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V sklopu priprave na izdelavo Strategije lokalnega razvoja LAS za programsko obdobje 
2014-2020 na območju občin Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju 

objavljamo 
 

POVABILO 
K PREDLOŽITVI PROJEKTNIH PREDLOGOV 

ZA UMESTITEV V STRATEGIJO LOKALNEGA RAZVOJA LAS DRAVA 
ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020 

 
 

Iniciativna skupina za ustanovitev LAS na območju občin Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc 
na Pohorju  vabi vse zainteresirane, ki želijo sodelovati pri oblikovanju  skupnega lokalnega 
razvoja, k predložitvi projektnih predlogov za umestitev v programski del Strategije lokalnega 
razvoja LAS. 
 
Strategija lokalnega razvoja LAS za programsko obdobje 2014-2020 (SLR) bo podlaga za 
delovanje LAS v obdobju 2014-2020. To je ključni dokument, na podlagi katerega se izberejo 
projekti (operacije) ter posledično delijo in upravljajo finančna sredstva, ki so posamezni LAS 
dodeljena.  
 
Namen povabila je identificirati in pripraviti nabor projektnih predlogov za umestitev v 
programski del SLR za programsko obdobje 2014-2020, zato vabimo vse 
zainteresirane lokalne akterje, da nam posredujejo svoje projektne ideje/predloge. 
 
Predlagatelji projektnih predlogov so lahko fizicne in pravne osebe, registrirane v skladu z 
Zakonom o gospodarskih družbah, kmetje, kmetije z dopolnilno dejavnostjo, osebe z 
osebnim dopolnilnim delom, javne institucije/organizacije, lokalne skupnosti ter nevladne 
organizacije (društva, zavodi, ustanove). 
 
Projektni predlogi morajo biti v skladu z naslednjimi tematskimi področji: 
 
1. USTVARJANJE DELOVNIH MEST 
Spodbujanje podjetniških aktivnosti in inovativnih razvojnih partnerstev: podpora aktivnostim 
za povečanje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti ter aktivnosti, ki bodo prispevale k 
ustvarjanju pogojev za izvajanje podjetniških iniciativ (npr: vzpostavitev neformalnih mrež za 
spodbujanje podjetništva - predvsem socialnega podjetništva, zagon in dejavnost MSP, 
razvoj ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, ipd). 
 
2. RAZVOJ OSNOVIH STORITEV 
Povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni in odpravljanje revščine: podpora 
aktivnostim, ki bodo prispevale k zmanjšanju tveganja revščine in povečanju kakovosti 
življenja (npr.: spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga, co-housing in 
stanovanjske kooperative ter vzpostavljanje participativnih proračunov lokalnih skupnosti, 
ipd). 
 
3. VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE 
Izboljšanje stanja okolja: podpora aktivnostim za izboljšanje stanja okolja, zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov, podpora ustanavljanju nizkoogljičnih skupnosti in skupnosti brez 
odpadkov (npr.: manjše prenove degradiranih in industrijskih območjih in t.i. brownfield 
investicije, vlaganje v infrastrukturo manjšega obsega, obnova sistema tematskih poti in 
spremljajoče infrastrukture, aktivnosti za pospeševanje urbane trajnostne mobilnosti in 
energetske učinkovitosti, izobraževanje, usposabljanja in dvig osveščenosti lokalnega 
prebivalstva, ustvarjanje zelenih delovnih mest ipd). 
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4. VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN 
Krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje socialne vkljucenosti: podpora 
aktivnostim, ki bodo prispevale k aktivaciji deležnikov v povezavi z institucionalnim okoljem v 
navezavi na obstoječo socialno infrastrukturo na lokalni in regionalni ravni za namen 
povečanja socialne vključenosti (npr. intervencijsko delo z mladimi, inovativna partnerstva za 
oblikovanje mreže storitev za starostnike in spodbujanje ukrepov aktivnega staranja, ipd). 
 
Posamezni predlagatelj lahko poda en ali več projektnih predlogov. Za vsak projektni predlog 
je potrebno izpolniti en obrazec. 
 
Posredovanje projektnega predloga ne pomeni tudi dejanske dodelitve finančnih sredstev! 
Projektni predlogi se bodo uporabili za pripravo analize razvojnih potreb in možnosti območja 
LAS ter oblikovanje ciljev SLR. 
 
Rok za predložitev projektnih predlogov, ki bodo vključene v programski del SLR za 
programsko obdobje 2014-2020, je do 31. decembra 2015 
 
Kontakt za  dodatne informacije: Dragomira Zelenik, tel. 02 460 50 80 , GSM 040 314 377,  
e-mail:egida.doo@siol.net 
 
 
Priloga: 

- Obrazec projektni predlog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


