POROČILO O DELU
LAS MEŽIŠKE DOLINE V LETU 2016

RAVNE NA KOROŠKEM, JANUAR 2017

1. SPLOŠNO O NALOGAH LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE MEŽIŠKE DOLINE

Lokalno partnerstvo LAS Mežiške doline je bilo ustanovljeno oktobra 2015 z namenom uresničevanja
skupnega interesa članov na področju celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po
pristopu »od spodaj navzgor«.
Osnovna naloga LAS Mežiške doline je pripraviti in izvajati strategijo lokalnega razvoja za celotno
programsko obdobje 2014-2020 in uresničevati zastavljene cilje tako, da krepi zmogljivosti lokalnih
akterjev za razvoj in izvajanje operacij.

Nadaljnje naloge LAS Mežiške doline so:
-

animirati območja, zagotavljati informacije zainteresiranim prebivalcem na območju LAS,
spodbujati izvajanje operacij ter nuditi pomoč potencialnim upravičencem pri pripravi
operacij,

-

spremljati in vrednotiti ter skrbeti za pravilno izvajanje operacij v skladu s strategijo lokalnega
razvoja in tudi za doseganje mejnikov in ciljev operacij ter imeti pregled nad izvajanjem
operacij tudi po izplačilu sredstev,

-

izvajati postopke za izbor operacij, izbrati operacije in jih predložiti v končno potrditev v
skladu s postopki zadevnega sklada,

-

skrbeti za informiranost upravičencev v zvezi s pravicami in dolžnostmi tudi po zadnjem
izplačilu sredstev,

-

zagotoviti posredovanje vlog ter zahtevkov za izplačilo za posamezne podukrepe v skladu s
posebnimi pogoji posameznega sklada iz Uredbe CLLD,

-

predhodno preverjati upravičenost stroškov, skladnost s strategijo lokalnega razvoja in
operativnimi programi, preverjati, ali imajo nosilci operacij zmogljivosti za izvajanje operacij
in zakonitost izvedenih operacij,

-

sodelovati z organi ministrstev, revizijskimi organi ter drugimi nadzornimi organi vseh
zadevnih skladov,

-

pripravljati letna poročila o izvajanju strategije lokalnega razvoja

-

pred posredovanjem zahtevka za izplačilo preveriti, da so sofinancirane operacije označene, v
skladu s pravili označevanja, določenimi za zadevni sklad,

-

vsako leto do 31.12. posredovati letni načrt aktivnosti za prihodnje leto za podukrep
»Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« na Koordinacijski odbor CLLD

-

urediti dostop do ustreznega informacijskega sistema zadevnega sklada pred vlaganjem vlog
in zahtevkov za izplačilo v informacijski sistem,
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-

zagotavljati preglednost delovanja, sledljivost in nadzor nad zakonito porabo proračunskih
sredstev ter preprečevati navzkrižje interesov.

2. LAS MEŽIŠKE DOLINE JE V LETU 2016 IZVAJAL NASLEDNJE NALOGE:
Dopolnjevanje in uskladitev Strategije lokalnega razvoja za LAS Mežiške doline:


Priprava dopolnitev in pojasnil SLR v skladu s pozivom na razjasnitev,



Usklajevanje na Upravnem odboru LAS



Potrditev spremenjene in dopolnjene SLR na skupščini LAS Mežiške doline,



Posredovanje dopolnjene SLR na MKGP,

2. Sodelovanje pri načrtovanju projekta sodelovanja – sofinanciranje iz ESRR


Sodelovanje pri pripravi projekta Zgodbe rok in krajev.

3. Sodelovanje s potencialnimi partnerji v projektih sodelovanja LAS – sofinanciranje iz EKSRP


Načrtovanje in sodelovanje pri pripravi osnutkov in vsebine projektov sodelovanja v
okviru slovenskih LAS (na temo IKT in turizma),



Načrtovanje in priprava osnutka projekta sodelovanja z dvema domačima LAS in z
LAG Istočna Istra na temo čebelarstva.

4. Sodelovanje z lokalnimi akterji za pripravo skupnih projektov, ki jih bo izvajal LAS Mežiške
doline na celotnem območju LAS


Načrtovanje in priprava predlogov za skupne projekte območja LAS:
 Tržnice v Mežiški dolini
 Razvoj novih turističnih produktov v Mežiški dolini
 Urbana ureditev Mežiške doline
 Mežiška dolina v gibanju
 AED rešuje življenje

5. Priprava in objava 1. Javnega poziva za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega
razvoja LAS Mežiške doline v programskem obdobju 2014 – 2020 za ukrepe sofinancirane
iz EKSRP in ESRR
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 Organizacija in izvedba sestankov delovne skupine za pripravo javnega poziva in
razpisne dokumentacije
 Priprava in sprejem Pravilnika o pogojih, merilih in postopkih izbora, financiranja,
spremljanja in nadziranja razvojnih operacij, v katerem so natančneje opredeljeni
postopki izvedbe Javnega poziva,
 Priprava razpisne dokumentacije za izvedbo Javnega poziva in usklajevanje le – te z
MGRT
 Izvedba postopka za imenovanje petih članov ocenjevalne komisije – trije stalni člani
in dva nadomestna člana ocenjevalne komisije,
 Objava Javnega poziva.

6. Promocija LAS Mežiške doline


Priprava in objava aktualnih novic na spletni strani LAS,



Predstavitev LAS v časopisu, predstavitev LAS v pogovorni oddaji na radiu – Sredina
sredica, ….



Priprava in posredovanje vsebine strokovnim službam občin, ki so poskrbele za
objavo na spletnih straneh, v lokalnih glasilih, …..

7. Animacija lokalnih prebivalcev


Animacija lokalnih akterjev za pripravo skupnih projektov območja LAS,



Sodelovanje s posameznimi ciljnimi skupinami,



Redno obveščanje in informiranje članov LAS,



Druge animacijske aktivnosti.

8. Koordinacija in usklajevanje dela organov LAS


Organizacija in izvedba seje Nadzornega odbora LAS,



Organizacija in izvedba petih sej Upravnega odbora LAS,



Organizacija in izvedba seje Skupščine LAS,



Druge koordinacijske aktivnosti vezane na usklajeno delovanje organov.
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9. Koordinacija in usklajevanje z drugimi LASI, MKGP, MGRT in ARSKTRP in sodelovanje in
povezovanje s sorodnimi organizacijami


Redno komuniciranje z MKGP, MGRT in ARSKTRP



Redno komuniciranje in sodelovanje s strokovnimi inštitucijami na območju LAS in v
regiji (KGZS KGZ Celje, ZGS OE Slovenj Gradec, RRA Koroška, KKGZ Slovenj Gradec…).



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.

3. KRONOLOŠKI PREGLED AKTIVNOSTI, KI JIH JE ZA LAS Mežiške doline v letu 2016 izvajal
VODILNI PARTNER A.L.P. PECA d.o.o.
 14.1.2016 – Udeležba na Posvetu LAS v Novem mestu. Sestanek je bil sklican na pobudo
Društva za razvoj Slovenskega podeželja in v sodelovanju z MKGP. Tema posveta je bila
priprava SLR – pripombe in navodila glede na 14 že prejetih SLR konec oktobra 2015. Podane
so bile smernice za popravke in dopolnitve SLR.
 26.1.2016 – Sodelovanje z RRA Koroška – sestanek na temo prednostne liste projektov na
ravni regije – pokrivanje RRP in SLR.
 4.2.2016 – Sodelovanje s Kmetijsko gozdarskim zavodom – kmetijska svetovalna služba
Prevalje – možne vsebine za izvajanje projektov na lokalni ravni
 Prvi krog pogovorov na občinah glede podpore pri izvajanju SLR na območju - predstavitev
SLR, možnosti za pripravo skupnih projektov območja, možne vsebine, ki bi bile skupne
celotnemu območju, zbiranje predlogov:
- 27.1.2016 – sestanek na občini Prevalje
- 1.2.2016 – sestanek na občini Ravne
- 3.2.2016 – sestanek na občini Mežica
- 16.2.2016 – sestanek na občini Črna
 Zapis pobud in predlogov, projektnih idej in možnih vsebin
 3.3. 2016 sestanek s štirimi župani – pobude in predlogi glede sodelovanja na območju LAS
 4.3.2016 – udeležba na zboru članstva Društva za razvoj slovenskega podeželja v Celju – DRSP
je t.i. krovno društvo, ki zastopa LASe na nacionalni ravni, pa tudi na nivoju EU.
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 1.3.2016 – prejeli Poziv za dopolnitev in razjasnitev Strategije lokalnega razvoja Mežiške
doline. Rok za dopolnitev SLR v vseh točkah je bil 16.3.2016. V 10 dneh smo se s
Koordinacijskim odborom CLLD in s skrbnico na MGRT uspeli dogovoriti in »spogajati« za vse
spremembe in dopolnitve strategije. Pripravili smo gradivo in sklicali Upravni odbor LAS
 9.3.2016 – 3. Seja UO LAS – obravnava pripravljenih sprememb SLR in odločanje o določenih
vsebinah za katere je odgovoren UO,
 14.3.2016 – izvedba 4. Seje UO LAS – na korespondenčni seji so člani dokončno potrdili novo
verzijo SLR in jo predlagali v potrditev Skupščini LAS
 15.3.2016 – pripravili in izvedli korespondenčno sejo Skupščine LAS Mežiške doline, kjer so
člani sprejeli potrebne spremembe aktov (Poslovnik o delu UO LAS Mežiške doline, Poslovnik
o delu Skupščine LAS Mežiške doline, Pravilnik o pogojih, merilih in postopkih izbora,
spremljanja in nadziranja razvojnih operacij) in potrdili tudi spremenjeno in dopolnjeno SLR
Mežiške doline,
 16.3.2016 smo poslali, na podlagi poziva, dopolnjeno SLR Mežiške doline na Koordinacijski
odbor CLLD.
 24.3.2016 – udeležba na delavnici v Kranju – predstavitev možnosti izvajanja projektov na
temo socialnega podjetništva, formalni pogoji, primeri dobrih praks (organizacija SVRK)
 4.4.2016 – udeležba na delavnici: ABC črpanja evropskih nepovratnih sredstev, Beno Štern
 12.4.2016 – socialno podjetništvo - dogodek na Prevaljah
 15.4.2016 je bila sprejeta prva sprememba uredbe CLLD - v Ur. l. RS je bila objavljena Uredba
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.
Hkrati je MKGP pozvalo LAS, da te spremembe upoštevajo pri vsebinskih dopolnitvah že
oddanih SLR.
 15.4.2016 smo ponovno dobili poziv (tabelo) za dopolnitev nekaterih poglavij SLR. Bolj je šlo
za oblikovne, kot vsebinske spremembe. Hkrati pa smo morali v nekaterih točkah uskladiti
SLR s spremembami Uredbe CLLD. Uskladitve smo uredili v treh dneh in poslali čistopis
usklajene SLR na KO CLLD.
 19.4.2016 – pregled projektne ideje za turistični produkt na Brinjevi gori
 20.4.2016 – dobili neuradno potrditev LAS in SLR
 4.5.2016 – sestanek na občini Prevalje – ponovna predstavitev možnosti črpanja sredstev iz
programa CLLD
 9.5.2016 – projektne ideje na ZKŠTM
 10.5.2016 – pogovor z novinarko Petro Kos Gnamuš na temo črpanja evropskih sredstev in
aktualnem dogajanju.
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 11.5.2016 – sestanek direktorjev občinskih uprav 4 občin Mežiške doline z namenom
načrtovanja skupnih projektov območja LAS.
 …. Zapis dogovorjenega in oblikovanje prvih predlogov skupnih projektov, usklajevanje, ……
 12.5.2016 – občni zbor zadruge LAS Mežiške doline z.b.o. – pregled poslovanja in finančno
poročilo za leto 2015.
 20.5.2016 – organizacija dogodka »Od zidov k vsebinam« na temo črpanja evropskih sredstev
v novem programskem obdobju z uglednimi gosti, ki pa nam žal niso znali povedati nič
novega in konkretnega.
 27.5.2016 - Posvet LAS v Lenartu, v organizaciji DRSP, Mreže za podeželje in MKGP. Glavna
tema posveta so bile državne pomoč pri delovanju oz. projektih LAS.
 1.6.2016 – sodelovanje pri pripravi Končnega poročila za RRP 2007-2013, področje lokalnega
razvoja, LEADER 2007 – 2013.
 7.6.2016 – preveritev projektne ideje zadruge ZRAven
 8.6.2016 – sestanek na Obrtni zbornici – oblikovanje projekta za malo gospodarstvo, v večini
samozaposleni in potencialni podjetniki (projektna ideja Obrtne zbornice)
 14.6.2016 – sestanek pri Gradišniku – načrtovanje skupnega projekta LAS – Ukrep 1.
 20.6.2016 – sestanek direktorjev občinskih uprav glede skupnih projektov v programskem
obdobju 2014-2020; okvirni dogovor kaj bi podprle občine, dogovor o nadaljnjih korakih.
 ….. zapis dogovorjenega in zapis projektnih predlogov za seznanitev Upravnega odbora s
projektnimi predlogi, ki so jih pripravljene podpreti vse štiri občine…..
 21.6.2016 – obisk predstavnikov NVO iz Nove gorice – predstavitev LAS in dobrih praks iz
preteklega obdobja. Priprava in pošiljanje gradiva za UO LAS.
 22.6.2016 – delavnica za LAS v Ljubljani na MKGP – določanje in preverjanje tipov stroškov v
okviru pristopa CLLD
 23.6.2016 – NIJZ, Helena Pavlič, projektni predlogi, možne vsebine, …
 28.6.2016 – predstavitev Strategije lokalnega razvoja za NVO v Kulturnem domu na Ravnah.
 30.6.2016 – 5. Redna seja Upravnega odbora LAS Mežiške doline
 14.7.2016 – sestanek na ZKŠTM, preveritev projektnih idej, možne vsebine za prijavo na
razpis LAS.
 26.7.2016 – priprava najave koriščenja sredstev EKSRP v letih 2016 – 2017 – poslano na
MKGP (informativnega značaja)
 27.7.2016 – sestanek s predstavniki občin Mežica in Prevalje na temo projekta »Tržnice v
MD«.
 28.7.2016 – posredovali vprašanja na KO CLLD – javna naročila pri skupnih projektih

7

 2.8.2016 - vprašanja glede skupnih projektov na območju LAS Mežiške doline sofinanciranih
iz EKSRP.
 25.8.2016 – delovna skupina za pripravo partnerskega projekta za Ukrep 8 v SLR (CSD, NIJZ,
ALTRA, KMC)
 31.8.2016 - sestanek predstavnikov LAS, katerih vodilni sklad je ESRR (8 LASov) v Žalcu, glavna
tema – priprava Javnih pozivov in Navodila za upravičene stroške pri ESRR.
 6.9.2016 – sestanek na občini Prevalje za načrtovanje projekta »Lokalna samooskrba v MD
 13.9.2016 - sestanek direktorjev občinskih uprav – konkretni dogovori glede aktivnosti
posamezne občine v skupnih projektih, dogovor o pripravi DIIPov, NRP, skupna javna
naročila, …
 16.9.2016 – ogled dobrih praks – VulkanLand v organizaciji združenja regionalnih agencij.
 22.9.2016 – prejeli odločbo o potrditvi LAS MD in SLR, pričetek aktivnosti za pripravo Javnega
poziva LAS za pripravo projektov za uresničevanje SLR
 3.10.2016 - sestanek direktorjev občinskih uprav – nadaljnje delo na skupnih projektih
območja LAS.
 4.10.2016 – sestanek komisije za CLLD pri DRSP v Trebnjem – teme: odgovor Ministrstvu za
finance glede razvrščanja odhodkov za projekte v občinski bilanci, ocenjevalne komisije –
kako jih plačati, stroški oz. upravičenost le teh na obeh skladih, ….
 11.10.2016 – sestanek KSS Prevalje/Darja Jeriček in NIJZ/Helena Pavlič – na temo projekta
»Samooskrba v MD«
 …. Priprava skupnih projektov Mežiške doline ….
 …..Priprava besedila Javnega poziva LAS Mežiške doline in razpisne dokumentacije – obrazec
Vloge, posebej za vsak sklad!
 21.10.2016 – obisk v Zasavju - Partnerstvo LAS Zasavje (novi LAS na območju) in druge NVO z
območja – ogled dobrih praks in posvet, izmenjava izkušenj.
 25.10.2016 – sestanek z ga. Lidijo Požgan in sodelavko – LAS MDD, na temo možnega
sodelovanja pri projektih sodelovanja.
 3.11.2016 – sestanek na občini Ravne – priprava obrazca NRP za skupne projekte območja
LAS
 9.11.2016 – srečanje z rokodelci z območja Mežiške doline – pregled predloga projekta
»Zgodbe rok in krajev« - preverjanje smiselnosti izvajanja tega projekta na območju MD.
 10.11.2016 sestanek direktorjev občinskih uprav – nadaljnje delo na skupnih projektih
območja LAS – dokončni pregled DIIPov in dogovor, da se pripravijo Vloge za štiri projekte in
se jih predloži Upravnemu odboru.
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 14.11.2016 srečanje LASov, ki imajo v SLR zapisan projekt »Zgodbe rok in krajev« v Trebnjem
- podrobnejše načrtovanje projekta sodelovanja 12 LASov
 ….. priprava Vlog za štiri skupne projekte območja LAS……….
 ….. sodelovanje z MGRT in usklajevanje besedila Javnega poziva, priprava dokumentacije,
Izjava strokovne komisije, …
 17.11.2016 – na MGRT v pregled in odobritev poslali besedilo Javnega poziva LAS Mežiške
doline s pripadajočo dokumentacijo (obrazci Vloga in ostalo)
 Priprava gradiva za Upravni odbor LAS – obravnava besedila Javnega poziva LAS
 22.11.2016 – Upravni odbor LAS
 23.11.2016 – sodelovanje v pogovorni oddaji »Sredina sredica« na Koroškem radiu, na temo
delovanja in aktivnosti LAS Mežiška dolina v novem programskem obdobju.
 24.11.2016 – sestanek na občini Mežica – pregled stroškovnikov za skupne projekte območja
LAS.
 25.11.2016 – pogovor z novinarjem Večera Jurijem Brložnikom na temo LAS Mežiške doline v
novem programskem obdobju.
 28.11.2016 - sestanek na občini Prevalje – pregled stroškovnikov za skupne projekte območja
LAS.
 29.11.2016 - sestanek na občini Ravne – pregled stroškovnikov za skupne projekte območja
LAS in sestanek na občini Črna – pregled stroškovnikov za skupne projekte območja LAS.
 29.11.2016 – prejeli dopolnitve in popravke, ki jih je bilo potrebno uskladiti z besedilom
Javnega poziva
 30.11.2016 – seja Nadzornega sveta partnerstva LAS Mežiške doline – pregled dela LAS
Mežiške doline v letu 2016, pregled finančnega poslovanja, …
 1.12.2016 – sestanek na občini Ravne – preveritev projektne ideje za ukrep U8 iz SLR.
Konferenca NVO na Ravnah – predstavitev LAS.
 2.12.2016 – na MGRT poslali odgovore na zahtevek po dopolnitvah – še enkrat v kontrolo
besedilo Javnega poziva.
 2.12.2016 – sestanek na Koroškem medgeneracijskem centru – načrtovanje partnerskega
projekta za prijavo na Javni poziv LAS za ukrep U8.
 5.12.2016 – sestanek z Društvom mladih podjetnikov Koroške – projektna ideja, preveritev,
informiranje, …
 7.12.2016 – na MGRT poslane zadnje verzije dokumentov za 1. Javni poziv LAS Mežiške
doline, s priloženo podpisano Izjavo strokovne komisije
 … priprava gradiva za UO LAS, priprava Vlog za štiri projekte območja LAS, …
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 13.12.2016 – delavnica za LAS v Ljubljani – predstavitev ISARR2, predstavitev e- Kmetije in
razprava na temo upravičenih stroškov …


14.12.2016 sestanek za načrtovanje projekta za Ukrep 8 – vzpostavitev inovativnega
partnerstva – mreža storitev za ranljive ciljne skupine območja LAS

 15.12.2016 – Upravni odbor LAS – potrditev besedila Javnega poziva LAS in določitev termina
in načina objave poziva.
 19.12.2016 – objava 1. Javnega poziva za izbor operacij za izvajanje SLR LAS Mežiške doline v
programskem obdobju 2014 – 2020 – objava celotne dokumentacije na spletni strani LAS
Mežiške doline in na spletnih straneh štirih občin Mežiške doline
 20.12.2016 – informiranje in obveščanje javnosti o objavljenem Javnem pozivu LAS –
posredovano obvestilo vsem članom LAS Mežiške doline, razposlane Nove informacije –
spletni informator ALP PECA, posredovano informativno besedilo občinam, Korociv, ….
 …. – 27.12.2016 – priprava Zahtevka za izplačilo sredstev za delovanje LAS in posredovanje
dokumentacije na MGRT – Vsebinsko poročilo, Finančno poročilo, Zahtevek za izplačilo,
zbiranje in urejanje dokazil o izvedbi aktivnosti in vnos podatkov v ISARR2.

Poročilo pripravila:
Viktorija Barbič
A.L.P. PECA d.o.o.
Vodilni partner LAS Mežiške doline
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