PROGRAM DELA OBMOČNE RAZVOJNE AGENCIJE KRASA IN
BRKINOV ZA LETO 2017-2018

december 2016

December 2016
Program dela s finančnim načrtom Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov za 2017-2018

KAZALO VSEBINE
stran

1. Uvod
Aktivnost 1: Izvajanje regionalne in območne razvojne funkcije
1.1. Sodelovanje pri pripravi Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014
– 2020
1.2. Razpisi drugih institucij namenjenih tudi lokalnim skupnostim
1.3. Sodelovanje pri izvajanju in pripravi projektov iz Cilja 3 – Evropsko
teritorialno sodelovanje in Jadranske pobude
1.4. Sodelovanje pri izvajanju projektov v okviru Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2014-2020
Aktivnost 2: Podjetniška funkcija
2.1. Izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem
nivoju za leto 2017 in 2018
2.2. Razvoj spletnih in drugih instrumentov za disiminacijo informacij
2.3. Aktivnost lokalne informacijske točke za strukturne sklade

3
5
5
14
15

15
15
19
18
21

Aktivnost 3: Razvoj človeških virov

21

Aktivnost 4: Integriran razvoj podeželja
4.1. Delovanje lokalne akcijske skupine Krasa in Brkinov

21
22

Aktivnost 5: Razvoj ORE

22

Priloge: Finančni načrt 2017

28

Finančni načrt 2018

29

December 2016
Program dela s finančnim načrtom Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov za 2017-2018

2

1. UVOD
Območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov so v letu 2004 ustanovile občine Divača, Sežana in Hrpelje
– Kozina z namenom priprave skupnega razvojnega programa ter drugih dogovorjenih nalog s področja
strukturne politike, zlasti pri pospeševanju gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega razvoja,
pospeševanja podjetništva in turizma ter izvajanja aktivne politike zaposlovanja na celotnem območju
Krasa in Brkinov.
Naša vizija je postati vodilna in najprodornejša razvojna agencija na lokalnem, regijskem in nacionalnem
nivoju, razpoznavna po svojih lastnih projektih.
Temeljni cilji izhajajo iz opredelitve namena ustanovitve in so povezani z aktivnostmi, ki jih izvajamo v
smislu izvajanja programov dela.
Osnovno izhodišče priprave tega dokumenta je upoštevanje vseh zakonskih osnov, Odloka o ustanovitvi
Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov (Uradni list RS št. 124/04) ter internih normativnih aktov,
ki jih je Svet zavoda sprejel v obdobju od ustanovitve dalje.
V letu 2016 je med ustanovitelje Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov pristopila tudi Občina
Komen. Spremenjen Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 33 /2016. Trenutno potekata postopka
sprememb statuta in poslovnika.
2. PREDNOSTNA PODROČJA
Določitev prednostnih območjih delovanja Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov mora vedno
temeljiti na predhodnih usklajevanjih z občinami ustanoviteljicami.
Predvideno naj bi bila prednostna področja bodočega delovanja najmanj tri:
 programiranje
 pripravljanje izvedbenih projektov,
 izvajanje in širitev obstoječih programov za katere ima ORA javna pooblastila in
načrtovanje in pripravljanje projektov za pridobivanje dodatnih sredstev za občine
ustanoviteljice.
Temeljno načelo delovanja ORA Krasa in Brkinov je vzpostavitev stabilnih partnerskih odnosov z
občinami ustanoviteljicami ter povezave z gospodarskimi subjekti, podpornimi institucijami, zavodi na
področju javnega sektorja, društvi in zainteresiranim prebivalstvom v trdno povezavo na način, da se bo
uresničevalo osnovne razvojne cilje, ki so sledeči:
 Povečanje ekonomske moči območja;
 Izboljšanje izobrazbe in usposobljenosti za delo in kvalitetno življenje;
 Povečanje blaginje prebivalstva;
 Povečanje kvalitete življenja;
 Učinkovito varovanje okolja in kulturne dediščine.
Horizontalni strateški cilji, ki so bili postavljeni pa so:
 Trajnostni razvoj;
 Zmanjševanje razlik v razvoju med posameznimi deli območja;
 Krepitev in povezovanje akterjev za razvoj.

V skladu z Odlokom o ustanovitvi zavoda opravljale sledeče razvojne funkcije:
– priprava, spremljanje in nadzor izvajanja skupnega razvojnega programa za Kras in Brkine;
– organizacija in koordinacija drugih nalog s področja območne strukturne politike;
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– sodelovanje pri pripravi regionalnega razvojnega programa za območje statistične regije in pri
pripravi državnih razvojnih dokumentov;
– svetovanje in prijava projektov ter drugih ponudb na razpise za dodeljevanje spodbud, zlasti
strukturnih, kohezijskih in drugih skladov EU;
– izvajanje projektov okoljskega in prostorskega razvoja;
– koordiniranje dela lokalnih razvojnih institucij, vključno z lokalno turistično organizacijo;
– pospeševanje, svetovanje in izobraževanje na področju malega gospodarstva, tehnološkega razvoja in
inovacij na območju Krasa in Brkinov;
– pospeševanje, svetovanje in izobraževanje na področju spodbujanja skladnejšega razvoja na območju
Krasa in Brkinov;
– splošno brezplačno svetovanje za podjetnike;
– specialistično svetovanje;
– pospeševanje ženskega podjetništva, podjetništva na podeželju in ostalih oblik podjetništva;
– priprava in izdelava posameznih projektov po naročilu;
– pomoč začetnikom pri preverjanju poslovnih idej in odpiranju podjetij;
– priprava in izvajanje lokalnih razvojnih programov;
– pomoč podjetnikom pri pripravi poslovnih načrtov in programov investicij ter prijavah na razpise in
pridobivanju drugih virov sredstev;
– izvajanje svetovanja za začetnike – svetovanje glede vzpodbud;
– sodelovanje pri prestrukturiranju podjetij;
– koordinacija in izvajanje nalog iz APZ (aktivna politika zaposlovanja);
– strokovna pomoč občinam pri načrtovanju in uresničevanju razvojnih projektov.
S področja turizma:
– spodbujanje razvoja turizma v okviru turističnega območja;
– skupno načrtovanje, oblikovanje in trženje turistične ponudbe turističnega območja;
– oblikovanje celovite turistične ponudbe območja občin ustanoviteljic;
– promocija turistične ponudbe;
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije;
– vključevanje aktivnosti turističnih društev, ki delujejo v javnem interesu;
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju občin ustanoviteljic;
– druge dejavnosti, katerih izvajanje je v skladu z zakonom na ravni turističnega območja v javnem
interesu.
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Kratkoročno pa predvidevamo pospešeno delovanje na izvajanju sledečih aktivnostih:
Aktivnost 1:


1.1.

Izvajanje regionalne in območne razvojne funkcije
Regionalni razvojni program za obdobje 2014 – 2020
EU sredstva

Sodelovanje pri pripravi Regionalnega razvojnega programa 2014- 2020

V sodelovanju z ostalimi regijskimi deležniki pri snovanju Regionalnega razvojnega programa
Južne Primorske regije pripravljamo izvedbene projekte za občine ustanoviteljice in druge znane
naročnike.
-

-

-

Sodelovanje pri pripravi Regionalnega razvojnega programa Južno Primorske
regije 2014 – 2020. Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov je
odgovorna za pripravo RRP za področje podeželja. Istočasno pa je tudi
koordinator odbora za razvoj podeželja na ravni celotne regije;
Na osnovi članstva ORE v Regijskem razvojnem svetu Južne Primorske regije
za obdobje 2014 - 2020 je potrebno izvajati koordinacijo in usklajevanje
interesov kraško brkinskega območja v Južno Primorski regiji;
Usmerjanje, koordiniranje območnega razvoja štirih kraških občin;
Aktivno sodelovanje z župani in strokovnimi službami občin ustanoviteljic;
Priprava izvedbenih projektov in koordinacija aktivnosti pri prijavljanju
projektov na javne razpise za leto 2017 - 2018;

Vzporedno s pripravo strateških in programskih dokumentov za obdobje 2014-2020 na
nacionalni ravni, poteka na regionalni ravni priprava regionalnih razvojnih programov. Njihovo
pripravo koordinirajo regionalne razvojne agencije ob sodelovanju ostalih razvojnih akterjev v
regijah. V naši regiji je Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov zadolžena za področje
razvoja podeželja. V pripravi je že tretja generacija regionalnih razvojnih programov in tokrat
prvič, skladno s prenovljeno regionalno zakonodajo, tudi dogovorov za razvoj regij, ki so
izvedbeni dokumenti. Dogovori za razvoj regij so predmet usklajevanj in podpisa ministra,
pristojnega za regionalni razvoj in predsednika razvojnega sveta regije. V danih pogojih, brez
oblikovanih administrativnih regij (pokrajin), tako v Sloveniji poteka uresničevanje načela več
nivojskega teritorialnega upravljanja.
Regionalni razvojni programi bodo opredeljevali regionalne razvojne potenciale ter strateške cilje
razvoja na regionalni ravni in povezavo z nacionalnimi strateškimi cilji. V regionalnih razvojnih
programih in dogovorih za razvoj regij bodo opredeljeni ukrepi in projekti, ki so regijskega ali
sektorskega značaja.
EU v obdobju 2014-2020 spodbuja celostne pristope k teritorialnemu razvoju, na nivoju
projektov, to pomeni možnost financiranja celovitih projektov iz več evropskih skladov, na
nivoju mehanizmov pa gre predvsem za dva mehanizma, ki povezujeta regionalni nivo z lokalno
skupnostjo:
• lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community-led Local Development - CLLD)
• celostne teritorialne naložbe za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni
sklad (ESS) in Kohezijski sklad (KS).
Ena od prioritetnih nalog, ki jih bo ORA izvajala tudi v letih 2017 in 2018 bo izvajanje
Regionalnega razvojnega programa Južno primorske statistične regije v katero so vključene
December 2016
Program dela s finančnim načrtom Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov za 2017-2018

Občine Divača, Izola, Hrpelje-Kozina, Komen, Koper, Piran in Sežana skupaj z razvojnimi
agencijami s tega območja. V letu 2015 je bil pripravljen Regionalni razvojni program za
obdobje 2014 – 2020, ki ga je potrebno v letu 2016 in 2017 še dopolnjevati.
Na območju južnoprimorske regije delujejo štiri lokalne razvojne organizacije, ki so povezane v
mrežno razvojno agencijo. Na tem področju je naš cilj tesno sodelovanje med vsemi vključenimi
razvojnimi agencijami in sicer:
Regionalni razvojni center Koper (RRC Koper) – nosilna organizacija
Center za pospeševanje podjetništva Piran (CPP Piran)
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov
Razvojni center Divača
V Strategiji razvoja Slovenije 2014-2020 so opredeljena štiri prioritetna področja:





Konkurenčno gospodarstvo
Znanje in zaposlovanje
Zeleno življenjsko okolje
Vključujoča družba

V okviru opredeljenih prioritet so identificirane naslednje tri horizontalne razvojne vsebine
za katere bo namenjenih 50 % razvojnih sredstev, ki bodo razpoložljiva do leta 2020. To
so:
 raziskave in razvoj ter inovacije,
 zagon, rast in razvoj malih in srednjih podjetij,
 zaposlovanje, izobraževanje, usposabljanje, znanje in kompetence (mladi in starejši).
Razvoj mora temeljiti na izboljšanju učinkovitosti rabe vseh virov, človeških, finančnih in
naravnih, na inovativni in intenzivni uporabi informacijsko komunikacijskih in tehnologije, ter na
ustrezni delitvi bremen in ugodnosti ob povečanju zaposlenosti. Predpogoji za to pa so pravna
država, učinkovita javna uprava in ustrezna prometna infrastruktura za trajnostno mobilnost.
Po pričakovanjih bo v perspektivi 2014-2020 glavnina EU sredstev usmerjena v t.i. »zeleni
razvoj« s poudarkom na konkurenčnem inovativnem gospodarstvu (podjetništvu) in kmetijstvu,
zaposljivosti in
zaposlenosti
prebivalstva (človeški
viri), vključujoči družbi.
Evropski kontekst (Evropa 2020)
•
•
•
•

Pametna (učinkovitejše investiranje v izobraževanje, raziskovanje in inovacije)
Trajnostna (prehod k nizko ogljični družbi)
Vključujoča (nova delovna mesta, boj proti revščini)
Strategija ima 5 ambicioznih ciljev:
Zaposlenost, Inovacije, Izobraževanje, Social. vključenost, Klima/energija;

Tematski cilji:
1. Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij,
2. Povečanje dostopnosti do informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter njihove
uporabe in kakovosti,
3. Povečanje konkurenčnosti MSP ter kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter sektorja ribištva
in ribogojstva (za ESPR),
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4. Spodbujanje prilagajanja na podnebne spremembe ter preprečevanja in upravljanja
tveganj,
5. Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
6. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile,
7. Spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini,
8. Vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vseživljenjsko učenje.
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CILJ EU 2020

UKREP EU 2020

1. KREPITEV
RAZISKAV,
TEHNOLOŠKEGA
RAZVOJA IN
INOVACIJ

1. Inovacije in raziskave v
MSP, kmetijstvu,
gozdarstvu in ostalih
povezanih panogah
2. Naložbe v I+R v MSP
in kmetijstvu, gozdarstvu
in ostalih povezanih
panogah

•

1. Spodbujanje uvajanja
in razvoja hitrega
interneta za gospodarsko
rast, inovacije,
produktivnost

•

2. POVEČANJE
DOSTOPA DO
INFORMACIJSKIH IN
KOMUNIKACIJSKIH
TEHNOLOGIJ

PRIMERI EU 2020

•
•
•
•

•
•

•

KRAS IN BRKINI

Raziskovalne
ustanove, tehnološki
centri,
centri usposabljanja,
znanstveni parki,
mreženje,
poslovno svetovalnih
storitev,

•

Uvajanje IKT,
poudarek na podeželju,
Digitalna pismenost,
Aplikacije IKT na
različnih področjih (
zdravje, sociala,
energetika, e-uprava..)
Naložbe v inovacije

•
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•
•

•

Infrastruktura in
storitve za inovativna in
tehnološko napredna
podjetja (podjetniške
cone),
Povezovanje podjetij,
Podporne storitve za
podjetništvo
Center kamnarstva
Vzpostavitev IKT v
občini Divača
E- pismenost

3. POVEČANJE
KONKURENČNOSTI
KMETIJSTVA IN
RIBIŠTVA

1. Trajnostna
proizvodnja hrane
2. Ustvarjanje
delovnih mest

•
•
•
•
•
•

4. NIZKOOGLIČNO
GOSPODARSTVO

1. Naložbe v večjo
energetsko učinkovitost
javnih in stanovanjskih
zgradb

•
•

Naložbe v podjetništvo
Prestrukturiranje in
pomladitev kmetijstva
Svetovalne storitve
Obvladovanja
okoljskih in
gospodarskih tveganj
Spletna orodja
Internacionalizacija

•
•

Kompleksna
energetska sanacija
stavb ter podjetništva
izdelava
nizkoogljičnih strategij
in načrtov

•

•

•
•

5. PODNEBNE
SPREMEMBE TER
PREPREČEVANJE
TVEGANJ

1. Prilagajanje
podnebnim
spremembam
2. Preprečevanje
naravnih nesreč in
tistih, ki jih
povzroči človek
3. Upravljanje
tveganj

•
•
•

Strategije in akcijski
načrti
Naložbe za
obvladovanje naravnih
nesreč
Razvoj sistemov za
obveščanje,
opozarjanje….
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•
•

Lokalna oskrba s hrano
Povezovanje v skupine
proizvajalcev
Naložbe za
obvladovanje tveganj v
kmetijstvu (bolezni..)

Kompleksna energetska
sanacija javnih stavb
(šole, vrtci, zdr.
domovi, dvorane..)
Uporaba obnovljivih
virov energije
Javna razsvetljavapametna omrežja
Trajnostna oskrba in
gospodarjenje z vodo
Naložbe za
preprečevanje tveganj
zaradi suše, gozdnih
požarov in toče
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6. VARSTVO OKOLJA
IN UČINKOVITA
RABA VIROV

1. Gospodarstvo
gospodarno z viri
2. Varstvo okolja
3. Učinkovita raba
vseh virov

• Naložbe :
vodooskrba, čiščenje
odpadnih voda, zmanjšanje
izgub vode, ravnanje z
odpadki, zelena infrastruktura
vključno Natura 2000,
blažitev podnebnih
sprememb….
• Načrti upravljanja s
povodji

•
•
•
•
•
•
•
•

7. TRAJNOSTNI
PROMET

Konkurenčen in z viri
racionalen promet

•
•

•

8. ZAPOSLOVANJE IN
MOBILNOST DELOVNE
SILE

1. Izboljšanje dostopa
do zaposlitev za vse
iskalce zaposlitev,
2. Trajnostno
vključevanje
mladih, samozaposlovanje,
3. Podpora mobilnosti

•
•
•
•

Geo park Matični Kras
Voodoskrba Obale in
Krasa
Povečanje učinkovitosti
rabe virov
Kanalizacijsko omrežje
Ravnanje z odpadki
Načrt upravljanje z
povodjem reke Reke
Okoljsko odgovorni
turizem
Ekološko kmetijstvo
(samooskrba)

Izgradnja osnovne
infrastrukture,
sistemov
cestninjenja, oskrbe
z nizkoogljičnimi
gorivi,
mobilnost v mestih,
trajnostni mestni
promet

•

Podjetniški
inkubatorji
Različne pomoči za
samozaposlitve,
Aktivno in zdravo
staranje,
Posodabljanje
institucij trga dela,

•
•
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•
•

•

Rekonstrukcija in
izgradnja lokalnih
cest,
Izgradnja
kolesarskih poti in
ostalih poti,
Vzpodbujanje
podeželskega javnega
prevoza
Štipendijska shema,
Podpora
samozaposlenim in
novim zaposlitvam v
MSP
Mobilnost dijakov,
učiteljev, študentov
in profesorjev
10

delavcev.

9. IZOBRAŽEVANJE,
SPRETNOSTI INN
VSEŽIVLJENSKO
UČENJE

Izboljšanje ravni izobrazbe
in zmanjšanje opuščanja
šolanja

•

Diverzifikacija
kmetijstva in ribištva

•

Dostopnost in
kakovost predšolske
vzgoje ter
izobraževanja,
Vse življenjsko
učenje,
Infrastrukturne
naložbe,
Višje stopenjsko
izobraževanje s
poudarkom na
njegovem zaključku

•
•
•
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(medšolski projekti,
..)

•

Izobraževalna
infrastruktura,
• Uskaljenost
visokošolskih in
srednješolskih
programov s potrebami trga
dela,
• Športni programi za
vse ciljne skupine
(povezava z
zdravstvom –
staranje
prebivalstva)
• Partnerstvo med
izobraževanjem,
gospodarstvom in
raziskavam,
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10. SOCIALNA
VKLJUČENOST IN BOJ
PROSTI REVŠČINI

Spodbujanje socialne
vključenosti, zlasti z
zmanjševanjem revščine z
namenom odprave revščine
in izključenosti

•

•
•

Povezovanje ukrepov
zaposlovanja,
izobraževanja,
usposabljanja, dostop
do zdravstvenih in
socialnih storitve,
Socialno gospodarstvo
in podjetništvo,
Spodbujanje razvoja
podeželja (Leader)

•

•
•
•
•
•
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Infrastruktura za
starejše občane,
zdravstvo in varstvo
otrok,
Socialno
podjetništvo,
Odprava ovir glede
dostopnosti,
Ozaveščanje o boju
proti diskriminaciji,
Leader projekti
2014- 2020
Vključenost
kulturnih projektov
(mednarodno
povezovanje,
infrastruktura)
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Glavnina dela bo usmerjena v:
 Sodelovanje z občinami pri pripravi in koordinaciji posameznih projektov, ki so
sestavni del RRP Južno Primorske regije za obdobje 2014 -2020.
 Poleg priprave projektov bo vloga ORE v letu 2017 in 2018 izvajanje informiranja
občinskih struktur v zvezi s predvidenimi razpisi, koordiniranje dela za nemotene
prijave in samo snovanje prijav na razpise. Vse navedene naloge se izvajajo v tesnem
sodelovanju z vodstvom in strokovnimi službami posameznih občin.
 Sodelovanje pri izvajanju pripravljalnih aktivnosti za izdelavo regionalnega
razvojnega programa Južno primorske regije za obdobje 2014 – 2020.
 Svetovanje in pomoč pri izvajanju odobrenih projektov občinam ustanovilejicam.
 V sodelovanju s strokovnimi službami občin ustanoviteljic bomo pripravljali
vloge/dokumentacijo za koriščenje teh sredstev.

1.2.

Razpisi drugih institucij namenjenih tudi lokalnim skupnostim

Na prostoru RS delujejo tudi druge finančne institucije, ki večinoma nudijo tako nepovratne kot
tudi povratne vire financiranja. To so:





Slovenski regionalni razvojni sklad
SID banka
Eko sklad
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja

Sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja d.o.o. je bil ustanovljen z Zakonom o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova
kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 45/95,
34/96, 67/01 in 47/02).
Cilj dodeljevanja spodbud: trajnejše doseganje javnih ciljev na področju regionalnega razvoja
in razvoja podeželja.
Oblike spodbud: subvencije, posojila, jamstva.
Področja dodelitve: podjetništvo, lokalna in regionalna infrastruktura in kmetijstvo.
Upravičenci: občine, podjetja, kmetijska gospodarstva, zadruge, občine in razvojne institucije.
Dodeljevanje sredstev: javni razpisi.
Zavarovanja: bančna garancija, hipoteka, zavarovalnica (do 8.500 EUR posojila), državno
poroštvo, nepreklicna garancija proračuna lokalne skupnost.
Sklad letno razpisuje za vse občine v RS ugodna posojila občinam za financiranje projektov
lokalne in regionalne javne infrastrukture.
14
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SID banka s svojimi finančnimi storitvami spodbuja:
Regionalni razvoj, zlasti z namenom zagotavljanja skladnega razvoja na državni, regionalni in
lokalni ravni ter zmanjševanju razlik v gospodarski razvitosti, razvoj gospodarske in javne
infrastrukture, občinskega in pokrajinskega razvoja, zlasti z namenom izboljšanja cestne,
komunalne in druge infrastrukture, razvoj stanovanjske oskrbe na specifičnih področjih, kot je
nakup, izgradnja ali prenova (vključno z ukrepi energijske učinkovitosti) neprofitnih
stanovanj, stanovanj za mlade, domov za ostarele in oskrbovanih stanovanj.
Program se izvaja v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko (EIB) in Razvojno banko
Sveta Evrope (CEB
Program financiranja infrastrukturnih in okoljevarstvenih projektov občin izvaja v sodelovanju
z poslovnimi bankami, v obliko sofinanciranja, ali pa neposredno.
 Financiranje infrastrukturnih in okoljevarstvenih projektov občin
 Financiranje regionalnega in družbenega razvoja
 Financiranje infrastrukturnih projektov iz vira EIB
EKO sklad objavlja letne javni pozive za kreditiranje okoljskih naložb občin:
Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo občine na
območju Republike Slovenije.
A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka
C) Gospodarjenje z odpadki
D) Varstvo voda in učinkovita raba vode
E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo
Trenutno veljavna najnižja letna obrestna mera za kredite je trimesečni EURIBOR + 1 %.
Maksimalna odplačila doba je 15 let. Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti
priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 85 % priznanih stroškov naložbe.
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja prevzema z novim programskim obdobjem
vlogo koordinatorja in upravljavca razvoja podeželja v RS. Istočasno pa prevzema odgovornost
za koriščenje sredstev Evropskega kmetijskega sklada znotraj katerega je tudi Leader.
Glede na predlog RPP 2014-2020 bodo sredstva usmerjena v ukrepe, ki so razvidni na strani 14
in 15 tega dokumenta. V PRP 2014-2020 vidimo neposredno možnost črpanja sredstev občin v
ukrepu LEADER s katerim upravlja po trenutno organizacijski shemi Las Krasa in Brkinov.
ORA Krasa in Brkinov je vodilni partner Lokalne akcijske skupine Krasa in Brkinov (v
nadaljevanju: LAS Krasa in Brkinov) za programsko obdobje 2014-2020.
LAS Krasa in Brkinov je bila ustanovljena na podlagi Pogodbe o ustanovitvi lokalno zasebnega
partnerstva LAS Krasa in Brkinov za programsko obdobje 2014-2020. Predseduje ji Skupščina
LAS. Ker LAS ni pravna oseba in deluje v okviru ORA Krasa in Brkinov. Skupščina LAS je,
dne 22.10.2015 za vodilnega partnerja LAS izbrala ORA Krasa in Brkinov, ki jo zastopa v
upravnih in finančnih zadevah ter opravlja naloge, ki so potrebne za dosego namena LAS.
Vsi ostali ukrepi so usmerjeni v pospeševanje aktivnosti posameznih individualnih oz.
povezanih proizvajalcev.
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1.3.

Sodelovanje pri izvajanju in pripravi projektov Evropsko teritorialno sodelovanje in
Jadranske pobude
1. Cilj 3 - Evropsko teritorialno sodelovanje

Priprava projektov na področju razpisa Interrreg IIIA Slovenija – Italija 2014-2020 in
Slovenija/Hrvaška bo možen na področjih:
 spodbujanje podjetništva (zlasti MSP), turizma, kulture in čezmejne trgovine
 skupno varstvo in upravljanje naravnih in kulturnih virov ter preprečevanje
naravnih in tehnoloških tveganj
 povezovanje med mesti in podeželjem
 izboljšanje dostopa do transportnih, informacijskih in komunikacijskih omrežij in
storitev ter sistemov za ravnanje z vodami, odpadki in energijo
 povezovanje zmogljivosti in infrastruktur, zlasti v sektorjih kot so zdravstvo,
kultura, turizem in izobraževanje
Sodelovanje pri izvajanju projektov v okviru Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija – Italija 2014- 2020

1.3.

Skupaj s partnerji smo prijavili standardni projekt RURAL GATES. Projekt se nanaša na razvoj
podeželja in povezavo podeželja z urbanimi centri.

Aktivnost 2: Izvajanje podjetniške funkcije







Izvajanje osnovnega in specialističnega svetovanja v okviru
Območne razvojne agencije
Informiranje in animiranje podjetnikov za udeležbo na razpisih
Priprava razvojnih programov
Promocijske aktivnosti
Izvajanje dejavnosti lokalne referenčne informacijske točke za
strukturne sklade, pooblaščene za informiranje zainteresirane
javnosti s strani MGRT
Izvajanje aktivnosti na področju diseminacije informacij

Za obe leti predvidevamo nadaljevanje izvajanja že ustaljenih dejavnosti z določenimi
novostmi, ki se nanašajo predvsem na pospeševanje podjetništva - v kolikor bodo
posamezne občine izkazale interes po zagotovitvi podjetniškega svetovalca za njihove
podjetnike/prebivalce, jim bomo v skladu z dogovorom zagotovili prisotnost podjetniškega
svetovalca (VEM) na sedežu občine nekaj ur tedensko. Glede na sedanje dogovore imamo že
vzpostavljeno sodelovanje z Občino Hrpelje- Kozina in Občino Komen, ki potekata enkrat
mesečno.
Prednostna področja delovanja so razdeljena na dve temeljni in sicer:
 ORA bo nadaljevala z izvajanjem funkcije pospeševanja podjetniškega razvoja s tem,
da bo nudila storitve, ki bodo prispevale k učinkovitejšemu poslovanju, prihranku v
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času, znižanju stroškov ter večji preglednosti informacij in podatkov o poslovanju
lokalnih podjetnikov:
-

Pridobivanje ključnih informacij in posredovanje le teh do MMSP (nacionalne,
lokalne in regionalne informacije)
Pošiljanje svežnjev informacij do MMSP po vseh 4 kraških občinah (Sežana,
Hrpelje-Kozina, Divača in Komen)
Informiranje in animiranje podjetnikov in potencialnih podjetnikov vseh 4 občin za
udeležbo na javnih razpisih
Individualna svetovanja za potencialne podjetnike in MMSP
Spodbujanje podjetništva po lokalnih osnovnih šolah v kraških občinah
Spodbujanje podjetništva v srednji šoli in visoki šoli (sodelovanje s Šolskim
centrom Srečka Kosovela Sežana in Visokošolskim središčem Sežana).
Izvajanje promocijskih aktivnosti - delavnic za podporo MMSP
Izvajanje aktivnosti točke e-VEM »Vse na enem mestu« : Postopki registracij s.p.
in d.o.o. preko portala e-VEM.

1. Brezplačno osnovno svetovanje za podjetnike (individualno svetovanje, telefonsko svetovanje,
svetovanje preko elektronske pošte).
3. Specialistično svetovanje.
4. Priprava in izdelava posameznih projektov po naročilu.
5. Pomoč začetnikom pri preverjanju poslovnih idej in odpiranju podjetij.
6. Priprava in izvajanje lokalnih razvojnih programov.
7. Pomoč podjetnikom pri pripravi poslovnih načrtov in programov investicij ter prijavah na
razpise in pridobivanju drugih virov sredstev.
8. Izvajanje svetovanja za začetnike-svetovanje glede vzpodbud.
9. Sodelovanje pri prestrukturiranju podjetij.
10. Strokovna pomoč občinam pri načrtovanju in uresničevanju razvojnih projektov.
11. Izobraževanje/usposabljanje.
12. Izvajanje delavnic za spodbujanje podjetništva v lokalnih osnovnih šolah, Srednji šoli v Sežani
ter na Visoki šoli v Sežani.
13. Kot zunanji mentor bomo pomagali dijakom Srednjega šolskega centra v Sežani pri pripravi
poslovnega načrta za razvoj podjetniške ideje, s katero tekmujejo na državnem tekmovanje. Naj
omenimo, da so v letu 2014 dijaki tudi z našo pomočjo osvojili 3. mesto na državni ravni.
14. Organizacija delavnic po tematskih področjih (vsebina delavnic bo prilagojena potrebam
ciljne skupine).
15. Promocijska dejavnost.
16. Nadaljevanje sodelovanja z razvojnimi institucijami, ki so nosilci razvoja na področju, ki ga
pokriva ORA ( Kmetijsko pospeševalna služba Sežana, OOZS, Inkubator d.o.o., GZS, EIC Koper
itd.).
17. Nadaljevanje sodelovanja s Šolskim centrom Srečka Kosovela Sežana pri evropskih projektih
18. Čezmejno sodelovanje poslovnih subjektov
19. Ostale aktivnosti povezane s podjetništvom.
Za stranke bomo tudi v bodoče imeli enak urnik kot doslej, zato ga posebej ne navajamo.
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 PREDLOG NOVOSTI: V kolikor bodo tudi ostale občine izkazale interes po
zagotovitvi podjetniškega svetovalca v posamezni občini za njihove
podjetnike/prebivalce, bomo v skladu z dogovorom zagotovili podjetniškega
svetovalca nekaj ur tedensko na posamezni občini v skladu s predhodnim dogovorom.
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2.1. Izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem
nivoju za leto 2017 in 2018
Predvidevamo, da se bomo v letu 2017 prijavili na Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje
celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju za leto 2017. V
primeru uspešne prijave, bomo tudi v letu 2017 in 2018 brezplačno izvajali podporne
podjetniške storitve. Ker še ni znane vsebine razpisa katerega nosilec je bil do sedaj MGRT je
nemogoče oceniti kolikšna sredstva in za kakšne namene bodo razpisana.
Predvidevamo izvajanje ustaljenih aktivnosti v skladu z obstoječimi pooblastili. Te aktivnosti so
razpošiljanje aktualnih informacij preko elektronske pošte in drugih komunikacijskih sredstev do
ciljnih skupin. Tedensko se bo razpošiljalo po elektronski pošti elektronske publikacije kot so:
Moj spletni priročnik. Na enak način se bo promoviralo različne dogodke, ki jih bo organiziral
SPIRIT, javna agencija in so zanimivi za podjetnike in ostale nosilce gospodarskih dejavnosti. Po
potrebi oziroma na predlog lokalnih partnerjev (občine ustanoviteljice, Območna obrtna zbornica
Sežana, ZRSZ – Urad za delo Sežana) se bo razpošiljalo obvestila in novice, ki jih ti subjekti
želijo posredovati podjetnikom, občinam in ostalim lokalnim institucijam. Poleg tega se bo redno
obveščalo ciljne skupine o dogodkih, ki jih bo pripravljala ORA, kot so različni seminarji,
usposabljanja, predstavitve, delavnice, srečanja in drugi dogodki. Poleg tega se bo po
elektronskem mediju kontaktiralo z različnimi mediji in razpošiljalo različne članke, ki bo jih
pripravlja ORA. Njena naloga bo še nadalje stalna skrb za posredovanje pisnih gradiv, brošur,
materialov na frekventne točke, kot so na primer občinski uradi, knjižnice, Območna obrtna
zbornica Sežana in podobne ter posredovanje prej naštetih gradiv strankam ORE in posredovanje
gradiv ob različnih dogodkih, ki se jih udeležuje bodisi ORA ali jih prireja sama.
Poleg naštetih aktivnosti se bo velik poudarek dalo tudi sledečim aktivnostim:
Vzdrževanje obstoječe baze elektronskih naslovov:
Najprej bo potrebno izvesti pregled razmer v obstoječi bazi elektronskih naslovov in sicer
preveriti elektronske naslove, ki jih imamo sedaj v bazi in jih, če bo potrebno ažurirati. Hkrati
bomo preverili elektronske naslove tistih podjetnikov in predstavnikov ostalih ciljnih skupin, ki
jih informiramo, ki se k nam vračajo osebno z individualnimi stiki. Odkar smo pogodbeno vezani
pokrivati lokalno območje tudi z razpošiljanjem informacij preko elektronskih medijev, smo
ustvarili neprecenljivo bazo elektronskih naslovov. Ugotavljamo tudi, da so elektronska sporočila
dobro sprejeta in predvsem brana, saj pogosto stranke telefonsko ali osebno iščejo dodatne
informacije v zvezi z razposlanimi paketi.
Širitev obstoječe baze elektronskih naslovov:
S pomočjo novih javno izdanih podatkov o internetnih naslovih bomo pregledali in uskladili
stanje obstoječe baze podatkov in vanjo dodali na novo pridobljene elektronske naslove.
Elektronske naslove bomo kot do sedaj zbirali tudi na svetovanjih, kot tudi na različnih
promocijskih aktivnostih, ki jih bomo izvajali.
Letni cilji operativnega izvajanja v letu 2017 in 2018:
 cca. 700 ur podjetniških svetovanj
 vsaj 10 delavnic razporejenih po občinah ustanoviteljicah:
 3 delavnice za osnovnošolce
 2 delavnici za srednješolce
19
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 1 delavnica za študente Visokošolskega središča Sežana
 2 delavnici za potencialne podjetnike (vključene so tudi
brezposelne osebe, ki razmišljajo o samostojni podjetniški poti)
 2 delavnici za delujoča podjetja
 Posredovanje biltena Moj spletni priročnik: 52 številk (ena številka tedensko)
 Izvedba cca. 700 postopkov e VEM
Regijski projekt »Integrirane storitve za MSP«
Ker je v okviru finančne perspektive 2014-2020 fokus na celostnih rešitvah smo se vključili v
regijski projekt »Integrirane storitve za MSP«.
Projekt je usmerjen k povezovanju dejavnosti in koordiniranemu sodelovanju podjetniških
podpornih organizacij (PPO), z namenom ponuditi specializirane podporne storitve podjetjem JP
regije na področju internacionalizacije (širjenja poslovanja), inoviranja in mednarodnega
razvojno-tehnološkega sodelovanja s tujimi podjetji in raziskovalno-razvojnimi organizacijami.
Vse hitrejše spreminjanje okolja, hiter tehnološki napredek in spremenjena struktura trgov ter
naraščajoča konkurenca terja od podjetij nenehno prilagajanje, povečevanje učinkovitosti,
zniževanje stroškov, inoviranje in iskanje novih priložnosti na domačih in tujih trgih. Iz tega
posledično nastajajo potrebe po specializiranih znanjih (in storitvah), ki jih podjetniki večinoma
ne morejo zagotoviti samo s svojimi kadrovskimi viri, zato se zanje obračajo na podjetniške
podporne organizacije (PPO) ali druge poslovne subjekte na trgu, ki jim lahko ponudijo želene
storitve.
Ob tem se izkazuje, da je trenutna ponudba storitev PPO na regionalnem nivoju fragmentirana,
nepovezana in včasih ne zadošča potrebam in izzivom, ki jih imajo podjetniki in s katerimi se
obračajo na PPO. Zato je namen projekta vzpostaviti trajnostno sodelovanje med PPO
Obalno-kraške regije, pripraviti in ponuditi celovit nabor podjetniških
podpornih storitev, ki bodo usmerjene na MSP in bodo odgovarjale dejanskim potrebam, ki jih
zaznavamo PPO s strani podjetnikov v zadnjih letih.
Končni namen projekta ni ustanavljanje novih podpornih institucij, temveč koordiniranje,
nadgradnja ter izboljšanje obstoječih storitev/vsebin, ki jih ponujajo različni projektni partnerji z
namenom večje usklajenosti ter dopolnjevanja med storitvami in večjih multiplikacijskih učinkov
za podjetnike s poudarkom na širjenju njihovega poslovanja na tuje trge.
Ciljna skupina: mikro, mala in srednje velika podjetja, potencialni podjetniki, inovatorji, izvozna
podjetja, mladi.
Nameni in cilji:
- konkurenčnejša in internacionalizirana MSP JP regije,
- bolje izobraženi podjetniki, managerji in zaposleni,
- celostna podpora za inovativno start up podjetništvo,
- povečana ozaveščenost glede socialnega podjetništva in družbeno odgovornega podjetništva,
- izboljšan položaj in konkurenčnost gradbenega sektorja v regiji.
Opis aktivnosti:
Projekt je razdeljen v več delovnih sklopov:
1. Upravljanje projektnega partnerstva in koordinacija projektnih aktivnosti.
2. Komunikacija in promocija projekta ciljnim skupinam.
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3. Storitve za internacionalizacijo MSP JP.
4. Usposabljanje in izobraževanje MSP za internacionalizacijo, ter mentoring in coaching
aktivnosti za inoviranje in mednarodno razvojno-tehnološko sodelovanje.
5. Specializirane storitve za trženje tehnologij, inovacij in znanja MSP, zaščita njihove
intelektualne lastnine ter vključevanje v mednarodne razvojno-raziskovalne projekte.
6. Storitve za zagon in podporo socialnemu podjetništvu, izobraževalnim vsebinam in kreativnim
industrijam.
7. Storitve podjetnikom-začetnikom, na začetku podjetniške poti skupaj s promocijo in
mentorstvom v podjetništvu.
8. Storitve za vzpostavitev grozda oziroma mreže v panogi gradbeništva – Primorski gradbeni
grozd.
Opis kazalnikov/rezultatov:
Splošni kazalniki:
- št. novih podjetij JP regije, ki poslujejo izven Slovenije,
- št. novih trgov na katerih poslujejo podjetja JP regije,
- št. novih gradbenih grozdov v JP,
- delež prihodkov od prodaje v tujini podjetij JP regije v celotnih prihodkih.
Specifični kazalniki (skupni):
- št. podjetnikov in zaposlenih v podjetjih udeležencev na izobraževanjih,
- št. svetovanj, mentoriranj in »coachinga«,
- št. zaščitenih blagovnih znamk, modelov, patentov podjetij JP regije,
- št. MSP udeleženih na mednarodnih sejmih, poslovnih misijah in »brokerage« srečanjih,
- št. MSP, ki so internacionalizirala svoje poslovanje kot posledico koriščenja podpornih storitev
v okviru projekta,
- št. MSP vključenih v raziskovalno-razvojne projekte programov EU,
- št. novoustanovljenih podjetij v regiji,
- št. novoustanovljenih podjetij s statusom socialnega podjetja,
- št. izvedenih osnovnih svetovanj ciljnim skupinam,
- št. izvedenih e-Vem postopkov,
- št. izvedenih informativno-promocijskih in tematskih delavnic na temo podjetništva,
vzpostavljen grozd oz. mreža na področju gradbeništva,
- št. vključitev / pristopov podjetij v gradbeni grozd JP regije na leto.
Vrednost projekta: 5.336.000 EUR
ORA Kras in Brkinov je koordinator aktivnosti Storitve podjetnikom-začetnikom, na začetku
podjetniške poti skupaj s promocijo in mentorstvom v podjetništvu. Namen sklopa je promocija
in usmerjanje v deficitarne in obetavne poklice kot priprava za direktni vstop v podjetništvo,
informiranje in svetovanje, usposabljanje in mentorstvo za samozaposlene in mlade podjetnike,
organizacija mreže strokovnih izvajalcev, individualna in kolektivna strokovna usposabljanja za
podjetništvo, ki so namenjena mladim, enoletno mentorstvo po ustanovitvi podjetja (spremljanje
poslovanja, vodenje poslovnih knjig), ter vzpostavitev sklada za finančne spodbude za zagon
poslovne ideje, ter zagotavljanje kakovostnih in na območju celotne regije dostopnih celovitih
podpornih storitev za spodbujanje podjetništva orientiranih na podjetnike začetnike. Te storitve
zajemajo: svetovanje
potencialnim podjetnikom, svetovanje potencialnim socialnim
podjetnikom, izvajanje postopkov registracije ter postopkov statusnih sprememb ali izbrisa
podjetij, osnovno svetovanje, povezano z zagonom, rastjo in razvojem podjetja, posredovanje
informacij lokalnega in regionalnega značaja s področja podjetništva, izvajanje informativnopromocijskih in tematskih delavnic.
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2.2. Razvoj spletnih in drugih instrumentov za diseminacijo informacij
V letu 2017 in 2018 se bomo usmerili predvsem v nadaljnji razvoj spletne strani, ki smo jo
okvirno postavili v letu 2016.
Predvidena vsebina strani:
Logotip z naslovom in ostalimi podatki, kje nas najdete....)
Predstavitev- Kdo smo
Poslanstvo
Ustanovitelji
ORA v medijih
Aktualno (Moj spletni priročnik .......in ostale informacije)
Obvestila - Najnovejše
Podeželje - Lokalna akcijska skupina Krasa in Brkinov
Vse na enem mestu
Dogodki (delavnice, srečanja, usposabljanja ....)
Koristni dokumenti ( RRP, DRP ....)
Elektronska pošta
Prijavi se
Zahteve:
Stran ima števec dostopov z možnostjo mesečnih statistik
Stran mora biti vpisana v različne spletne iskalce na internetu
2.3. Aktivnost lokalne informacijske točke za strukturne sklade
Aktivnost lokalne info točke za strukturne sklade bomo izvajali tudi v letu 2017 in 2018. Stranke,
lokalno prebivalstvo, institucije – nosilke gospodarskega razvoja in ostale interesente bomo po
ustaljenem načinu informirali o aktualnih razpisih ter z njimi povezanimi sredstvi, ki so/bodo na
voljo iz različnih Strukturnih skladov EU in aktualnimi novostmi na področju dela in življenja v
EU. Ustaljen način informiranja: diseminacija tiskanih gradiv na različnih predstavitvah, ki jih
organizira ORA, preko običajne pošte interesentom, ki nas kontaktirajo preko telefona in osebno
strankam na razgovorih na sedežu ORA ter posredovanje tiskanih brošur na najbolj frekventna
mesta. Vsem interesentom so v naših prostorih vedno na voljo različna gradiva, ki jih lahko
pregledajo ob obisku ORE.
Aktivnost 3: Razvoj človeških virov
o
o
o
o

Organizacija usposabljanj, seminarjev in posvetov;
Organizacija, koordinacija in izvajanje delavnic na temo razvoja človeških virov
(dodatna znanja na področju podjetništva, podjetniški zajtrki ...);
Sodelovanje pri izvajanju projektov pospeševanja podjetništva med mladimi
(Srednja Šola Srečko Kosovel Sežana, Osnovne šola Sežana, Dutovlje, Divača in
Hrpelje, Visokošolsko središče Sežana)
o Sodelovanje z Obrtno podjetniško zbornico Sežana in Kmetijsko svetovalno
službo Sežana
o Sodelovanje z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) – območna
enota Koper
o Sodelovanje z Ljudsko univerzo Sežana.
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Aktivnost 4: Integriran razvoj podeželja
-

-

koordinacija lokalnih turistični akterjev za skupno promocijo regije,
analiziranje turistične ponudbe regije in možnosti za razvoj cone,
spodbujanje vlaganj v obnovo in gradnjo turistične infrastrukture na
podeželju,
vpenjanje naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo,
vključevanje v različne turistične mreže in poti,
vzpostavljanje grozdov;
razvoj podeželja z razvojem kmetijskih dejavnosti na osnovi višje dodane
vrednosti
uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, kot ene od osnov za ohranjanje
poseljenosti podeželja v sodelovanju in koordinaciji z Kmetijsko svetovalno
službo v Sežani;
informiranje, motiviranje za prijavljanje na javne razpise MG in MKGP;
priprava razvojnih programov;
promocijske aktivnosti.

4.1. Delovanje lokalne akcijske skupina (LAS) Krasa in Brkinov 2017 in 2018
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v letu 2015 Evropska komisija potrdila PRP
za obdobje 2014-2020. Ta potrditev služi kot osnova za črpanje sredstev iz Evropskega
kmetijskega sklada.
V obdobju 2014–2020 se bo v okviru PRP 2014-2020 izvajalo 13 ukrepov, določeni izmed njih
so razdeljeni v več podukrepov.









Prenos znanja
o podukrep: Usposabljanje in pridobivanje strokovnih znanj
o podukrep: Demonstracijski projekti
Pomoč pri uporabi storitev svetovanja
o podukrep: Pomoč pri uporabi storitev svetovanja
Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila
o podukrep: Sodelovanje v shemah, vzpostavljenih na podlagi EU zakonodaje,
nacionalne sheme, prostovoljne sheme, za katere država članica prizna, da so v
skladu s smernicami EU
o podukrep: Dejavnosti informiranja in promocije, ki jih izvajajo skupine
proizvajalcev na notranjem trgu
Naložbe v osnovna sredstva
o podukrep – Naložbe, ki izboljšajo splošno učinkovitost in trajnost kmetijskega
gospodarstva
o podukrep – naložbe, ki zadevajo predelavo in trženje kmetijskih proizvodov iz
Priloge I k Pogodbi
o podukrep – Naložbe, ki zadevajo infrastrukturo, povezano z razvojem in
prilagoditvijo kmetijstva
Razvoj kmetij in podjetij
o podukrep – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
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o podukrep – Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo in mobilizacijo lesa
o podukrep – Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo
lesa
o podukrep – Naložbe v neindustrijsko predelavo lesa
Skupine in organizacije proizvajalcev
o ukrep – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev na področjih kmetijstva
in gozdarstva
Kmetijsko okoljska in kmetijsko podnebna plačila
o ukrep – Kmetijsko okoljska in kmetijsko podnebna plačila
Ekološko kmetovanje
o ukrep – Izvajanje ekološkega kmetovanja ali preusmeritve v ekološko kmetovanje
Plačila območjem z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami
o ukrep – Plačila območjem z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami
Dobrobit živali
o ukrep – Plačila za izvajanje ukrepa Dobrobit živali
Sodelovanje
o ukrep – Sodelovanje
LEADER
o podukrep: Pripravljalna podpora
o podukrep: Izvajanje dejavnosti v okviru lokalne razvojne strategije
o podukrep: Dejavnosti sodelovanja
o podukrep: Tekoči stroški in animacija

V PRP 2014-2020 vidimo neposredno možnost črpanja sredstev občin v ukrepu CLLD.
Pogoj za pridobitev sredstev CLLD je lokalna akcijska skupina (LAS), ki se je morala ponovno
prijaviti na razpis, ki je bo objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Temeljni
dokument za potrditev LAS, ki ga bo zahtevalo MGKP je strategija lokalnega razvoja (SLR).
Strategija lokalnega razvoja 2014- 2020 mora obsegati naslednje vsebine:
1. Opredelitev območja in prebivalstva LAS
2. Analiza razvojnih potreb in možnosti območja LAS
 Splošne geografske značilnosti območja LAS
 Gospodarski položaj območja LAS
 Demografske in sociološke značilnosti na območju LAS
 Izkušnje s področja razvoja podeželja v obdobju 2007-2013 na območju LAS
 SWOT analiza mora jasno izhajati iz analize stanja
 Osredotočenost na posebnosti območja
 Opredelitev razpoložljivih sredstev in zmogljivosti
 Razvrstitev potreb in možnosti, ki temeljiti na podatkih iz analize stanja
 SWOT analiza mora odražati stališča vseh deležnikov na lokalni ravni
3. Tematska območja ukrepanja
 Ustanavljanje novih delovnih mest
 Osnovne storitve na podeželju
 Varstvo okolja
 Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju
4. Cilji in opis strategije lokalnega razvoja
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 Jasno določeni
 Merljivi
 Uresničljivi
 Časovno opredeljeni
5. Opis vključitve partnerjev v pripravo strategije
6. Akcijski načrt izvedbe strategije
 Kakšne aktivnosti se bodo izvajale
 Kdaj in v kakšnem vrstnem redu se bodo izvajale aktivnosti
 Kako se bodo uresničevali zastavljeni cilj
7. Opis postopka izbora upravljavca LAS
8. Opis organov LAS
9. Opis meril za izbor projektov
10. Finančni načrt izvedbe strategije
 Vsaka LAS si (po sprejeti uredbi) izračuna okviren znesek razpoložljivih sredstev
 Opis iz katerih virov se bo financirala strategija
 Sredstva za izvajanje projektov (določitev deležev, ki se bodo porabili za posamezno
tematsko področje)
 Sredstva za animacijo območja LAS
 LAS lahko določi tudi stopnjo sofinanciranja projektov
11. Spremljanje in vrednotenje strategije lokalnega razvoja
Natančna navodila za pripravo SLR pričakujemo po sprejetju uredbe o izvajanju ukrepa CLLD.
Sredstva za izvajanje ukrepa CLLD se v programskem obdobju 2014-2020 višajo in jih bo na
razpolago okrog 98 milijonov EUR v primerjavi z programskim obdobjem 2007-2013 ko jih je
bilo na voljo za izvajanje ukrepa LEADER 33 milijonov EUR.
Občine bodo tako morale zagotavljali deleže sofinanciranja za delovanje LAS ter pripravo SLR,
ki predstavlja temeljni dokument za črpanje sredstev CLLD v programskem obdobju 2014-2020.
Glede na izkušnje iz preteklega obdobja ocenjujemo, da bodo stroški izdelave strategije ostali
na isti ravni, kar pomeni 20.000 EUR.
LAS v letu 2017:
V skladu z dodelitvijo sredstev našemu območju za vodenje LAS ter izvedbene projekte bo LAS
skladno z navodili objavil prvi razpis za izvedbene projekte, ki se bodo izvajali v okviru CLLD
sredstev. Glede na dejstvo, da bo struktura nepovratnih sredstev v programskem obdobju 20142020 ožja, pričakujemo povečan interes prijaviteljev za pridobivanje sredstev iz naslova ukrepa
CLLD.
LAS bo tako v letu 2017 opravljal:
- vse tekoče naloge LAS
- posebna skrb bo namenjena pripravi javnega poziva za izbor projektov ter
- začetku izvajanj izvedbenih projektov ter pripravi zahtevkov do ARSKTRP in MGRT
Občine bodo tako morale zagotavljali deleže sofinanciranja za delovanje LAS in za tiste
izvedbene projekte v katere bodo same vključene.
Stroški delovanja LAS lahko glede na izkušnje ocenimo:
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- Bruto bruto plača za enega zaposlenega: 24.500,00 EUR
- Potni nalogi: 1.500,00 EUR
- Računovodstvo: 900,00 EUR
- Članarina v Društvu za razvoj Slovenskega podeželja: 500,00 EUR
- Ostali stroški: 2.385,00 EUR
Skupaj bodo stroški delovanja LAS v letu 2017 znašali 29.785,00 EUR
Sofinanciranje delovanja Las s strani vsake ustanoviteljice bo predvidoma znašalo do
9.000,00 EUR .
LAS v letu 2018
LAS bo tako v letu 2018 opravljal:
- vse tekoče naloge LAS
- posebna skrb bo namenjena izvajanju izvedbenih projektov ter pripravi zahtevkov ter
- poročanju na ARSKTRP in MGRT
Občine bodo tako morale zagotavljali deleže sofinanciranja za delovanje LAS in za tiste
izvedbene projekte v katere bodo same vključene.
Stroški delovanja LAS lahko glede na izkušnje ocenimo:
- Bruto bruto plača za enega zaposlenega: 24.500,00 EUR
- Potni nalogi: 1.500,00 EUR
- Računovodstvo: 900,00 EUR
- Članarina v Društvu za razvoj Slovenskega podeželja: 500,00 EUR
- Ostali stroški: 2.385,00 EUR
Skupaj bodo stroški delovanja LAS v letu 2018 znašali 29.785,00 EUR.
Sofinanciranje delovanja Las s strani vsake ustanoviteljice bo predvidoma znašalo do
6.000,00 EUR .

Aktivnost 5: Razvoj ORE
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov ima trenutno štiri zaposlene. Glede na splošno
gospodarsko stanje ne predvidevamo povečevanja zaposlenih. V kolikor ne bomo pridobili vseh
načrtovanih projektov in s tem posledično odobrenih sredstev bomo temu primerno skrčili obseg
zaposlitev.
1. Vlasta Sluban – direktorica, vodja projektov I:
- vodenje Območne razvojne agencije
- sodelovanje z zunanjimi institucijami in Svetom Ora
- priprava in koordiniranje priprave projektov
- koordiniranje izvajanja vseh dejavnosti
- zunanje pridobivanje informacij pomembnih za delovanje
Zaposlitev za čas 4 let s tem, da miruje delovno razmerje kot Koordinatorice/vodje projektov I.
2. Dolores Kovšca (koordinator projektov I, zaposlena za nedoločen čas):
- priprava projektov,
- pomoč pri izvajanju projektov,
- sodelovanje pri pripravi projektov,
- izvajanje VEM storitev.
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3. Andrej Samec (koordinator projektov II, zaposlen
- delovanje in koordiniranje LAS Krasa in Brkinov,
- priprava projektov na podeželju,
- pomoč pri izvajanju projektov,
- razvoj podeželja.

za

nedoločen

čas):

4. Maja Colja (koordinator projektov III, zaposlena za določen čas)
- sodelovanje pri izvajanju projektov,
- pomoč pri izvajanju delovnih nalog
Na ta način bodo zagotovljeni minimalni kadrovski pogoji za izvajanje dejavnosti Območne
razvojne agencije Krasa in Brkinov.
V letu 2017 in 2018 ne predvidevamo vlaganj v obnovo iztrošene računalniške opreme ter
nabavo novih dodatnih računalniških programov.
Sicer pa bo naše delovanje vsekakor še naprej usmerjeno v:
- Izvajanje aktivnosti povezanih z zagotavljanjem standardov kakovosti, ki so
predpisani s strani SPIRIT
- Vključevanje sodelovanje in koordinacija razvojnih aktivnosti z RRA Južne
Primorske ter RC Divača
Ukrep 6: Načrt operativnega vodenja Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov
Operativni nivo delovanja ORA:
trimesečno
Svet zavoda
Operativni
predstavniki
lokalnih
skupnosti
Župani

polletno
x

letno

x

x

Oblikovanje območnega razvojnega partnerstva izmed tistih zainteresiranih partnerjev na
območju regije in širše, ki imajo interese za skupno in usklajeno sodelovanje pri razvoju regije.
Ohranjanje večinske finančne samostojnosti in sklenitev letnih dogovora/pogodbe o z občinami
ustanoviteljicami, MGRT, in z RRA Južne Primorske regije.
ORA bo na lokalnem nivoju tudi v naprej sodelovala z :





Občinami ustanoviteljicami;
Lokalnem razvojnem partnerstvom;
Delujočimi podjetij (male in srednje velike družbe po Zakonu o
gospodarskih družbah in samostojni podjetniki posamezniki);
Ostali potencialni podjetniki;
26

December 2016
Program dela s finančnim načrtom Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov za 2017-2018




Kmetijami in prebivalstvom na podeželju;
Ostalim prebivalstvom.

Na regionalnem nivoju bo sodelovala z :
 Regionalno razvojno agencijo Južne Primorske;
 Ostalimi regionalnimi razvojnimi agencijami, predvsem notranjsko-kraško
regionalno razvojno agencijo in Regionalno razvojno agencijo Severne
Primorske;
 ARR – regionalna pisarna Štanjel;
 Zamejskim deželnim gospodarskimi združenjem.
Iz navedenega izhaja temeljne naloge Območne razvojne agencije:
 izvajanje programov in projektov na področju pospeševanja podjetništva, razvoja
podeželja in konkurenčnosti na lokalni ravni;
 izvajanje drugih programov in projektov regionalnih in območnih razvojnih
programov;
 priprava območnega razvojnega programa za območno razvojno partnerstvo, v
sodelovanju z Regionalni razvojno agencijo;
 koordinacija in razvoj območnega razvojnega partnerstva;
 izvajanje sektorskih politik na lokalni ravni;
 zastopanje območnega razvojnega partnerstva v projektni skupini;
 druge izvajalske naloge na lokalnem nivoju.

V Sežani, december 2016
Gradivo pripravila:
Vlasta Sluban
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