PROJEKTNA IDEJA
za umestitev v Strategijo lokalnega razvoja
LAS Ovtar Slovenskih goric za programsko obdobje 2014–2020
Naziv projekta:
(naziv naj ne bo daljši od 5 besed).
Predlagatelj projekta:
(vpišite naziv, naslov in kontaktne
podatke ter označite pravni status
projektnega predlagatelja)

Predlagatelj:________________________










Fizična oseba
Pravna oseba
Kmetija
Dopolnilna dejavnost na kmetiji
Osebno dopolnilno delo
Javne institucije/organizacije
Nevladne organizacije
Zadruga
Drugo _______________

Naslov predlagatelja:
Telefon, e-pošta
kontaktne osebe:
Predstavitev nosilca projekta
oziroma partnerstva:

Nosilec projekta:
Partner/ji v projektu:

Povzetek in ozadje projekta
(navedite razloge za izvedbo
projekta, kateri problem se s
projektom rešuje, analiza stanja)
Tematska področja ukrepanja:
Obvezno vsaj eno tematsko
področje!

1.
2.
3.
4.

Ustvarjanje delovnih mest
Razvoj osnovnih storitev
Varstvo okolja in ohranjanje narave
Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih
skupin

Ozadje projekta:
(utemeljite vzrok za pripravo
projektnega predloga, kakšen
problem v okolju (družbenem ali
naravnem) projekt rešuje.
Obvezno utemeljite prispevek
projektnega predloga k označenemu
tematskemu področju ukrepanja ter
prispevek k horizontalnim ciljem
PRP 2014-2020, ki so INOVACIJE,
OKOLJE in PODNEBNE
SPREMEMBE.)
Kratek opis projekta:
Namen projekta:
(pojasnite kakšen je namen in cilj
projekta, opredelite ciljne skupine, Cilji projekta:
ki jih naslavlja (na primer šolski
otroci, starejši, brezposelni, lokalne
Ciljne skupine:
skupnosti, turisti …)
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Kratek opis posameznih
aktivnosti projekta
(navedite in na kratko opišite
predvidene posamezne predvidene
aktivnosti; npr. nakup opreme,
izdelava novega turističnega
produkta, promocija …)

Aktivnost 1:
Aktivnost 2:
Aktivnost 3:

Lokacija projekta
(navedite območje izvajanja
projektnih aktivnosti)
Pričakovani rezultati
(navedite pričakovane rezultate –
kvantitativne ali kvalitativne /
oprijemljive ali neoprijemljive)
Lokalni učinki
(navedite pričakovane učinke na
partnerstvo, na lokalno skupnost
in ostale lokalne deležnike)
Okvirna finančna ocena projekta Brez DDV:

Z DDV:

Viri sredstev v %

Lastna sredstva:______ EU sredstva:______
skupaj 100 %

Terminski plan izvedbe projekta

Začetek projekta v letu: ______ Zaključek v letu:______

Merljivi kazalniki/indikatorji,
ki jih želite s projektom doseči:
Kazalniki morajo biti merljivi,
dokazljivi in zastavljeni tako, da
bodo
odražali
uresničitev
zastavljenih ciljev. Vsak kazalnik
mora biti opredeljen z enoto (npr.
število, kos, ha …)

Kazalnik

Pripravljenost projekta:
(za posamezne navedene elemente
priprave projekta označite, v
kakšni fazi priprave so oz. ali
so/niso potrebni)

 Bo potrebna
 Ne bo potrebna
 V izdelavi
 Izdelana
Investicijska dokumentacija
 Bo potrebna
 Ne bo potrebna
 V izdelavi
 Izdelana
Gradbeno dovoljenje
 Je potrebno
 Ni potrebno
 V postopku
 Pridobljeno
Umeščenost v občinske razvojne in  Da
prostorske dokumente
 Ne
Dne:

Izpolnil (ime in priimek):

Projekt
prispeva k
opisanemu
kazalniku
da/ne
da/ne

Če je odgovor DA,
natančneje
opredelite
kazalnike

Nova delovna mesta
Razvoj osnovnih
storitev
Varstvo okolja in
da/ne
ohranjanje narave
Vključevanje žensk,
da/ne
mladih in drugih
ranljivih skupin
Projektna dokumentacija

Podpis:
2

Kazalniki:
1. Nova delovna mesta:
Aktivnosti, ki spodbujajo razvoj in ustvarjanje novih delovnih mest. Kot kazalnik navedite
predvideno število novih delovnih mest, ki jih bo generiral vaš projekt neposredno ali
posredno. Delovno mesto bo moralo biti ohranjeno najmanj 3 leta od izplačila podpore.
2. Razvoj osnovnih storitev:
Sem sodijo aktivnosti za
povečanje podjetniške iniciative in spodbujanje nastanka
inovativnih razvojnih partnerstev, kot na primer razvoj ponudbe lokalnih proizvodov in
storitev v upravičenih območjih, oblikovanjem mreže lokalnih ponudnikov, aktivnosti za
oživljanje vaških in mestnih jeder ipd. Navedite konkreten kazalnik kot na primer: varovanje
otrok na domu, ponudba vodenja prilagojena invalidom, festival, vaška prodajalna lokalnih
produktov …
3. Večja vključenost ranljivih skupin:
Sem sodijo aktivnosti, kot na primer: delo z mladimi, delo s starostniki, spodbujanje
ukrepov aktivnega staranja, spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga, cohousing, stanovanjske kooperative …
4. Varstvo okolja in ohranjanje narave:
V ta kazalnik sodijo aktivnosti za izboljšanje stanja okolja, zmanjševanje emisij toplogrednih
plinov ter podpore ustanavljanju nizkoogljičnih skupnosti in skupnosti brez odpadkov kot
npr.: manjše prenove degradiranih in industrijskih območjih, vlaganje v (okoljsko)
infrastrukturo manjšega obsega, obnova sistema tematskih poti in spremljajoče
infrastrukture, aktivnosti za pospeševanje urbane trajnostne mobilnosti in energetske
učinkovitosti, izobraževanja na temo varovanja okolja in ohranjanja narave, usposabljanja
in dvig ozaveščenosti lokalnega prebivalstva …
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