Podpora za tekoče stroške in stroške animacije (Podukrep 19.4)

Naziv aktivnosti: Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru lokalne akcijske
skupine LAS s CILjem (Podukrep M 19.4).

Povzetek: Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je
namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno
s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim
upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.
Namen in cilji: Namen CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih
območij po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov
in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva
v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in
participativne demokracije.
Strateški cilji LAS s CILjem:
• Oblikovati spodbudnejše okolje za razvoj podjetnosti.
• Razviti kakovostne produkte in storitve.
• Ohraniti naravo, dediščino in okolje.
• Omogočiti pripadnikom ranljivih skupin vključenost v družbo.
Specifični cilji LAS s CILjem:
Sklad EKSRP
• Vzpostaviti pogoje za ustvarjanje delovnih mest.
• Ohraniti in oživiti dediščino območja.
• Razviti in oblikovati nove turistične produkte oz. storitve.
• Izboljšati kakovost življenja na podeželju.
• Ohraniti, varovati in primerno rabiti naravne vire.
• Aktivirati potenciale ranljivih skupin.
Sklad ESRR
• Zagotoviti nova delovna mesta na območju SLR.
• Vzpostaviti pogoje za ustvarjanje delovnih mest.
• Ohraniti, varovati in primerno rabiti naravne vire.
• Aktivirati potenciale ranljivih skupin.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:
• Animacija območja, zagotavljanje informacij zainteresiranim prebivalcem na območju
LAS, spodbujanje izvajanja operacij ter pomoč potencialnim upravičencem pri
pripravi operacij.
• Izvedba delavnic za usposabljanje partnerjev v operacijah.
• Izvedba promocijskih aktivnosti.
• Izvedba javnih pozivov za pridobitev vlog na podukrepu M19.2.
• Prijava operacij na MGRT in ARSKTRP.
• Vlaganje sprememb operacij na MGRT in ARSKTRP.
• Vlaganje zahtevkov operacij na MGRT in ARSKTRP.
• Priprava in vložitev projektov sodelovanja LAS na ARSKTRP (podukrep M19.3).
• Vložitev sprememb SLR na MGRT in MKGP.
• Spremljanje in vrednotenje SLR.
• Sodelovanje s pristojnimi ministrstvi.

Pričakovani rezultati:
• Doseženi kazalniki iz SLR preko operacij iz M19.2 IN M 19.3.
• Vključevanje skupnosti v izvajanje projektnih aktivnosti.
• Vključevanje skupnosti pri identifikaciji potreb na območju LAS s CILjem.
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