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LAS PPD 2014-2020





◦
◦

Strateški okvir

Vizija in strateški cilji




◦
◦

◦
◦

Posebni cilji in ukrepi
Področje ukrepanja

Ustvarjanje delovnih
mest

Cilji

Ukrepi

Spodbujanje podjetništva
in inovativnosti ter
spodbujanje sodelovanja
med javnim,
gospodarskim in
nevladnim sektorjem za
ustvarjanje zaposlitvenih
priložnosti

Razvijanje partnerstev in
storitev za spodbujanje
podjetništva in
inovativnosti

Povečanje obsega
pridelave, predelave in
trženja lokalnih
kmetijskih, gozdarskih in
živilskih proizvodov s
spodbujanjem kratkih
dobavnih oskrbnih verig

Razvijanje partnerstev in
storitev za krepitev
lokalne samooskrbe in
izboljšanje pogojev za
bivanje in delo

Področje ukrepanja

Razvoj osnovnih storitev

Cilji

Ukrepi

Urejeno bivalno okolje, dvig
kakovosti življenja in
sinergijsko bivanje z naravo,
kulturo in okoliškimi navadami
ter običaji

Spodbujanje razvoja novih
storitev in produktov za bolj
urejeno bivalno okolje, dvig
kakovosti življenja in
sinergijsko bivanje z naravo,
kulturo in okoliškimi
navadami ter običaji

Povečati prepoznavnost
turistične destinacije in
vključevanje ter povezovanje
lokalne turistične ponudbe

Izvajanje destinacijskega
managementa v LASu od
Turjaka do Kolpe

Krepiti lokalno identiteto in
zavedanje o pomenu
ohranjanja kulturne in
naravne dediščine s
poučevanjem, obnovo,
ureditvijo in ohranjanjem
kulturne krajine in dediščine

Ohranjanje in izboljšanje
kulturne dediščine

Področje ukrepanja

Cilji

Ukrepi

Varstvo okolja in
ohranjanje narave

Ohranjanje okolja za
trajnostni razvoj
podeželja

Izvajanje (pilotnih)
aktivnosti, ki prispevajo k
ohranjanju stanja okolja

Vseživljenjsko učenje in
pridobitev funkcionalnih
znanj za osebni razvoj
prebivalstva ter razvoj
človeških virov

Povečanje in izboljšanje
kakovosti ponudbe na
področju vseživljenjskega
učenja

Medgeneracijsko
povezovanje in
sodelovanje ter krepitev
zdravega in aktivnega
življenjskega sloga

Povečanje in izboljšanje
kakovosti ponudbe na
področju
medgeneracijskega
sodelovanja ter zdravega
in aktivnega življenjskega
sloga

Večja vključenost
mladih, žensk in drugih
ranljivih skupin

Kazalniki po tematskih področjih

Spodbujanje
podjetništva in
inovativnosti ter
spodbujanje
sodelovanja med
javnim, gospodarskim in
nevladnim sektorjem za
ustvarjanje
zaposlitvenih priložnosti.
Ustvarjanje delovnih
mest

Povečanje obsega
pridelave, predelave in
trženja lokalnih
kmetijskih, gozdarskih in
živilskih proizvodov s
spodbujanjem kratkih
dobavnih oskrbnih verig.

št. partnerstev za
spodbujanje
inovativnosti

ESRR

2

št. storitev za
spodbujanje
inovativnosti

EKSRP

1

ESRR

2

št. delovnih mest

EKSRP

/

ESRR

1

EKSRP

/

ESRR

1

EKSRP

/

ESRR

1

št. storitev za lokalno
samooskrbo

št. partnerstev za
lokalno samooskrbo

Urejeno bivalno okolje, dvig
kakovosti življenja in
sinergijsko bivanje z naravo,
kulturo in okoliškimi
navadami ter običaji

Razvoj osnovnih
storitev

Povečati prepoznavnost
turistične destinacije in
vključevanje ter povezovanje
lokalne turistične ponudbe

Krepiti lokalno identiteto in
zavedanje o pomenu
ohranjanja kulturne in
naravne dediščine s
poučevanjem, obnovo,
ureditvijo in ohranjanjem
kulturne krajine in dediščine

št. urejenih lokacij za
dvig kakovosti življenja

št. storitev za
spodbujanje turizma

EKSRP

4

št. partnerstev za
spodbujanje turizma

EKSRP

4

št. dogodkov za krepitev
lokalne identitete

EKSRP

1

EKSRP

5

št. storitev za
interpretacijo kulturne
dediščine

št. okoljskih storitev
Varstvo okolja in
ohranjanje narave

Ohranjanje okolja za
trajnostni razvoj
podeželja

Vseživljenjsko učenje in
pridobitev funkcionalnih
znanj za osebni razvoj
prebivalstva ter razvoj
človeških virov
Večja vključenost
mladih, žensk in
drugih ranljivih skupin

Medgeneracijsko
povezovanje in
sodelovanje ter krepitev
zdravega in aktivnega
življenjskega sloga

št. partnerstev za
ohranjanje okolja

ESRR

1

EKSRP

3

ESRR

2

EKSRP

/

ESRR

2

EKSRP

1

ESRR

1

št. delujočih programov
vseživljenjskega učenja

št. storitev za
medgeneracijsko
sodelovanje

Mejnik na dan 31. 12. 2018

Ciljna vrednost kazalnika na dan 31.
12. 2023

0

0

2

20

50 %

100 %

20 %

100 %

št. partnerstev za spodbujanje inovativnosti

0

1

št. urejenih lokacij za dvig kakovosti življenja

0

5

št. okoljskih storitev

0

4

Mejnik na dan 31. 12. 2018

Ciljna vrednost kazalnika na dan 31.
12. 2023

0

1

1

5

50 %

100 %

20 %

100 %

št. partnerstev za spodbujanje inovativnosti

1

2

št. partnerstev za lokalno samooskrbo

0

1

št. delujočih programov vseživljenjskega učenja

0

2

Mejnik/kazalnik
Število novo ustvarjenih delovnih mest
Število zaključenih operacij v primerjavi z
odobrenimi operacijami
Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi
operacije primerjavi z določenim finančnim
okvirjem
Delež izplačanih sredstev v primerjavi z
dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi
operacije

Mejnik/kazalnik
Število novo ustvarjenih delovnih mest
Število zaključenih operacij v primerjavi z
odobrenimi operacijami
Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi
operacije primerjavi z določenim finančnim
okvirjem
Delež izplačanih sredstev v primerjavi z
dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi
operacije

Finančni okvir 2014-2020 po skladih
Podukrep

Pripravljalna podpora

Sklad

(EU + SLO) (v EUR)

(v %)

EKSRP

14.460,00 €

0,6

ESRR

5.540,00 €

0,2

1.482.023,08 €

56,9

695.660,00 €

26,7

/

/

ESRR

20.000,00 €

0,8

EKSRP

387.826,43 €

14,9

EKSRP
Podpora za izvajanje
operacij v okviru strategije
lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost

ESRR

EKSRP
Priprava in izvajanje
dejavnosti sodelovanja
lokalne akcijske skupine

Podpora za tekoče stroške in
stroške animacije

Skupaj

ESRR

/

2.605.509,50 €

100 %

Finančni okvir 2014-2020 po
tematskih področjih





Finančna razdelitev temelji na treh
javnih pozivih


◦


◦


◦

Predpostavke za razdelitev sredstev







Merila in kriteriji


◦
◦
◦
◦
◦
◦

Merila in kriteriji
SPLOŠNI KRITERIJI

Izvedljivost operacije

Inovativnost

Možno število točk
Cilji so jasno opredeljeni, aktivnost so izvedljive ter vodijo k
doseganju konkretnih rezultatov

10

Cilji so opredeljeni, aktivnost in rezultati so sicer navedeni,
vendar ne zagotavljajo logičnega sosledja

5

Cilji, aktivnost in rezultati so našteti, vendar ne izkazujejo
logičnega sosledja in posledično načrtovanih rezultatov
Operacija je inovativna in ustvarja novo dodano vrednost v
okolju (uporaba novih metod, pristopov in programov,
uvajanje novih storitev in proizvodov, uvajanje novih
znanj,..)
Operacija je delno inovativna (vsebina operacije ni nova, se
pa izvaja na drugačen način ali vključuje nove ciljne
skupine)
Operacija ne izkazuje inovativnosti

Trajnost operacije

Rezultati operacije zagotavljajo nadaljnje izvajanje vsebin
ali omogočajo izvajanje novih operacij (zagotovljeno
upravljanje skupnih kapacitet, zagotovljeno trženje novih
produktov in storitev,…)
Rezultati operacije omogočajo nadaljnje izvajanje vsebin
(oblikovane metode in orodja, promocijski material, …)
Operacija ne izkazuje trajnosti

3

5

3

0

5

3
0

Doseženo
število točk

Možno
točk

SPLOŠNI KRITERIJI

Ustvarjanje delovnih mest

Teritorialna pokritost

Vpliv na okolje

Vključevanje
skupin

Operacija jasno zagotavlja vsaj eno novo delovno mesto
(kakršnakoli oblika, ki zagotavlja plačevanje prispevkov
pokojninskega in invalidskega zavarovanja za polni delovni čas ter
zagotavlja delovno mesto še tri leta po zaključku projekta)
Operacija ponuja možnost ustvarjanja delovnega mesta ali
samozaposlitve (odprtje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, odprtje
s.p.-ja ob redni zaposlitvi, doregistracija obstoječe dejavnosti)

število Doseženo
število točk

10

5

Operacija ne predvideva novega delovnega mesta

0

Operacija se izvaja na območju treh ali več občin

5

Operacija se izvaja na območju dveh občin

3

Operacija se izvaja samo na območju ene občine

0

Načrtovane aktivnosti izboljšujejo stanje okolja ali uvajajo nove
aktivnosti za prilagajanje podnebnim spremembam

5

Načrtovane aktivnosti ne vplivajo negativno na okolje

3

Iz načrtovanih aktivnosti ni razviden vpliv na okolje

0

Aktivnosti vključujejo oz. so rezultati operacije namenjeni vsaj
dvema ranljivima skupinam (mladi, starejši, brezposelni, ženske,
Romi, invalidi in druge ranljive skupine)
ranljivih Aktivnosti vključujejo oz. so rezultati operacije namenjeni eni ranljivi
skupini (mladi, starejši, brezposelni, ženske, Romi, invalidi in druge
ranljive skupine)
Aktivnosti ne vključujejo ranljivih skupin, rezultati operacije za
ranljive skupine niso relevantni

5

3

0

Možno
točk

SPLOŠNI KRITERIJI

število Doseženo
število točk

Pri operaciji sodelujejo vsaj 4 partnerji (prijavitelj in najmanj 3
partnerji)

10

Pri operaciji sodelujejo 3 partnerji (prijavitelj in 2 partnerja)

5

Pri operaciji sodelujeta 2 partnerji (prijavitelj in 1 partner)

3

Operacija ne predvideva partnerstva

0

Prijavitelj je izvedel 3 ali več operacij financiranih iz EU sredstev

5

Prijavitelj je izvedel vsaj 1 EU ali lokalno operacijo

3

Prijavitelj nima izkušenj z vodenjem operacij

0

V pripravo in izvedbo operacije so vključeni partnerji iz vseh treh
sektorjev (javni, ekonomski in nevladni sektor)

5

V pripravo in izvedbo operacije sta vključena dva sektorja

3

V pripravo in izvedbo je vključen en sektor

0

Partnerstvo

Izkušnje prijavitelja

Ekonomska in
upravičenost

družbena

65

SKUPAJ
Možno
točk

SPLOŠNI KRITERIJI

Teritorialna pokritost

Operacija zajema celotno območje LAS

5

Nižja stopnja sofinanciranja od
najvišje možne posameznega
sklada

do 70 % sofinanciranje iz EKSRP sklada

5

do 60 % sofinanciranje iz ESRR sklada

5

število Doseženo
število točk

HVALA ZA POZORNOST!

