih aktivnostih slovenskih LAS,



Različne oblike sodelovanja v organizaciji Društva za razvoj slovenskega podeželja.
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11. Priprava poročil in zahtevkov za podukrep 19.4 – podpora za tekoče stroške in stroške
animacije
V Skladu z določili Uredbe CLLD mora LAS na naslov glavnega sklada letno vložiti tri zahtevke za
izplačilo sredstev za tekoče stroške in stroške animacije. Zahtevke za izplačilo mora vložiti v roku 30
dni po preteku naslednjih mejnikov: 31. marec, 31. julij, 30. november.
LAS Mežiške doline bo v letu 2017 pripravil tri poročila in zahtevke ter jih oddal na MGRT in sicer: v
aprilu 2017, v avgustu 2017 in v decembru 2017.

V skladu z 12. členom Uredbe CLLD, je morala LAS Mežiške doline na Koordinacijski odbor CLLD do
31.12.2016 posredovati LETNI NAČRT AKTIVNOSTI ZA PODUKREP 19.4 – PODPORA ZA TEKOČE
STROŠKE IN STROŠKE ANIMACIJE ZA LETO 2017.
V posredovanjem dokumentu smo opredelili predvideno višino vloženih zahtevkov za izplačilo
podpore za tekoče stroške in stroške animacije v letu 2017.
Dokument je PRILOGA vsebinskemu Letnemu načrtu dela LAS Mežiške doline v letu 2017!

Pripravili:
Viktorija Barbič, Petra Verhovnik in Andreja Tarkuš
A.L.P. PECA d.o.o.
Vodilni partner LAS Mežiške doline
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PRILOGA vsebinskemu Letnemu načrtu dela LAS Mežiške doline v letu 2017:
REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN
TEHNOLOGIJO

Datum: _28.11.2016_______

LETNI NAČRT AKTIVNOSTI
ZA PODUKREP 19.4 – PODPORA
ZA TEKOČE STROŠKE INSTROŠKE ANIMACIJE ZA LETO 2017

V skladu z Odločbo o potrditvi SLR in LAS MEŽIŠKE DOLINE št. 331-5/2015/33
V skladu z Odločbo o potrditvi spremembe SLR in LAS _________________________
___________________________________________________ št. 33151-___/20___/___

Naziv LAS:

LAS Mežiške doline

Naslov LAS:

Prežihova ulica 17, 2390 Ravne na Koroškem

Vodilni partner LAS:

A.L.P. Peca d.o.o.

Naslov vodilnega partnerja LAS:

Prežihova ulica 17, 2390 Ravne na Koroškem

Matična številka vodilnega partnerja:

5888719

Davčna številka vodilnega partnerja:

31970346

Glavni sklad (označi):

EKSRP

Plačilni organ:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

ESPR

Predvidena višina vloženih zahtevkov za izplačilo podpore za
tekoče stroške in stroške animacije v letu 2017:
Predviden delež tekočih stroškov in stroškov animacije v letu
2017 glede na celotno programsko obdobje:

Predvideni skupni tekoči stroški za upravljanje izvajanja SLR v
letu 2017:
Operativni stroški:
Stroški osebja:
Stroški usposabljanja za potrebe upravljanja in delovanja LAS:

ESRR

42.100 EUR

15,58 %

16.355 EUR
1.472 EUR
11.612 EUR
818 EUR
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Stroški mreženja, promocije, odnosov z javnostmi:
Finančni stroški:
Stroški spremljanja in vrednotenja:

818 EUR
0 EUR
1.635 EUR

Predvideni skupni stroški animacije v letu 2017:

24.533 EUR
Predvidene aktivnosti v okviru izvajanja animacije lokalnega prebivalstva:
V letu 2017 se bo animacija lokalnega prebivalstva, lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij in
drugih lokalnih deležnikov izvajala na celotnem območju LAS Mežiške doline. Predvidene
aktivnosti zajemajo predvsem informiranje, obveščanje in promocijo Strategije lokalnega
razvoja območja in izmenjavo informacij na območju glede uresničevanja potrjene SLR.
Predvidene aktivnosti za posamezne ciljne skupine:
 Predstavitev SLR – cilji SLR in ukrepi za uresničevanje postavljenih ciljev –
predstavitve/delavnice za NVO in predstavnike lokalnih skupnosti (priprava gradiva,
predstavitve in organizacija ter izvedba),
 Delovna srečanja s predstavniki organizacij, ki pokrivajo posamezne Ukrepe
predvidene v SLR in načrtovanje možnih partnerstev za pripravo operacij za
posamezno tematsko področje oz. Ukrep (področje sociale medgeneracijsko
sodelovanje in zdrav življenjski slog, samooskrba, podjetništvo, ….),
 Delovna srečanja s posameznimi skupinami občanov – potencialnih prijaviteljev in
sodelovanje pri razvijanju njihovih idej, usmerjanje pobud, možnosti združevanja, …,
 Animacija lokalnih skupnosti za sodelovanje z namenom doseganja čim večjega učinka
za celotno območje LAS. Predstavitev možnih področij sodelovanja in sodelovanje pri
razvoju posameznih idej in utemeljevanju pobud,
 Organizacija in vodenje delovnih sestankov ekipe za pripravo skupnih operacij
območja in pomoč pri načrtovanju operacij (cilji, rezultati, učinki, aktivnosti, stroški, ..),
 Priprava in izvedba informativnih in motivacijskih delavnic za predstavitev Javnega
poziva LAS Mežiške doline po celotnem območju LAS (v vsaki občini, v posameznih
krajih oz. urbanih območjih, kjer je interes večji, za posamezne skupine potencialnih
prijaviteljev) – povabilo zainteresiranih k sodelovanju,
 Priprava in izvedba delavnic za lokalne deležnike »Kako načrtovati projekt/operacijo« osnovno usposabljanje s področja projektnega vodenja za potencialne prijavitelje,
 Sodelovanje s potencialnim prijavitelji ali skupinami, ki se povezujejo v partnerstva in
svetovanje glede upravičenosti načrtovanih operacij (partnerji, stroški, aktivnosti, …)
ter pomoč pri pripravi vlog,
 Sodelovanje na dogodkih, ki jih za širšo javnost ali posamezne ciljne skupine
organizirajo drugi deležniki – predstavitev in promocija LAS, SLR, primerov dobre
prakse iz preteklega obdobja, … (npr. Konferenca NVO)
 Sodelovanje z mediji za promocijo SLR, informiranje javnosti (npr. oddaja Sredina
sredica na Koroškem radiu, članki v lokalnih glasilih, …).
Aktivnosti obveščanja, splošnega svetovanja, popisa projektnih idej ter usmerjanja razvojnih
partnerstev se izvaja konstantno, preko telefona, elektronsko pošte, sestankov in objav na
spletni strani.
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Predviden datum vložitve 1. zahtevka (v skladu s 44. členom

15.4.2017

Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem
obdobju 2014-2020 (Uradni list RS št. 42/15 in 28/16):

Obdobje za katerega se bo vlagal zahtevek:
Stopnja javne podpore:
Predvidena višina zahtevka:
Delež tekočih stroškov:
Delež stroškov za animacijo:

Predviden datum vložitve 2. zahtevka (v skladu s 44. členom

1.12.2016 – 31.3.2017
100 %
16.320 EUR
40 %
60 %

15.8.2017

Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem
obdobju 2014-2020 (Uradni list RS št. 42/15 in 28/16):

Obdobje za katerega se bo vlagal zahtevek:
Stopnja javne podpore:
Predvidena višina zahtevka:
Delež tekočih stroškov:
Delež stroškov za animacijo:

1.4.2017 – 31.7.2017
100 %
12.890 EUR
40 %
60%

Predviden datum vložitve 3. zahtevka (v skladu s 44. členom
Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem
obdobju 2014-2020 (Uradni list RS št. 42/215 in 28/16):

Obdobje za katerega se bo vlagal zahtevek:
Stopnja javne podpore:
Predvidena višina zahtevka:
Delež tekočih stroškov:
Delež stroškov za animacijo:

15.12.2017

1.8.2017 – 30.11.2017
100 %
12.890 EUR
40%
60%
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Odgovorna oseba LAS (ime in priimek):
žig

______Milan Škafar________
podpis:

Odgovorna oseba vodilnega partnerja (ime in priimek): _____Viktorija Barbič________
žig

podpis:
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