
 

Lokalna akcijska skupina Zgornje Savinjske in Šaleške doline 

Foršt 51 

3333 Ljubno ob Savinji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJAVNI OBRAZEC 

Za izbor CLLD operacij 

financiranih iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 

na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline 

1. Javni poziv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izpolni LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline 

 

Datum in ura prejema vloge:   

Zap. številka vloge:   

Podpis:  

 



 

1. Osnovni podatki o operaciji 

1.1. Ime operacije 

Kreativni inkubator 

 

1.2. Akronim  (dovoljenih največ 25 znakov, vključno s presledki) 

Kreator 

 

1.3. Povzetek operacije  (dovoljenih največ 4000 znakov, vključno s presledki) 

 
Partnerstvo: 
Prijavitelj operacije zavod »Razvojni center kooperativ in socialnega podjetništva so. p. » iz 
Mozirja, s partnerji: Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS iz Velenja, 
Klub Zgornje-savinjski študentov iz Ljubnega ob Savinji in Društvu brezposelnih Slovenije – Servis 
dela so. p. iz Mozirja, na osnovi 1. javnega poziva vodilnega partnerja LAS ZSŠD z dne 24.4.2017, 
prijavlja operacijo pod naslovom : »Kreativni inkubator« skladno akcijskem načrtom LAS ZSŠD in 
tematskim področjem - razvoja osnovnih storitev, ukrepa 5 – »Razvoj programov in infrastrukture 
za večjo vključenost« za dosego cilja – »Izboljšanje pogojev za življenje v lokalni skupnosti«. 
 
Namen operacije: 
Operacije »Kreativni inkubator« obsega »programe izobraževanja in usposabljanja kadrov« z 
uporabnimi znanji in je namenjena odpravi razlogov, vzrokov in problemov razvoja iz analize SLR 
LAS ZSŠD ter zagotavljanju kadrovskih razvojnih potreb in aktiviranju mladega strokovnega kadra 
za učinkovit razvojni proces na podeželju celotnega območja LAS ZSŠD.    
 
Problemi razvoja iz SLR:  
Pomankanja delovnih mest na podeželju za mlade z višjo in visoko stopnjo izobrazbe, povzroča da 
se mlada populacija preseljuje v večja mestna središča in posledično na podeželju ostaja vse večji 
delež starejše populacije prebivalstva z nižjo stopnjo izobrazbe, kar povzroča strukturno 
degradacijo, velik deficit potrebnega sodobnega in uporabnega znanja, zaostajanje podeželja v 
gospodarske in družbenem razvoju, slabo izkoriščanje naravnih dobrin in priložnosti, pomanjkanje 
inovativnosti in razvoja novih storitev oz. podjetniških idej, slabe iniciative za učinkovit razvoj 
podjetniške dejavnosti in izboljšanja pogojev za življenje in delo na podeželju.  
 
Cilji in pomen operacije: 
Izvedba te operacije pomeni neposredno vlaganje v razvoj človeških virov, oz. še posebej v mlade 
iskalce prve zaposlitve po zaključku formalnega izobraževanja, brezposelne, težje zaposljive in 
druge ranljive skupine prebivalstva, da povečajo svojo konkurenčnost na trgu dela ter pridobijo 
nove kompetence in uporabna znanja za učinkovito vključevanje v delovne procese na vseh 
prioritetnih področji razvoja podeželja ter se hkrati spodbudi ustvarjanje novih zelenih delovnih 
mest na področju kmetijstva, turizma in lokalne samooskrbe ter zasebnega neprofitnega in 
javnega sektorja. Operacija zasleduje osnovni cilj družbenega razvoja, ki pravi:  
 
»Tako, kot danes ravnamo z mladimi in jih vključujemo v življenje, takšna bo jutri naša skupna 
prihodnost!«  



 

 
Vsebina in postopek izvedbe: 
Vsebina operacije obsega od priprave, organizacije dela do izvedbe (oblikovanje projektnega 
tima, izbor udeležencev izobraževanja in usposabljanja,…itd), pravnih podlagah, vlogi in pomenu 
neprofitnega sektorja v sodobni družbi, nove programe usposabljanja in izobraževanja za 
pridobivanje novih kompetenc in uporabnega  znanja udeležencev, ki je namenjeno 
dolgoročnemu ustvarjalnemu sodelovanju, razvoju podpornih dejavnosti ter izboljšanju 
organizacije in kakovosti dela  neprofitnega sektorja, projektnega vodenja, izvajanju in 
financiranju projektov, oblikovanju inovativnih produktov in storitev, do ustvarjanja novih 
neprofitnih pravnih oseb in kakovostnih zelenih delovnih mest.  
 
Postopek izvedbe operacije:  
v 1. fazi : bo dolgoročno povezala vse sodelujoče partnerje v izvedbi operacije in aktivirala ter 
usmerila udeležence izobraževanja in usposabljanja (iz vsake občine najmanj dve osebi – moški + 
ženska) iz ciljnih skupin ter oblikovala štiri kreativne delovne skupine za timsko delo in razvoj 
socialnega podjetništva (za področja: turizma, predelave lesa, prehranske samooskrbe in vsebin 
neprofitnega sektorja).  Sodelujoče partnerje in udeležence bo povezovala pri  izvajanju dveh  
programov izobraževalna in usposabljanja in sicer: 
 
a) razvoj in izvedba izobraževalnih modulov in vsebin za področje nevladnih organizacij,  
b) program kreativnega timskega dela in sodelovanja ter socialnega podjetništva. 
 
v 2. fazi – se izvajajo postopki in metode usposabljana za projektno delo z uporabo sodobne 
informacijske tehnologije od kreiranja poslovnih idej, predlogov do konkretnih rešitev. Za te 
namene bosta za udeležence izvedena programa izobraževanja: 
 
a) izobraževalni moduli in vsebine s področja socialne varnosti in socialne aktivacije, 
b) program projektnega dela in projektnega zaposlovanja. 
 
Rezultati operacije: 
4 izobraževalni programi usposabljanja; 4 projektni predlogi; 3 nova delovna mesta; 2 novi 
zaposlitvi brezposelnih oseb; 2 novi socialni podjetji in evalvacija realiziranih programov ter 
pogodba o poslovnem sodelovanju in izobraževanju kadrov za zunanje poslovne partnerje!   
 

 

 

 

 

 


