1. SPREMEMBA JAVNEGA POZIVA
Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, kot
vodilni partner pogodbenega partnerstva LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart
v Slovenskih goricah (v nadaljevanju LAS) je 29. 5. 2020 objavila
3. J A V N I P O Z I V
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin:
Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti
Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj,
ki so povezane v lokalno akcijsko skupino − LAS Ovtar Slovenskih goric,
v letih 2020 in 2021,
sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Na osnovi dopisa št. 600-13/2019-20, z dne 14.09.2020, o odstopu od projekta, povečujemo okvirno
višino sredstev za sofinanciranje operacij.
V skladu s tem se v besedilu 3. javnega poziva spremeni besedilo javnega poziva:
- v poglavju OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU, v 2. odstavku, prvi stavek, spremeni višina
razpoložljivih sredstev iz 390.442,05 EUR na vrednost 401.459,54 EUR in se glasi: Okvirna višina
razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 401.459,54 EUR iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj v letih 2020 in 2021.
- v 1. poglavju PREDMET SOFINANCIRANJA, v tabeli Cilji in kazalniki, ki so opredeljeni v SLR, se pri
tematskem področju Razvoj osnovnih storitev poveča okvirna višina razpisanih sredstev (€) iz
110.000,00 na 121.017,49 ter vrednost Skupaj (€) iz 390.442,05 na 401.459,54.
Spremenjena tabela:
Cilji in kazalniki, ki so opredeljeni v SLR
Tematsko
področje/cilj

Ukrep (U)

Pričakovani
rezultati

Ustvarjanje novih delovnih mest

Okvirna višina
razpisanih
sredstev (€)
116.000,00
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Cilji in kazalniki, ki so opredeljeni v SLR
Tematsko
področje/cilj

Ukrep (U)

Cilj A1:
Ustvariti
trajnostna
delovna mesta z
aktiviranjem
lokalnih
potencialov

U1: Podpora lokalnim podjetjem,
ponudnikom, pridelovalcem,
predelovalcem in drugim
ponudnikom lokalnih proizvodov za
potrebe povezovanj in razvoja
podjetništva, dvig lokalne
samooskrbe, spodbuda socialnopodjetniškim iniciativam ter
operacijam za ustvarjanje klasičnih
in zelenih delovnih mest

Cilj A2:
Inovativni
pristop, novi
produkti in
storitve na
urbanem
območju LAS

U2: Vsebine za animacijo, podporo
razvoja podjetništva (socialnega
podjetništva) s poudarkom na
razvoju potrebnih/želenih storitev
in inovativnih produktov na
podeželskem in urbanem območju

Pričakovani
rezultati

Okvirna višina
razpisanih
sredstev (€)

Nove vsebine, storitve in
produkti v večnamenski
infrastrukturi pospeševanje
podjetništva

Ustvarjena nova DM in
zaposlitve
Nove vsebine, znanje in
podporno okolje za
inovativne pristope in
dodajanje vrednosti
proizvodom in storitvam

Varstvo okolja in ohranjanje narave
Cilj C1:
Varovati okolje,
ohranitev
naravnih vrednot
in kulturne
dediščine

U4: Aktivnosti in infrastruktura za
spodbujanje rabe obnovljivih virov
energije in okolju prijaznih oblik
transporta, podpora za razvoj tržnih
in turističnih dejavnosti (prosti čas,
razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška
dediščina, spodbujanje aktivnega
življenjskega sloga)

164.442,05
Novi produkti, ki
prispevajo k razvoju
turizma, ekologije,
športa, kulture in
društvenih dejavnosti
Novi izvedeni ukrepi na
področju varovanja
okolja

Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
Cilj D1:
Krepitev
integralnih
rešitev socialne
in
medgeneracijske
vključenosti,
odpravljanje
arhitektonskih
ovir dostopnosti
ter varovanje
zdravja

U5: Oblikovanje in izvajanje mreže
storitev za ranljive ciljne skupine povečanje kakovosti življenja,
aktivno staranje, vseživljenjsko
učenje ter zmanjšanje tveganja
socialne izključenosti ter podpora
zdravega načina življenja in
medgeneracijskega sodelovanja

121.017,49

Nova partnerstva/
povezave za
medgeneracijsko
vključenost
Programi namenjeni
učenju, osveščanju
(zdravje) in motivacijo

Skupaj (€): 401.459,54
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Vse ostale točke oziroma določbe javnega poziva z dne 29. 5. 2020 ostajajo nespremenjene.

Številka: 3315203-0012/2020-122
Lenart v Slovenskih goricah, 03.11.2020
Predsednik LAS OVTAR Slovenskih goric
Mitja Horvat l. r.
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