Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

ODLOČITEV Upravnega odbora LAS JABOLKO po I. Javnem pozivu za oddajo projektnih predlogov
za Načrt izvedbenih projektov za izvajanje »Lokalne razvojne strategije za območje Občine Selnica ob
Dravi
1. Potrdijo se naslednji projekti :
Zap. Ime projekta
štev.

Akronim

Zaprošena
Leader sredstva
(€)

Prijavitelj

1.

Marica
Praznik,
Gradišče
na
Kozjaku
Grahor Lucija s.
p.
Turistično društvo
Selnica ob Dravi
Lampreht Ludvik,
Gradišče
na
Kozjaku

RČN Gradišče

4.054,50

2.

Pilotni projekt izgradnje biološke
rastlinske čistilne naprave v
Gradišču na Kozjaku
Sadje na domu

Sadek

10.824,81

3.

Praznik jabolk 2013

Praznik jabolk

7.476,36

4.

Muzej
starega
kmečkega orodja

5.199,12

5.

Ureditev skednja za postavitev
stalne
razstave
starega
kmečkega orodja na kmetiji
Lampred
Nakup oblek za enoten izgled

Nakup oblek

2.133,50

6.

Muzej pležuhov in info točka

Muzej pležuhov

5.344,24

SKUPAJ

35.032,53

Turistično društvo
Selnica ob Dravi
Občina Selnica ob
Dravi

Obrazložitev:
Na 1. Javni poziv za oddajo projektnih predlogov za Načrt izvedbenih projektov za izvajanje »Lokalne
razvojne strategije za območje Občine Selnica ob Dravi, ki je trajal od 8. 8. do 17. 9. 2012, je prispelo
10 vlog. Komisija za izbor projektov je na 2. sestanku dne, 28. 9. 2012 podala ocenitve in predloge
Upravnemu odboru za deset prejetih projektov. Upravni odbor je na svoji 10. seji (prvi v letu 2012), ki
je bila 1. 10. 2012 v prostorih Občine Selnica ob Dravi po pregledu in potrditvi vloženih projektov
sprejel odločitev, da se potrdijo naslednji projekti: 1. Pilotni projekt izgradnje biološke rastlinske čistilne
naprave v Gradišču na Kozjaku vlagateljice Marice Praznik, 2. projekt Sadje na domu, vlagateljice
Lucije Grahor s. p., 3. projekt Praznik jabolk 2013, vlagatelj Turistično društvo Selnica ob Dravi, 4.
projekt Ureditev skednja za postavitev stalne razstave starega kmečkega orodja na kmetiji Lampred,
vlagatelj Ludvik Lampred, 5. projekt Nakup oblek za enoten izgled, vlagatelj Turistično društvo, in 6.
Muzej pležuhov in info točka, vlagateljice Občine Selnica ob Dravi.
Iz nabora projektov se zavrne projekt Tradicionalna raba lesa na podeželju vlagatelja Društvo
lastnikov gozdov Pohorje – Kozjak, ker niso član Las-a, in projekt Turistični vodnik Občine Selnica ob
Dravi, ker ni izpolnjeval minimalne udeležbe (nad 2.000 EUR), prijavitelja Občine Selnica ob Dravi.
Prav tako se zavrneta oba projekta z enakim Akronimom Jabolčna pot, vlagatelj Turistično društvo in
vlagateljice Občine Selnica ob Dravi, s predlogom združitve ideje Jabolčna pot v enoten projekt.
Popravljeni projekti se lahko ponovno vložijo na 2. Javni poziv za oddajo projektnih predlogov za Načrt
izvedbenih projektov za izvajanje »Lokalne razvojne strategije za območje Občine Selnica ob Dravi, ki
bo odprt do 12. 10. 2012 do 12.00.

Mojca ROJ l.r.
PREDSEDNICA

Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi,
e-pošta: las.jabolko@selnica.si

ODLOČITEV Upravnega odbora LAS JABOLKO po II. Javnem pozivu za oddajo projektnih predlogov
za Načrt izvedbenih projektov za izvajanje »Lokalne razvojne strategije za območje Občine Selnica ob
Dravi
1. Potrdijo se projekti razvrščeni glede na ocenitve:
Zap. Ime projekta
Akronim
štev.
1.

Šolski učni čebelnjak,

Čebelnjak

2.

Sadjarska učna pot za kolesarje in
pohodnike

Jabolčna pot

3.

Investicija v kletne prostore

Kletni prostori

4.

Vzpodbujanje in razvoj kompetenc
posameznikov
in
društev
za
uporabo spleta fotografije in videa v
informativne in promocijske namene
Turistični vodnik Občine Selnica ob
Dravi

Selnica
na
svetovnem
spletu

5.

Zaprošena Leader
sredstva (€)
3.796,67
I. faza 31.208,82
II. faza 25.851,19
Skupaj: 57.060,01
Faza I: 42.572,88
Faza II: 67.780,69
Skupaj: 110.353,57
22.270,00

Turistični
vodnik

2.006,00

SKUPAJ

195.486,25

Prijavitelj

Osnovna
šola
Selnica ob Dravi
Občina Selnica
ob Dravi
Občina Selnica
ob Dravi
Športno kulturni
klub Razvoj

Občina Selnica
ob Dravi

Obrazložitev:
Na 2. Javni poziv za oddajo projektnih predlogov za Načrt izvedbenih projektov za izvajanje »Lokalne
razvojne strategije za območje Občine Selnica ob Dravi, ki je trajal od 28. 9. do 12. 10. 2012, je
prispelo 8 vlog. Komisija za izbor projektov je na 2. sestanku dne, 15.10. 2012 podala ocenitve in
predloge Upravnemu odboru za osem prejetih projektov. Upravni odbor je na svoji 11. seji (drugi v letu
2012), ki je bila 18. 10. 2012 v prostorih Občine Selnica ob Dravi po pregledu in potrditvi vloženih
projektov sprejel odločitev, da se potrdijo naslednji najvišje ocenjeni projekti:
1. Šolski učni čebelnjak/Akronim: Čebelnjak; 2. Sadjarska učna pot za kolesarje in
pohodnike/Akronim: Jabolčna pot; 3. Investicija v kletne prostore/Akronim: Kletni prostori; 4.
Vzpodbujanje in razvoj kompetenc posameznikov in društev za uporabo spleta fotografije in videa v
informativne in promocijske namene/Akronim: Selnica na svetovnem spletu in 5. Turistični vodnik
Občine Selnica ob Dravi/Akronim: Turistični vodnik.
Zaradi porabljenih vseh še razpoložljivih sredstev za LAS Jabolko, se zavrnejo projektni predlogi z
nižjimi ocenitvami:
1. Ureditev prostora za mlade Fale in Črešnjevca/Akronim: Mladi Fale in Črešnjevca; 2. Tradicionalna
uporaba lesa na podeželju/Akronim: Les – gradnik podeželja; 3. Razširitev in posodabljanje kapacitet
na kmetiji/Akronim: Posodobitev in širitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Vsi predlagani projektni predlogi so bili za LAS JABOLKO s strani upravitelja Občine Selnica ob Dravi
v Načrtu izvedbenih projektov za leto 2012 poslani na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje dne, 30. 10.
2012.

Mojca ROJ l.r.
PREDSEDNICA
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi,
e-pošta: las.jabolko@selnica.si

