OSEBNA IZKAZNICA
» LAS OVTAR SLOVENSKIH GORICE «

1. VLAGATELJ IN SEDEŽ LAS-a:
LAS za območje občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana v Slovenskih goricah, Sv. Jurij
v Slovenskih goricah in Sv. Trojica v Slovenskih goricah je organizirano kot društvo po
Zakonu o društvih.
IME:
Društvo za razvoj podeželja »LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC«
SEDEŽ in NASLOV:
Trg osvoboditve 9,
2230 LENART V SLOV. GORICAH
MATIČNA ŠTEVILKA: 2184176
VPIS V REGISTER DRUŠTEV NA UE LENART: 04.01.2008
DATUM VPISA V POSLOVNI REGISTER: 17.01.2008
TRR ŠT.: 19340-5008170947
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2. ORGANI DRUŠTVA

IZVRŠNI ODBOR oz. KOLEGIJ PREDSEDNIKA:
Predsednica: ga. Vida Šavli
Podpredsednik: g. Milan Gumzar
Tajnica: ga. Lidija Šipek
Blagajničarka: ga. Stanka Ferš
RAZVOJNI SVET OZ. UPRAVNI ODBOR:
1. Milan Gumzar, župan občine Benedikt
2. Jože Kraner, župan občine Cerkvenjak
3. mag. Janez Kramberger, župan občine Lenart
4. Darko Fras, župan občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah
5. Silvo Slaček, župan občine Sv. Ana v Slovenskih goricah
6. Peter Škrlec, župan občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah
7. Franc Fekonja, KGZS-Zavod Ptuj, Izpostava Lenart
8. Bogdan Šavli, TBP d.o.o. in Prevent Halog d.o.o.
9. Stanko Bernjak, Območna obrtna zbornica Lenart
10. Marjan Kramberger, Gostišče Eder, Sv. Ana v Slovenskih goricah
11. Kristina Peserl Vračič, Kmetijska zadruga Lenart
12. Cvetka Bunderla, Društvo vinogradnikov Sv. Trojica in predstavnica kmetov
13. Primož Čuček, Študentski klub Slovenskih goric
14. Marija Šauperl, Turistično društvo Dediščina
15. Janez Ferlinc, Zgodovinsko društvo Slovenske gorice
ODBOR ZA OCENJEVANJE PROJEKTOV (dopolnjen po potrebi):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Srečko A. Padovnik, Občina Sv. Trojica v Slov.goricah
Lidija Šipek, Občina Lenart
Viktor Kapl, Občina Sv. Ana v Slov. goricah
Mirko Žmavc, Osnovna šola Cerkvenjak – Sv. Andraž
Milan Repič Žipo Lenart d.o.o.
Bogomira Rotman, Kmetijsko gospodarstvo – Sv. Jurij v Slov.goricah
Renato Kocbek, Sadjarsko društvo Slovenske gorice in predstavnik mladih kmetov
Janja Karner, Društvo podeželske mladine Slovenske gorice

NADZORNI ODBOR:
1
2
3

Jože Kraner, Upravna enota Lenart
Feliks Berič, Turistično društvo Sv. Ana
Sandi Zemljič, Lešnik in Zemljič d.o.o.
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DISCIPLINSKA KOMISIJA:
1. Jasna Senekovič, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
2. Roman Ploj s.p., Trgovina – gostinstvo Ploj
3. Jožefa Mlakar, Društvo kmečkih žena in deklet Lenart

3. VELIKOST OBMOČJA LAS

Celotno območje obravnavanega LAS se nahaja na 204,5 km2. Upravno pokriva območje

Upravne enote Lenart in je razdeljena na 6 občin:
Občine:
BENEDIKT
CERKVENJAK
LENART
SV. ANA V SLOVENSKIH GORICAH
SV. JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
SV. TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

4. ŠTEVILO PREBIVALCEV V LAS-u

Občina
Benedikt
Cerkvenjak
Lenart
Sv. Ana
Sv. Trojica
Sv. Jurij
Skupaj

Skupaj število prebivalcev

2263
2132
7307
2381
2284
2148
18515
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5. IMENA NASELIJ V OBMOČJU LAS IN OBČINE, V KATERE SPADAJO

Občina Benedikt

Drvanja

Andrenci

Črmljenšak

Jurovski Dol

Dražen Vrh

Občina Sveta
Trojica v Slovenskih
goricah
Gočova

Ihova

Brengova

Dolge njive

Malna

Froleh

Osek

Ločki Vrh

Cenkova

Gradenšak

Spodnji Gasteraj

Kremberk

Spodnja Senarska

Hrastovec v Slovenskih
Srednji Gasteraj
goricah
Lenart v Slovenskih goricah Varda

Krivi Vrh

Spodnje Verjane

Ledinek

Lormanje

Zgornje Partinje

Lokavec

Sv. Trojica v Slov.
goricah
Zgornja Senarska

Močna

Zgornji Gasteraj

Rožengrunt

Zgornje Verjane

Ivanjski Vrh

Nadbišec

Žitence

Zgornji Porčič

Negovski Vrh
Obrat
Spodnja Bačkova
Spodnja Ročica
Stara Gora

Občina Cerkvenjak

Cerkvenjak
Cogetinci
Čagona
Grabonoški Vrh

Občina Lenart

Občina Sv. Jurij v Slov. Občina Sveta Ana
goricah

Sv. Trije Kralji v Slov.
goricah
Štajngrova

Kadrenci

Radehova

Sv. Ana v Slov.
goricah
Zgornja Bačkova

Komarnica

Rogoznica

Zgornja Ročica

Trotkova

Peščeni Vrh

Selce

Zgrnja Ščavnica

Trstenik

Smolinci

Spodnja Voličina

Žice

Ženjak

Stanetinci

Spodnje Partinje

Vanetina

Spodnji Porčič

Župetinci

Spodnji Žerjavci
Straže
Šetarova
Vinička vas
Zamarkova
Zavrh
Zgornja Voličina
Zgornji Žerjavci

6. OPREDELITEV LAS GLEDE NA STATISTIČNE REGIJE

Celotno območje LAS je v zaokroženem območju upravne enote Lenart in spada v Statistično
regijo Podravja, navezujoč na Maribor.
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7. OPIS AKTIVNOSTI ZA VZPOSTAVITEV PARTNERSTVA

Projektna skupina na območju občine Lenart je pričela v mesecu septembru 2007 z
aktivnostmi glede ustanovitve in vzpostavitve LAS območja na območju 6 občin v Upravni
enoti Lenart.
Na podlagi projektne skupine: ga. Vida Šavli, ga. Lidija Šipek in ga. Janja Viher so se pričele
temeljite in intenzivne priprave na čimprejšnjo vzpostavitev organiziranosti LAS, animacije
lokalnega prebivalstva, podjetij, lokalnih skupnosti, društev, kmetijskih gospodarstev,
posameznikov, predstavnikov zavodov in drugih zainteresiranih skupin na tem območju.
Dne 18.10.2007 smo organizirali 4 delavnice na temo:
1. PREDSTAVITEV IN ORGANIZIRANOST LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC
2. TURIZEM, TRAJNOSTNI RAZVOJ IN EKOLOGIJA, ŠPORT, KULTURA IN
VAROVANJE ZDRAVJA, DRUŠTEVENE DEJAVNOSTI
3. VSPODBUJANJE GOSPODARSTVA IN PODJETNIŠTVA
4. KMETIJSTVO – NOVE PRILOŽNOSTI, NOVI PROGRAMI, NOVA
STRATEGIJA, NOVA VIZIJA
Na delavnicah smo gostili znane in priznane strokovnjake.
Delavnic se je udeležilo veliko število animiranih posameznikov iz celotnega območja
Upravne enote Lenart. Tako se je 1. delavnice udeležilo 45 udeležencev, 2. delavnice 21, 3.
delavnice 24, 4. delavnice pa 19 udeležencev.
Na sami predstavitvi in po njej smo posameznikom posredovali vprašalnike z osnovnimi
karakteristikami, ki so nam koristile pri izoblikovanju strategije in pri izdelavi SWOT analize.
Vprašalnike smo pripravili za vsak sklop posebej in sicer za podjetništvo, za društva in
organizacije, za kmetijska gospodarstva, za lokalne skupnosti in za posameznike.
Skupaj s vprašalniki smo posredovali in predali udeležencem tudi pisma o nameri za
ustanovitev lokalne akcijske skupine – LAS OVTAR Slovenskih goric.
Vprašalnike in pristopne izjave smo tega dne objavil, povabila na delavnice smo objavili na
vseh spletnih straneh občin, podali sredstvom javnega obveščanja na lokalnem nivoju, osebno
preko kontaktnih oseb na občinah animirali posameznike in ciljne skupine ter informacije
posredovali od ust do ust, po sistemu od spodaj navzgor in obratno.
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Po zaključenem zbiranju vprašalnikov in pristopnih izjav smo pričeli z aktivnostmi za
ustanovitev društva.
Do vključno 10.12.2007 smo pridobili naslednje število pristopnih članov, ki jih prilagamo
tudi k vlogi:
Občina Benedikt – 14 izpolnjenih vprašalnikov, podpisanih pristopnih izjav
Občina Cerkvenjak – 24 izpolnjenih vprašalnikov, podpisanih pristopnih izjav
Občina Lenart – 47 izpolnjenih vprašalnikov, podpisanih pristopnih izjav
Občina Sv. Ana v Slov. Goricah – 28 izpolnjenih vprašalnikov, podpisanih pristopnih izjav
Občina Sv. Jurij v Slov. Goricah – 7 izpolnjenih vprašalnikov, podpisanih pristopnih izjav
Občina Sv. Trojica v Slov. Goricah – 10 izpolnjenih vprašalnikov, podpisanih pristopnih izjav
Po izvedenih aktivnosti zbranih vprašalnikov smo ocene in rezultate le teh objavili in
predstavili na ustanovnem občnem zboru društva, ki je bila 12.12.2007 v Lenartu.
Po ustanovnem občnem zboru smo izvedli številne aktivnosti promocije in javne objave o
aktivnostih društva, jih objavili na vseh spletnih straneh občin na območju Upravne enote
Lenart, v lokalnih medijih in drugod.
V času od ustanovitve društva in do izpolnitve te vloge oz. prijave je društvo izvedlo številne
aktivnosti in sicer:
- priprava programa dela za leto 2008
- finančni plan za leto 2008
- kolegij predsednika se je sestal 7 x
- ožja skupina pripravljalcev lokalne razvojne strategije se je sestala 28 x
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- razvojni svet je zasedal na 2 rednih sejah
- pripravili in izvedli smo promocijo društva v tujini / Avstrija – Neuhofen, kar bomo
izvajali tudi v nadaljevanju leta in sicer od aprila do oktobra 2008
- izvedli smo izobraževanje za lokalne turistične vodnike
- izvedli smo aktivnosti v zvezi s financiranjem programa društva za leto 2008 in posredovali
pogodbe o sofinanciranju lokalnim skupnostim in zahtevke za sofinanciranje dejavnosti
- pričeli z zbiranjem članarine od vseh članov društva
− redno predstavljali svoje dejavnosti in aktivnosti v sredstvih javnega obveščanja in na
spletnih straneh občin

Foto utrinki:
POGOVOR/KOLEGIJ ŽUPANOV O PRIČETKU POSTOPKOV O USTANOVITVI LOKALNE AKCIJSKE

SKUPINE SEPTEMBER 2007

USTANOVNI OBČNI ZBOR
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PREDSTAVITEV DRUŠTVA V AVSTRIJI /NEUHOFEN
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8. SEZNAM PARTNERJEV

Priloga na obrazcih po posameznih občinah.
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9. OBLIKA ORGANIZIRANOSTI, NAČIN DELOVANJA IN FINANCIRANJA LAS
IN UTEMELJITEV RAZLOGOV ZA IZBOR TE OBLIKE, NAČINA DELOVANJA
IN FINANCIRANJA
Ustanovni občini zbor društva je potekal 12.12.2007.
Odločitev o organiziranosti v obliki društvene organiziranosti se nam je med pregledom
drugih možnosti zdela najprimernejša, najoptimalnejša in najbolj organizirana oblika, ki lahko
vključuje v svojem delovanju tako širok spekter različnih partnerjev po sektorjih.
Način delovanja smo jasno opredelli z resnim in strokovnim delom kolegija predsednika in z
zunanjim svetovanjem in delom strokovnega in administrativno tehničnega osebja.
Financiranje LAS smo planirali z rednim letnih programom dela in finančnim planom, kjer je
razvidna delitev odgovornosti tudi v finančnem smislu. Za redno izvajanje aktivnosti in za
izvedben program zagona društva so zagotovile občine s podpisano pogodbo med društvom in
občino za leto 2008.
Društvo je na svoji 1. redni seji razvojnega sveta potrdilo tudi finančno konstrukcijo delovanja
društva za leto 2008.
Zagonska sredstva za delovanje LAS OVTAR SLOV. GORIC za posamezno občino so
razdeljena po ključu števila prebivalstva (1€/prebivalca):
Delitev je naslednja:
IME OBČINE
BENEDIKT
CERKVENJAK
LENART
SV. ANA V SLOV.
GORICAH
SV. JURIJ V SLOV.
GORICAH
SV. TROJICA V SLOV.
GORICAH
SKUPAJ

ŠT. PREBIVALCEV
2.220
2.134
7.238
2.364

ZNESEK V €
2.220,00
2.134,00
7.238,00
2.364,00

2.185

2.185,00

2.239

2.239,00

18.380

18.380,00
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Predvidena finančna konstrukcija LAS-a:
Prihodki
Prihodki od članarin
Prihodki – zagonska sredstva občin

450,00 €
18.380,00 €

Skupaj:

18.830,00 €

Odhodki
Ustanovitev društva
Izdelava lokalne razvojne strategije
Priprava na razpis MKGP in evidentiranje LAS
Izobraževanje turističnih vodnikov
Priprava in izvedba razstave v Avstriji
Delovanje LAS:
1. animacija
2. izobraževanje
3. usposabljanje lokalnega prebivalstva
4. stroški upravljalca LAS
5. materialni stroški LAS
Skupaj:

800,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
3.150,00 €
4.000,00 €
7.380,00 €

18.830,00 €

10. SESTAVA ORGANOV LAS
Organi Društva za razvoj podeželja »LAS OVTAR Slovenskih goric« tesno sodelujejo z
strokovno ekipo, ki je usposobljena za izvajanje aktivnosti LAS in se v ta namen tudi
izobražuje in dopolnjuje.
Razvojni svet društva je že obravnaval na svoji redni seji tudi predlog upravljalca in
upravljalsko pogodbo.

11. NAČIN ODLOČANJA IN IMENOVANJE ČLANOV ORGANOV LAS
Člani društva ter pooblaščene osebe pravnih oseb, članic društva, sodelujejo pri upravljanju
društva neposredno.
Organi društva so: občni zbor, predsednik, upravni odbor oz. razvojni svet, izvršni odbor oz.
Kolegij predsednika, nadzorni odbor, disciplinska komisija, odbor za ocenjevanje projektov in
drugi strokovni odbori.
Za imenovanje članov organov LAS je odgovoren občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani
društva.
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12. OPIS NAČINA VKLJUČITVE IN IZKLJUČITVE ČLANOV V LAS
Član društva lahko postane vsaka fizična in pravna oseba, ki deluje na podeželju, ali je kako
drugače pri svojem delu povezana z razvojem podeželja na območju LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC. Vsak član je zastopan z enim glasom. Članstvo v društvu je
prostovoljno. Kdor želi postati član društva, mora upravnemu odboru predložiti pristopno
izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom
društva in plačeval članarino.
Društvo lahko ima tudi častne člane.
Članstvo v društvu je osebno. Pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba.
Delovanje v društvu temelji na enakopravnosti članstva.

13. ORGANI LAS
Vloga posameznega organa
Izpis iz S T A T U T A
-

vloga, način delovanja in financiranja
način izbire, potrjevanja, imenovanja,
nadzora………

razreševanje

članov,

način
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14. IZBIRA PROJEKTOV ZA IZVEDBO
Društvo je pripravilo skupaj s svojimi strokovnimi sodelavci Metodologijo za nabor in izbiro
projektov „LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC“, ki jo podajemo v nadaljevanju:
Na podlagi Uredbe Sveta EU o podpori razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja za programsko obdobje 2007-2013 (Council Regulation No. 1698/2005, z
dne 20.9.2005, Bruselj), Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 20072013, ter na podlagi Statuta Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«, je
razvojni svet na svoji 2. redni seji društva, dne 20.3.2008 sprejel
METODOLOGIJO
ZA NABOR IN IZBIRO PROJEKTOV »LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC«
IZHODIŠČA
Lokalno razvojno partnerstvo na območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana v
Slov. Goricah, Sv. Jurij v Slov. Goricah in Sv. Trojica v Slov. Goricah se je na podlagi
ustanovitve društva, Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric« , v
nadaljevanju LAS, organiziralo v lokalno akcijsko skupino.
Namen ustanovitve in delovanja LAS je pospešiti in okrepiti integralen pristop k razvoju
podeželja ter izboljšati razvojne možnosti in kakovost življenja podeželjskega prebivalstva.
Za uresničevanje skupnega namena oziroma društva LAS, je v okviru pristopa LEADER (4.
os Evropskega sklada za razvoj podeželja 2007-2013), pripravil in izvaja Lokalno razvojno
strategijo LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC (v nadaljevanju LAS).
PRIPRAVA IN SPREJEM METODOLOGIJE
Za usklajeno in sistematično izvajanje LRS je LAS dogovoril postopke priprave in nabora ter
merila in kriterije izbora projektov uresničevanja LRS (v nadaljevanju metodologijo).
Za pripravo in izvajanje metodologije je odgovoren Razvojni svet LAS.
Metodologijo je sprejel Razvojni svet LAS za nedoločen čas.
Razvojni svet LAS lahko postopke nabora in kriterije izbora iz te metodologije dopolni z
dodatnimi načini in kriteriji kadar prioritete letnega izvedbenega načrta to pogojujejo in
utemeljujejo. Dodatni načini in kriteriji veljajo le za določen javni poziv ali časovno obdobje.

13

IZVAJANJE METODOLOGIJE
Za izvajanje metodologije, za vsakoletno izvedbo postopkov nabora, ocenjevanja in izbire
izvedbenih projektov LAS, razvojni svet LAS pooblasti upravljalca LAS.
Razvojni svet LAS na podlagi predloga odbora za ocenjevanje projektov in upravljalec LAS
izbere projekte, ki bodo vključeni v letni izvedbeni načrt LAS ter jih pošlje v potrditev
občnemu zboru društva LAS ali kolegiju predsedsednika in nacionalni LEADER pisarni.
Upravljalec LAS in njegovi partnerji pri organiziranju delovanja LAS s strokovnim
svetovanjem in spremljanjem priprave predlogov projektov na območju LAS skrbijo, da so
predlagani projekti skladni z LRS.
NAMEN SREDSTEV LEADER
LAS s sredstvi LEADER podpira izvedbene projekte LRS:
 ki jih načrtno in sistematično pripravi LAS zaradi uresničevanja
prioritetnih ciljev iz LRS, izvedbenega dela LRS in izvedbenih načrtov
LAS in jih kot prednostne opredeli projektni svet LAS.
 ki jih na javni poziv samoiniciativno prijavijo različni nosilci, so pripravljeni
po pristopu Leader in podpirajo izvajanje LRS.
LAS s sredstvi za izvajanje LRS prednostno podpira projekte iz prva skupine.
Občni zbor v okviru Letnega izvedbenega načrta LAS opredeli delež sredstev za
sofinanciranje projektov iz prve skupine in delež sredstev za projekte iz druge skupine.
Vsi predlogi izvedbenih projektov LRS, ki jih želi LAS sofinancirati s sredstvi LEADER, se
morajo prijaviti na javni poziv za nabor projektov LAS. Odbor za ocenjevanje projektov jih
po sprejeti metodologiji oceni in predlaga razvojnemu svetu za sofinanciranje.
POSTOPKI NABORA PROJEKTOV LAS
Nabor projektov se vrši na dva načina:
1. s sistematično pripravo projektov znotraj LAS za izvajanje prioritetnih nalog LRS,
2. z javnim pozivom.
Sistematična priprava projektov znotraj LAS
Razvojni svet na podlagi prioritet iz izvedbenega dela LRS 2007-2013 in letnih ali dvoletnih
izvedbenih načrtov oblikuje strokovne odbore za vsak posamezni sklop programa vseh 6-ih,
ki sestavljajo strategijo in opredeli posamezne vsebine in naloge, ter jih zadolži, da skupaj z
upravljalcem in njegovimi partnerji na terenu pripravijo projekte za uresničevanje prednostnih
ciljev iz LRS.

14

Ti projekti se pripravljajo sistematično in kontinuirano ter na način Leader pristopa. V
strokovnih odborih sodelujejo člani LAS ter izjemoma drugi akterji razvoja podeželja na
območju. Strokovni odbor se dogovori kdo bo prijavitelj in /ali izvajalec projekta. Ta pripravi
projektno dokumentacijo, dogovori sofinanciranje in način izvajanja projekta ter prijavi
predlog na javni poziv za nabor projektov LAS.
Letni poziv za predložitev projektov
Kolegij predsednika LAS vsako leto določi prednostno vsebino in datum do katerega morajo
nosilci projektov svoje predloge pisno dostaviti razvojnemu svetu.
Kolegij predsednika LAS določi tudi prednostne vsebine za podporo s strani LAS v tekočem
in naslednjem letu. Prednostne vsebine sprejme razvojni svet in občni zbor LAS skladno z
LRS in izvedbenim načrtom za obdobje 2007-2013.
Razpisno dokumentacijo in obvezne priloge določi razvojni svet in so stalno na razpolago na
sedežu upravljalca LAS. Ta nudi potencialnim prijaviteljem vse informacije v zvezi z
vsebinami in prioritetami LRS ter javnim pozivom.
Tudi projekti, ki jih pripravi LAS morajo prijavitelji v predpisani obliki poslati na poziv.
Izjemoma, ko objektivne razmere zahtevajo hitro ukrepanje, da se prepreči škoda pri izvajanju
LRS ali izgubo finančnih sredstev, lahko razvojni svet LAS odobri za sofinanciranje projekt
brez prijave na javni poziv.
V primeru, da razvojni svet oceni kot smiselno in za LAS koristno, se lahko javni poziv za
nabor projektov opravi tudi večkrat letno.
Svetovanje in pomoč pri pripravi projektov
Upravljalec LAS, kolegij predsednika LAS in razvojni svet LAS nudita svetovanje
strokovnim odborom v smislu zagotavljanja znanj in pomoči priprave projektov, projektnega
managementa, povezovanja in sodelovanja s partnerji ali/in nosilci podobnih idej na območju
in širše.
Upravljalec LAS, kolegij predsednika LAS in razvojni svet LAS nudita tudi svetovanje
potencialnim prijaviteljem projektov, ki niso vključeni v procese priprave projektov znotraj
LAS. Društvom in posameznikom pa zraven svetovanja nudita tudi strokovno pomoč pri
pripravi projektnih predlogov in usklajevanj s potencialnimi projektnimi partnerji.
Člani LAS in drugi zainteresirani lahko projektne ideje predstavijo upravljalcu LAS in
predsedniku LAS. Ta ocenita ali je ideja primerna za izvajanje v okviru LAS in predlaga
spremembe, dopolnitve in obliko priprave projektnega predloga ter druge postopke, da
predlog ustreza javnemu pozivu.
Če nosilec projektne ideje s svetovanjem upravljalca in drugih predstavnikov LAS ni
zadovoljen, lahko projektno idejo pošlje v mnenje razvojnemu svetu in odboru za ocenjevanje
projektov LAS, oziroma se javi direktno na javni poziv za nabor projektov LAS.
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Javnost in vsebina poziva
Javni poziv je objavljen v lokalnih in regionalnih medijih ter na spletnih straneh upravljalca
LAS. Z javnim pozivom se informira vse ciljne javnosti k oddaji projektnih predlogov za
izvajanje LRS.
Članom LAS se obvestilo o javnem pozivu pošlje tudi po elektronski pošti, če te nimajo pa po
navadni pošti.
V javnem pozivu mora biti naveden namen in praktični cilji razpisa, prednostne vsebine,
način in delež sofinanciranja, upravičeni stroški, rok izvedbe projektov, kriteriji.
Projekti sodelovanja
Projekti sodelovanja morajo biti pred izborom / prijavo potrjeni s strani vseh partnerskih
skupin, ki projekt izvajajo (vse LAS in druge skupine). Projekt sodelovanja prijavi vodilna
LAS, iz prijave pa mora biti razvidna razdelitev nalog in odgovornosti ter finančna udeležba
posameznih partnerjev.
Vodilno LAS se za vsak posamezen skupen projekt izbere po predhodnem dogovoru med
vsemi sodelujočimi LAS-i.
O projektih sodelovanja odloča razvojni svet LAS.
LAS na osnovi razpoložljivih javnih in zasebnih sredstev ter izbranih projektov pripravi letni
izvedbeni načrt, ki ga pošlje v potrditev LEADER pisarni na MKGP. Letni izvedbeni načrt
vsebuje tudi projekte sodelovanja.
Iz letnega izvedbenega načrta so razvidni izbrani projekti in strukturna financiranja projektov
ter deleži lastnih sredstev LAS.
Delež javnih sredstev oz. sredstev 4. osi za financiranje izbranih projektov ne sme
preseči zneska določenega s pogodbo med LAS in MKGP.
Dokumentacija
Vse administrativno tehnične postopke javnega poziva in izbire projektov vodi upravljavec
LAS, pri katerem se nahaja tudi vsa dokumentacija v zvezi s tem.
METODOLOGIJA OCENJEVANJA PROJEKTOV
Izbor projektov LAS poteka s pomočjo kriterijev in točkovnika, s katerim se ocenjuje
ustreznost in pripravljenost projektov za vključitev preko 4. osi.

Kriteriji in merila za ocenjevanje projektov
Pri izbiri projektov je pomembno, da so cilji projekta, izvedbene aktivnosti, kazalci uspešnosti
ter finančna in terminska izvedljivost projekta jasno določeni. Prav tako je pomemben učinek
projekta na izvajanje celotne lokalne razvojne strategije ter aktivna vključenost lokalnega
prebivalstva in institucij v projekt.
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Kriteriji za izbiro projektov so:
• izključitveni
• splošni
• dodatni
Kolegij predsedsednika LAS lahko v posameznem pozivu določi dodatne kriterije za izbiro
projektov. Kadar več projektov doseže pri ocenjevanju enako število točk, se upoštevajo
dodatni kriteriji ocenjevanja.
Izključitveni kriteriji
KRITERIJI

DA

NE

ADMINISTRATIVNO POPOLNA VLOGA
PROJEKT SE IZVAJA NA OBMOČJU LAS V SKLADU LOKALNE
RAZVOJNE STRATEGIJE
SKLADNOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI
PROJEKT JE V SKLADU Z JAVNIM POZIVOM
PROJEKT SE ŠE NI ZAČEL IZVAJATI
PROJEKT IMA ZAGOTOVLJENE LASTNE FINANČNE VIRE
PROJEKT IMA ZNANEGA NOSILCA
PROJEKT SE NE FINANCIRA IZ DRUGIH EU SKLADOV
PROJEKT NE OGROŽA DRUGIH DELOVNIH MEST
PROJEKT JE V SKLADU Z VELJAVNIMI OKOLJSKIMI PREDPISI
PROJEKT NE OGROŽA ZDRAVJA PREBIVALCEV

Splošni in dodatni kriteriji
KRITERIJ

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Splošni kriteriji
Pripravljenost projekta za izvajanje
Inovativnost
Prednostne vsebine
Financiranje
Trajnost projekta
Vključenost lokalne skupnosti
Trajnostna (sonaravna) raba lokalnih virov
Upravičenost projekta in načelo dodatnosti
Upravljanje projekta
Vključenost več lokalnih skupnosti

Možno število Doseženo
točk
število točk

15
9
10
10
5
4
15
12
10
10
100

Vključenost posebnih ciljnih skupin
Prenosljivost
Relevantnost obravnavanega problema
Uporabnost rešitev v praksi
Poznavanje območja
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Enake možnosti
Posebna dokazila o upravičenosti
Član LAS-a
Vsak kriterij se točkuje. Točkuje se na posebnih obrazcih, ki natančneje določajo merila za
točkovanje. Obrazce pripravi upravljalec LAS, potrdi pa kolegij predsednika in razvojni svet.
Merila za točkovanje kriterijev se nanašajo predvsem na naslednje elemente:
Opis kriterijev
Splošni kriteriji:
1. Pripravljenost projekta za izvajanje – ocena jasnosti in preglednosti projekta
(cilji, aktivnost, učinki in rezultati) oz. koliko so cilji, ukrepi, aktivnosti,
pričakovani učinki in rezultati projekta jasno določeni in si logično sledijo; kakšna
je realnost in jasnost časovnega in finančnega načrta izvajanja aktivnosti; kakšna
je realnost in jasnost glede vključenih partnerjev; kakšna je smiselnost,
učinkovitost, koristnost in merljivost pričakovanih rezultatov.
2. Inovativnost – ali projekt predstavlja novost na območju, novo dejavnost,
ponudbo, pristop, … ali ja zgolj nadaljevanje, ponavljanje že obstoječega.
3. Prednostne vsebine – ali je vsebina projekta prednostna vsebina LRS in javnega
poziva; ali je projekt pomemben za hitrejši celosten razvoj območja; ali je potreba
po izvajanju projekta javno prepoznana; ali je nadaljevanje animacijskih
aktivnosti oziroma rezultat usposabljanj in izobraževanj na podeželju.
4. Financiranje – ali je struktura finančne konstrukcije jasna; ali so navedeni viri
financiranja realni; ali so sofinancerji tudi iz ekonomskega sektorja in civilne
družbe; kako bo naročnik zagotovil tisti delež sredstev, ki jih bo LAS kasneje
refundiral iz sredstev Leader.
5. Trajnost projekta – ocena ali je projekt sposoben preživeti tudi brez pomoči
javnih sredstev; ali se bo nadaljeval in kako se bo kasneje financiral
6. Vključenost lokalne skupnosti – ocena v kolikšni meri projekt povezuje različne
posameznike in institucije pri pripravi in izvajanju skupnih aktivnosti, kakšna je
stopnja sodelovanja, kolikšna je podpora lokalne skupnosti pri pripravi in izvedbi
projekta; kakšna je koristnost za prebivalce; ali so udeleženci in končni koristniki
projekta jasno definirani in dovolj vključeni v projekt.
7. Trajnost (sonaravna) rabe lokalnih virov in vpliv na okolje – ali projekt podpira
in stimulira sonaravno rabo endogenih resursov območja; ali so upoštevana načela
trajnostnega razvoja; ali projekt pozitivno vpliva na zdravje ljudi in okolje, to je
ali prispeva k zdravju ljudi, ali imajo rezultati projekta lahko tudi negativna
posledice za okolje; ali prispeva k ohranjanju narave in trajnostni rabi naravnih
danosti območja; ali projekt zmanjšuje porabo energije.
8. Upravičenost projekta in načelo dodanosti – ali je projekt družbeno upravičen
(ali prispeva k razvoju novih dejavnosti, ali ustvarja nova delovna mesta, ali
prinaša dobrobit za ljudi, okolje, razvoj); ali je ekonomsko upravičen (to je ali
podpira in omogoča razvoj podjetniških dejavnosti, koliko projekt vključuje
prispevke zasebnega značaja, ali povzroča udeležencem ekonomsko škodo), ali je
upoštevano načelo dodanosti oziroma kakšno dodano vrednost prinašajo učinki
projekta območju.
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9. Upravljanje projekta – ocena usposobljenosti in referenc nosilca oz. izvajalca in
njegovih partnerjev, interdisciplinarnost izvajalske skupine.
10. Vključenost več lokalnih skupnosti: Projekt združuje in povezuje različne
partnerje na področju več lokalnih skupnosti. Povezuje partnerje pri pripravi in
izvajanju skupnih aktivnosti. Sodelovanje je lahko v okolju matičnega LAS in
drugih LAS območij.
Dodatni kriteriji
vključenost posebnih ciljnih skupin – ocena vključenosti specifičnih
ciljnih skupin: mladi, ženske, brezposelni, invalidi, starejši, člani
kmetijskih gospodarstev.
• Prenosljivost – ali je projekt možno izvajati tudi na drugih območjih
oziroma ocena možnosti prenosa idej in izkušenj na ostala območja
vključuje povezovanje in izvajanje skupnih projektov
• Relevantnost obravnavanega problema – projekt obravnava problem, ki je
zelo pereč, njegova rešitev pa bo pozitivno vplivala na izvajanje LRS in
razvoj območja.
• Uporabnost rešitev v praksi – ali rezultati projekta bodo uporabni in vidni
v praksi in bodo pomembno prispevali k izvajanju z LRS.
• Poznavanje območja, njegovih problemov in razvojnih možnosti?
• Enake možnosti – ocena kako projekt zagotavlja enakopravno vključenost
posameznikov in družbenih skupin v lokalnem okolju
• Posebna dokazila o upravičenosti – izdelana je raziskava oz. analiza, ki
opravičuje potrebo po izvajanju projekta ter dokazuje, da bo projekt (če bo
to možno) izkoriščal lokalne vire v skladu z načeli trajnostnega razvoja in
vključeval projekte zasebnega značaja.
Član društva LAS – prijavitelj je član društva LAS
•

•

V Lenartu,4.4.2008

Društvo za razvoj podeželja
„LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC“
PREDSEDNICA
Vida Šavli
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