RASR, Razvojna agencija Savinjske regije
Celje, 20.5.2015

Zapisnik 1. sestanka delovne skupine za pripravo regijskih projektnih predlogov:
PREDELAVA LESA SAVINJSKE REGIJE
Termin: 19.5.2015 ob 11.30h
Kraj: sejna soba RASR, Celje
Prisotni člani delovne skupine: Drago Polak (RGZC) - vodja, Jani Kaker (OOZ Mozirje, JK Kaker d.o.o.),
Darko Penezič (OOZ Mozirje), Rajko Čater (MOC), Jaka Strojanšek (RA Savinja), Tomaž Poličnik (RASR)
S strani vodje skupine se je v začetku predstavil namen srečanj. Delovne skupine predstavljajo del
regijske razvojne mreže, vsaki delovni skupini je tudi predstavnik RASR. Pomen tako zastavljenega dela
je v tem, da se doseže regijska raven obravnave, vrednotenja in priprave projektnega predloga.
Delovna skupina zasleduje cilj, da pri pripravi projektnega predloga upošteva regijska in nacionalna
merila ter kriterije za izbor projektov za sofinanciranje z EU sredstvi. Pri pripravi projektnega predloga
preverja skladnost projekta z vsebinami Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2014-2020
in Operativnega progama za izvajanje EU kohezijske politike 2014-2020. Projektni predlog mora biti
pripravljen tako, da je podprt s trajnostnimi učinki ter je vsebinsko, prostorsko in finančno utemeljen.
Kjer je mogoče, se pri pripravi projektnega predloga išče in upošteva interes za javno zasebno
partnerstvo. Projektni predlogi naj bi bili pripravljeni konec septembra, najkasneje v začetku oktobra.
Pripravljen projektni predlog se bo v jeseni predstavil na seji Razvojnega sveta Savinjske regije in Sveta
Savinjske regije.

Razprava:
- S strani posameznih članov se je predstavila problematika lesno predelovalne panoge;
- pri pripravi projektnega predloga je potrebno nadgraditi obstoječe aktivnosti oz. projekte;
- predlog, da se 50% financiranja projekta preusmeri v razvoj in znanje, 50% v tehnologijo in
infrastrukturo;
Sklepi:
-

-

prijavitelje se pozove k dopolnitvi identifikacijskih obrazcev za projektne predloge,
upoštevajo se vsi predlogi projektov, ki bodo imeli ustrezno izpolnjen identifikacijski obrazec
do naslednjega srečanja se dopolnjene predloge pregleda in oceni na podlagi meril za izbor
operacij v okviru OP 2014-2020 in regijskih specifičnih meril za uvrščanje regijskih projektov v
Dogovor,
naslednji sestanek bo v tednu od 15.-19. junija ob 15h.
Zapisnik pripravil:
Tomaž Poličnik, RASR

