CILJI

TEMATSKO
PODROČJE
UKREPANJA

A1
TPU - A

Razviti in nadgraditi lokalno ponudbo ter
okrepiti povpraševanje po lokalnih
pridelkih in izdelkih in oživiti mestne
tržnice v Mežiški dolini

USTVARJANJE
NOVIH DELOVNIH
MEST

KAZALNIKI

Št. podprtih
operacij

UKREPI

U1

U2
Št. ponudnikov
vključenih v
aktivnosti

A2

Ustvarjanje pogojev za nova delovna
mesta skozi spodbujanje podjetnosti in
aktiviranje lokalnih človeških potencialov

Število novo
ustvarjenih
delovnih mest

U3

Podpora lokalnim pridelovalcem hrane in
drugim ponudnikom lokalnih proizvodov
skozi svetovanje, usposabljanje in
povezovanje v mrežo za izrabo
endogenih potencialov podeželja ter dvig
lokalne samooskrbe
Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini in
oživitev dogajanja v mestnih jedrih skozi
animacijo ponudnikov in uporabnikov
lokalnih pridelkov, izdelkov ter storitev.

Spodbujanje, usmerjanje in razvoj
podjetništva in socialnega podjetništva s
poudarkom na razvoju potrebnih/želenih
storitev na območju in razvoju novih,
inovativnih produktov

SKLAD

ESKRP
60.000€

ESRR
200.000€

EKSRP
90.000€
ESRR
50.000€

TPU - B
OSNOVNE
STORITVE NA
PODEŽELJU

B1

Razvoj trajnostnega turizma - Mežiška
dolina kot turistični produkt za 3E turizem,
ki zadovoljuje zahtevne tuje goste in se
promovira z uporabo modernih
komunikacijskih orodij

Št. podprtih
operacij
Št. povezanih
zgodb/
integralnih
produktov v
Mežiški dolini

U4

Razvoj lokalnega turizma z uvajanjem
novih in s povezovanjem obstoječih
produktov v celovito ponudbo Mežiške
doline. Obnova in razvoj male turistične
infrastrukture v povezavi z vsebino z
namenom povečanja raznovrstnosti
ponudbe ter aktivnosti za povečanje
prepoznavnost Mežiške doline s
sodobnimi pristopi

EKSRP
100.000€

B2

Dvig kvalitete bivanja za prebivalce
Mežiške doline.

Ohraniti identiteto krajine in dati potrebno
veljavo kulturni in tehniški dediščini
Mežiške doline

Št. podprtih
operacij

U5

Št. podprtih
operacij
U6

B3

TPU - C
VARSTVO OKOLJA
IN OHRANJANJE
NARAVE

C1

Ohranitev obstoječih naravnih danosti ter
dvig osveščenosti in zavednosti
prebivalstva o pomenu varstva okolja in
narave

Št. podprtih
operacij
U7
1. Št. novih
produktov na
območju
2. Št. vključenih
prebivalcev v
aktivnosti

U8

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.
Podpora aktivnostim za ohranitev
dediščine ter za dvig nivoja poznavanja
in zavedanja o pomenu dediščine.
Podpora aktivnostim za primerno
povezovanje turistične ponudbe z
dediščino doline.
Podpora aktivnostim za spoznavanje in
ohranjanje narave na območju NATURE
2000 in drugih območjih s posebnimi
naravnimi danostmi, v povezavi z
doživljajskimi zgodbami, »učilnicami v
naravi« ter tematskimi učnimi potmi.
Podpora okoljsko naravnanim
aktivnostim lokalnega prebivalstva in za
lokalno prebivalstvo ter podpora
aktivnostim za spodbujanje trajnostne
mobilnosti

EKSRP
200.000€

EKSRP
43.005€

EKSRP
70.000€

EKSRP
30.000€
ESRR
70.000€

TPU - B
VEČJA
VKLJUČENOST
MLADIH IN ŽENSK
TER DRUGIH
RANLJIVIH CILJNIH
SKUPIN

D1

Vzpostaviti inovativna partnerstva za
oblikovanje in izvajanje aktivnosti za
prepoznane ranljive ciljne skupine na
območju Mežiške doline

Št. partnerstev

U9

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.

EKSRP
50.000€
ESRR
117.575€

