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1 UVOD
Mreža je v letu 2014 sledila skupnim ciljem Mreže za podeželje - skrbela za informiranje
potencialnih upravičencev in prejemnikov sredstev o Programu razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–2013). Prav tako pa je obveščalo
splošno javnost in partnerje, ki so vključeni v razvoj podeželja.
Organiziranih je bilo preko 30 različnih dogodkov (delavnic, predstavitev, seminarjev itd.), ki so
pripomogli k izboljšanju ozaveščenosti o PRP 2007–2013 in PRP 2014–2020 ter prispevalo k
kakovostnejšemu izvajanju PRP 2007–2013 in pripravi PRP 2014–2020.
Tekom leta 2014 so bila izdana tiskana gradiva v zvezi s področji in ukrepi PRP 2007–2013 ter
PRP 2014–2020, zlasti je bil večji poudarek dan izvedbi aktivnosti za zmanjšanje stopnje
napake, ki se je pojavljal pri izvajanju projektov, sofinanciranih iz PRP 2007–2013.
Ker se je zaključevalo programsko obdobje 2007–2013 so se v letu 2014 izvajale priprave na
programsko obdobje 2014–2020. Izvajati pa so se že pričeli tudi posamezni ukrepi Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Mreža se je vključila s
organizacijo javnih predstavitev predlogov PRP 2014–2020 in z informiranjem.
Mreža je pri izvajanju aktivnosti in nalog zasledovala naslednje cilje:






zagotavljanje informacij o razvoju podeželja na državnem in meddržavnem nivoju,
obveščanje o aktivnostih na področju razvojne politike podeželja,
spodbujanje medobmočnega in meddržavnega sodelovanja, povezovanja in izmenjave
dobrih praks,
zagotavljanje povratnih informacij o uspešnosti izvajanja državnih razvojnih politik na
posameznih območjih in na državnem nivoju,
povečanje preglednosti ukrepov in realizacije zastavljene politike razvoja podeželja.

Aktivnosti so razdeljene v tri sklope, in sicer:




komuniciranje,
sodelovanje in
usposabljanje.

Aktivnosti Mreže za podeželje so bile osredotočene na zaključevanje PRP 2014–2020 in
predvsem na pripravo PRP 2014–2020. V letu 2014 je bil prvič organiziran večji mednarodni
dogodek - delavnica o vzpostavitvi operativnih skupin Evropskega inovativnega partnerstva, ki
je bila organizirana v sodelovanju z Evropsko komisijo. Prvič pa smo izvedli tudi skupni dogodek
za javnost »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?« v sodelovanju z
vsemi organi upravljanja Evropskih in strukturnih skladov v Republiki Sloveniji. Večja
prepoznavnost Mreže za podeželje se kaže tudi v povečanju števila prijavljenih na elektronske
novice PRePlet in v povečanju števila sledilcev na družabnem omrežju Facebook.
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2 AKTIVNOSTI
Aktivnosti Mreže so zaradi lažjega spremljanja in vrednotenja razdeljene v tri sklope:
komuniciranje, ki je najpomembnejši sklop in naloga Mreže, sodelovanje in usposabljanje.
Spodaj so predstavljeni posamezni sklopi in izvedene aktivnosti v letu 2014.

2.1 IZPOSTAVLJENI DOGODKI
Pred samim opisom aktivnosti Mreže so opisani glavni oziroma izpostavljeni dogodki, ki jih je
izvedla Mreže v letu 2014, in sicer:
o

Organizacija mednarodne konference (Evropsko inovacijsko partnerstvo)

Evropska komisija je povabila Slovenijo, da skupaj organizira mednarodno konferenco oziroma
delavnico na temo "Vzpostavitev operativnih skupin v okviru programov za razvoj podeželja".
Mreža je tako skupaj z Evropsko komisijo, 25. in 26. 3. 2014, organizirala omenjeno delavnico.
Na delavnici so sodelovali še strokovnjaki iz Hrvaške, Avstrije, Nemčije in Madžarske.
o

Dve javni predstavitvi uradnega predloga PRP 2014–2020

Dne 6. 6. 2014 je bila izvedena javna predstavitev prvega predloga PRP 2014–2020, ki je bil
nato formalno posredovan v potrditev na Evropsko komisijo. Dogodka se je udeležilo okoli 200
ljudi, odvijala se je intenzivna razprava.
Druga javna predstavitev drugega uradnega predloga PRP 2014–2020 pa se je odvila 9. 12.
2014. Te predstavitve se je udeležilo okoli 300 ljudi.
o

Natečaj »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?«

Večji dogodek preko katerega se je širšo javnost informiralo na možnostih Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) je bila izvedba natečaja »Kaj
pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?«, ki je bil izveden skupaj s Službo
Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Za namen tega dogodka je
bila organizirana tudi fotografska razstava na Kongresnem trgu, ki je trajala približno en mesec.
Na fotografski razstavi je bilo predstavljenih 26 projektov, ki so bili izbrani preko žrebanja na
spletni strani in fotografirani za ta namen.
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2.2 KOMUNICIRANJE
Glavna naloga Mreže je informiranje in obveščanje, potencialnih upravičencev, prejemnikov
sredstev, ključnih partnerjev in ostalih deležnikov, ki delujejo na področju razvoja podeželja, ter
tudi splošno javnost, o aktualnih aktivnostih na področju razvoja podeželja, ki jih izvaja organ
upravljanja, predvsem pa o možnostih, ki jih ponuja EKSRP.
A) Spletna stran Programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si) in
elektronske novice Mreže - PRePlet
V letu 2013 je bila vzpostavljena samostojna spletna stran, ki se jo je v letu 2014 še vedno
nadgrajevalo za namen komuniciranja. Na spletni strani so predstavljene vsebine PRP 2007–
2013, PRP 2014–2020 z vsemi delovnimi verzijami, novice in obvestila. Na spletnih podstraneh
se nahajajo povezave do javnih razpisov, različnih tiskanih gradiv, poročila spremljanja in
vrednotenja, gradiva z delavnic itd.
Proti koncu leta 2014 pa so se začele tudi aktivnosti za posodobitev spletne strani v smeri
boljše preglednosti in hitrejšega dostopanja do informacij, ki jih uporabnik išče. V obdobju
januar – december 2014 je spletna stran beležila 39.928 obiskov (vir: Google Analytics).
Tudi v letu 2014 so se tedensko objavljale elektronske novice PRePlet. Preko novic se je
prijavljene na novice Mreže za podeželje obveščalo o aktivnostih organa upravljanja na
področju razvoja podeželja ter o informacijah, ki so jih posredovali člani Mreže za podeželje.
Na dan 31. 12. 2014 je bilo število naročnikov PRePleta 1697, kar pomeni 241 več kot leto prej,
oziroma da se je število naročnikov v letu 2014 povečalo za 16,5 %.
B) Obveščanje preko drugih medijev


Facebook

Javnost se je obveščalo tudi v okviru družabnega medija Facebook, kjer deluje profil »Mreža za
podeželje«. Konec leta 2014 nam je sledilo 326 ljudi, kar je 201 več glede na leto 2013. Na tem
mediju se največ objavljajo novice, ki so objavljene na spletni strani PRP, prednost tega medija
pa je, da lahko uporabniki tega medija novico tudi sami posredujejo naprej svojemu krogu
sledilcev s čimer se lahko doseže večji obseg javnosti.


Radijske oddaje

V okvire radijske oddaje Slovenska dežela na Radio Ognjišče so bile predstavljene naslednje
teme s področja PRP:
- dobrobit živali v prašičereji in začetek kampanje 2014;
- pristop od spodaj navzgor – Leader; kratke verige;
- mladi in kmetijstvo;
- dopolnilne dejavnosti in diverzifikacija podeželskega gospodarstva;
- Program razvoj podeželja (ob uradni oddaji predloga PRP 2014–2020 na EK);
- zaključevanju programskega obdobja 2007–2013;
- mreženje in informiranje v okviru nacionalne Mreža za podeželje.
Preko oddaje je bila tako predstavilljena večina ukrepov PRP 2014–2020.


TV oddaja

Na RTV Slovenija se je v okviru oddaje Ljudje in zemlja predvajal prispevek o zaključevanju
programskega obdobja 2007–2013, kjer so svoje poglede za vlaganje zahtevka za izplačilo
sredstev predstavili upravičenci, kmetijsko svetovalna služba in plačila agencija. Prispevek je bil
pripravljen v sodelovanju z Mrežo.
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Tiskani mediji

V letu 2014 so bili objavljeni različni prispevki v posameznih tiskanih medijih, kot na primer:









Častnik Finance glede lokalne pridelave,
v Kmečkem glasu se je objavilo več različnih prispevkov, in sicer glede namakanja,
sofinanciranje investicij s področja lesenih hlevov, ekološkega kmetovanja,
v Nedeljskem glasu na splošno o PRP 2014–2020,
v reviji EKO dežela o pristopu LEADER,
ob izvedbi jesenskega kmetijsko obrtnega sejma v Komendi so izdali tudi posebno
revijo, v kateri smo objavili splošni prispevek o PRP 2014–2020,
v Zeleni deželi glede zaključevanja programskega obdobja 2007–2013, dva članka ter
oglas o izvedbi natečaja »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj
kraj?«.
Sporočila za javnost

Mreža je pripravila tudi različna sporočila za javnost o izvedbi posameznih dogodkov, kot tudi
sporočila za medije, ki so bila objavljena in posredovana v sodelovanju s Službo za odnose z
javnostmi in promocijo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsem medijem in
zainteresiranim.

C) Tiskana gradiva
Za namen informiranja o posameznih področjih razvoja podeželja smo pripravili tudi različna
tiskana gradiva, ki so se razdelila med upravičence, javnost in druge skupine, kot na primer:








navodila Zahtevki za izplačilo sredstev 1. in 3. osi PRP 2007–2013 (naklada 3.000),
brošura Tehnološki ukrepi pri pridelavi koruze za zmanjšanje vpliva suše (naklada
5.000),
zloženka Zmanjševanje napak pri izvajanju ukrepa OMD in podukrepov KOP (naklada
20.000),
brošura Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali (naklada 4.000),
zloženka Ekološka zelenjava – priložnost za mnoge slovenske kmetije (naklada 2.500),
zloženka Dopolnilne dejavnosti na kmetiji (naklada 2.500),
zloženka Ekološko kmetijstvo – Katere zahteve moramo upoštevati, da lahko pridelke
prodajamo kot ekološke (naklada 2.500).

D) Promocijske aktivnosti
Eno izmed orodij promocije je tudi promocijski material, ki neposredno obvešča in informira
javnost o možnostih črpanja evropskih sredstev ter na ta način povečuje zanimanje za
koriščenje finančne pomoči med potencialnimi upravičenci do evropskih sredstev, ki jo EKSRP
ponuja.
Za namen promocije in seznanjanja javnosti o PRP se je oblikoval promocijski material
(samostoječi pano, svinčniki, mape, rokovniki, namizni in stenski koledarji, protokolarna darila
itd.). Izdelki se uporabljajo na raznih dogodkih, kot so delavnice, sejmi itd. Material se lahko
uporablja za promocijo tako PRP 2007–2013 kot tudi za bodoči PRP 2014–2020, saj se naziv
sklada EKSRP v naslednjem programskem obdobju ne spreminja.
E) Zbiranje in predstavitev primerov praks in projektov
V letu 2014 je bila z namenom izbora dobrih praks PRP 2007–2013 imenovana delovna
skupina v okviru Usmerjevalne skupine Mreže, ki ima nalogo pripraviti merila in področja za
izbor dobrih praks. V letu 2015 bodo tako na podlagi tega izbrane in razglašene dobre prakse
PRP 2007–2013.
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V okviru Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA 2014 v Gornji Radgoni je bila skozi
celoten čas trajanja sejma izvedena predstavitev različnih primerov praks in projektov, ki so bili
sofinancirani iz PRP 2007–2013. Za ta namen je bil izdelan tudi letak.
Prav tako je bilo v okviru natečaja »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj
kraj?« zbranih okoli 20 različnih primerov projektov, ki jih je predlagala javnost. Podrobneje pa
je predstavljena ta aktivnost v nadaljevanju.
F) Razstava avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali na sejmu AGRA 2014
V okviru Mednarodnega kmetijskega živilskega sejma AGRA 2014 se je organizirala
živinorejska razstava avtohtonih pasem domačih živali za čas trajanja sejma. Z organizacijo
živinorejske razstave v času sejma smo predstavili prispevek PRP 2007–2013 k ohranjanju
avtohtonih pasem domačih živali ter spodbuditi povezovanje različnih združenj ter društev
rejcev živali in izobraževalnih ustanov s področja reje avtohtonih pasem domačih živali. V letu
2014 se je ob razstavi poudarila promocija proizvodov avtohtonih sort domačih živali.
G) Natečaj »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?«
Kot že opisano pod izpostavljeni aktivnostmi, gre za večji dogodek preko katerega se je širšo
javnost informiralo o možnostih, ki jih nudijo evropski strukturni in investicijski skladi . S tem
namenom je bil izveden natečaj »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj
kraj?«, ki je bil izveden skupaj s Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko. Splošna javnost je predlagala projekte, ki so jim spremenili življenje oz.
prispevali k izboljšanju kakovosti njihovega življenja oz. življenja skupnosti. Predlogi so se
morali nanašati na projekte, ki so bili izvedeni v Sloveniji in sofinancirani iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada, Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in/ali Evropskega sklada za ribištvo. Prejeli smo več kot
80 predlogov projektov, od tega 35 predlogov, ki so bili sofinancirani iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja.
Za namen tega dogodka je bila organizirana tudi fotografska razstava na Kongresnem trgu, ki je
trajala približno en mesec. Na fotografski razstavi je bilo predstavljenih 26 projektov, od tega 6
projektov, ki so bili sofinancirani iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekti
so bili izbrani preko žrebanja na spletni strani in fotografirani za ta namen. Otvoritve fotografske
razstave so se udeležili tudi predstavniki Evropske komisije.
Razstava se bo v letu 2015 selila tudi v druge kraje po Sloveniji, o čimer se bo obveščalo preko
spletne strani in elektronskih obvestil itd.
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2.3 SODELOVANJE
A) Organizacija mednarodne konference (Evropsko inovacijsko partnerstvo)
K skupni organizaciji je Evropska komisija povabila Slovenijo, da skupaj organiziramo
mednarodno konferenco oziroma delavnico na temo "Vzpostavitev operativnih skupin v okviru
programov za razvoj podeželja". Mreža je tako skupaj z Evropsko komisijo, 25. in 26. 3. 2014,
organizirala omenjeno delavnico. Na delavnici so sodelovali še strokovnjaki iz Hrvaške, Avstrije,
Nemčije in Madžarske.
V okviru tega dogodka so bile naloge Mreže predvsem koordinacija dogodka, zagotavljanje
potrebnih informacij, za katere smo bili zaprošeni s strani Evropske komisije, poleg tega pa je
Mreža organizirala družabni dogodek, različna gradiva, svinčnike, rokovnike za ta namen.
Tiskali pa smo tudi panoje s predstavitvami primerov inovativnih projektov iz Slovenije.
Evropska komisija se je Mreži zahvalila za opravljeno delo.
B) Spodbujanje sodelovanja deležnikov razvoja podeželja – baza Mreže za podeželje
Akterje razvoja podeželja smo spodbujali k sodelovanju, zlasti v okviru spodbujanja k
posredovanju informacij za objavo na spletni strani PRP ali objavah v PRePlet-u. V bazi članov
Mreže je bilo na dan 31. 12. 2014 registriranih 841 članov (525 konec 2013), kar predstavlja 60
% povečanje. Člani Mreže so se registrirali v spletni bazi Mreže kot posamezniki - fizične osebe
(42,1 %) ali pa kot predstavniki oz. zaposleni v različnih organizacijah iz vseh treh sektorjev
gospodarstva: ekonomskega - privatnega (14,3 %) , javnega (23,5 %) in civilnega – nevladnega
(10,6 %). Predstavniki lokalnih akcijskih skupin in drugih organizacij predstavljajo 9,6 % članov
Mreže za podeželje.
Člani lahko izberejo tudi eno ali več področij zanimanja. Najpogosteje izbrana področja so:
-

kmetijstvo 82 %
celovit razvoj podeželja 79 %
urejanje kmetijskega in podeželskega prostora 74 %
turizem 71 %
predelava kmetijskih in gozdarskih proizvodov 66 %
varstvo okolja 67 %
LEADER 64 %
podjetništvo 62 %
diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti 56 %
gozdarstvo 51 %

C) Javna predstavitev PRP 2014–2020
Mreža je organizirala dve javni predstavitvi prvega in drugega uradnega predloga PRP 2014–
2020. V okviru obeh dogodkov je potekala intenzivna razprava. Oba predloga PRP 2014–2020
sta širši javnosti dostopna tudi na svetovnem spletu. Dogodka se je skupaj udeležila okoli 500
ljudi. Prav tako so na svetovnem spletu dostopne predstavitve iz obeh dogodkov.
D) Delavnice
Organizirane so bile vsebinske delavnice za posamezna področja, na katerih so se izpostavila
konkretna vprašanja in pozivalo k aktivni participaciji ter odzivu udeležencev z namenom boljše
priprave posameznih ukrepov oziroma področij PRP 2014–2020:
 v mesecu maju je bil organiziran seminar z namenom predstavitve Uredbe o izvajanju
ukrepa LEADER iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 s poudarkom na
pripravi strategije lokalnega razvoja;
 v mesecu septembru je bila organizirana dvodnevna delavnica na temo dopolnilnih
dejavnosti itd.
Vsi zaključki in podporna gradiva so bili objavljeni tudi na spletni strani PRP.
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E) Spletna anketa
V letu 2014 smo izvedli spletno anketo za potrebe priprave PRP 2014–2020, in sicer glede
poznavanja PRP 2014–2020 (po vsebinskih sklopih – LEADER, KOPOP, mladi itd.). Rezultati
ankete so pokazali, da potencialni upravičenci in javnost še premalo pozna možnosti, ki jih nudi
program razvoja podeželja, kar se bo uporabilo za izboljšanje komuniciranja.
F) Sodelovanje z Evropsko Mrežo za podeželje
Nacionalna Mreža je članica Evropske Mreže za podeželje, ki deluje v okviru Evropske komisije
in združuje vse nacionalne Mreže držav članic in evropske nevladne organizacije s področja
podeželja. Mreža tako sodeluje s posredovanjem različnih informacij, primerov projektov in
praks iz PRP itd. Med državo in kontaktno točko ENRD poteka stalna komunikacija.


V Rimu je bil organiziran seminar na temo spremljanja in vrednotenja Mreže, na
katerem je je sodeloval predstavnik Mreže.



Organizirana je bila delavnica na temo inovacij in mreženja v okviru PRP 2014-2020 v
Gentu, Belgija, katere se je udeležil tudi predstavnik Mreže.



V okviru ENRD so bila organizirana srečanja nacionalnih mrež. V 2014 sta bila
organizirana dva srečanja: v okviru teh srečanj poteka predvsem izmenjava izkušenj,
mnenj, predlogov, pobud itd. med različnimi državami članicami oziroma mrežami.

G) Ostale aktivnosti
Mreža je sodelovala tudi pri posredovanju poziva za izraz interesa za izvajanje projektov v
okviru ukrepa Sodelovanje PRP 2014–2020 v okviru katerega smo prejeli več kot 500
predlogov.
Organiziral se je sestanek s predstavniki Skupnega odbora Slovenija – Koroška z namenom
obravnave čezmejnih vidikov in primerjave izvajanje PRP 2014–2020 v Sloveniji in Avstriji.
Konec leta 2014 je delovanje Mreže za podeželje vključeno v sprotno vrednotenje PRP 2007–
2013 z namenom pregleda prispevanja Mreže k boljšemu upravljanju programa razvoja
podeželja. V okviru sprotnega vrednotenja Mreže za podeželje, ki ga izvajata Kmetijski inštitut
Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za ekonomska raziskovanja, bo analizirano delovanje
Mreže v programskem obdobju 2007–2013 ter podana priporočila za programsko obdobje
2014–2020. Rezultati sprotnega vrednotenja bodo znana v prvi polovici leta 2015.
Mreža je tudi z različnimi drugimi podpornimi aktivnostmi sodelovala pri izvajanju PRP 2007–
2020 in pripravi na novo programsko obdobje 2014-2020, ki pa niso zajete v zgornjih poglavjih
(pomoč pri organizaciji Nadzornega odbora PRP 2007–2013 itd.).
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2.4 USPOSABLJANJE
A) Zaključevanje PRP 2007–2013
Z namenom ustrezne in pravočasne priprave zahtevkov s strani vlagateljev so bile trikrat
organizirane delavnice na temo zaključevanja PRP 2007–2013, na kateri so sodelovali
predstavniki Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Na delavnice se je vabilo
usmerjeno, in sicer tiste ciljne skupine na katere se je nanašala delavnica. Delavnice so
predstavljale aktivnost pri zmanjševanju stopnje napake.
Vsa gradiva so dostopna na spletni strani PRP. Prav tako so bila pripravljena posebna navodila
Zahtevki za izplačilo sredstev 1. in 3. osi PRP 2007–2013, ki so v pomoč vlagateljem zahtevkov
za izplačilo.
B) Izobraževanje za KOPOP
V okviru priprav na novo programsko obdobje 2014–2020 sta se organizirali dve izobraževanji,
in sicer v oktobru v Ljubljani in v Mariboru. Izobraževanje je bilo namenjeno za kmetijske
svetovalce na temo ukrepa KOPOP.
Mreža je tudi z različnimi drugimi podpornimi aktivnostmi sodelovala pri izvajanju PRP 2007–
2020 in pripravi na novo programsko obdobje 2014–2020, ki pa niso zajete v zgornjih poglavjih
(kot na primer posredovanje gradiv, ki so namenjena prenosu znanja in informacij itd.).
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3 FINANČNO IZVAJANJE
Finančna sredstva za delovanje Mreže so zagotovljena iz ukrepa Tehnične pomoči.
Mreža je v obdobju 1. 1. – 31. 12. 2014 porabila skupaj 146.868,08EUR, od tega za upravljanje
21.523,71EUR, kar v celoti predstavljajo stroške koordinatorja Mreže. Za izvajanje aktivnosti v
okviru Akcijskega plana Mreže pa so znašala porabljena sredstva 125.344,37EUR.
Ko bo potrjen PRP 2014–2020 pa se bo pričelo črpanje sredstev iz novega programskega
obdobja.
Tabela 1: Finančni pregled Mreže

Vrsta stroškov
Za
upravljanje
Mreže
Za
izvajanje
aktivnosti v okviru
akcijskega načrta
Mreže
SKUPAJ

Izplačano v 2014

Izplačano do
31. 12. 2014
(kumulativno)

21.523,71

138.436,40

125.344,37

699.028,63

146.868,08

837.465,03

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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4 SPREMLJANJE MREŽE
4.1 INDIKATORJI IZ AKCIJSKEGA PLANA MREŽE
Tabela 2: Indikatorji akcijskega plana Mreže
Indikator

2014

Število izdanih publikacij
Število obiskov internetne strani
(spletna stran PRP)
Število seminarjev
Povprečno število udeležencev na seminarjih
Število delavnic
Povprečno število udeležencev na delavnicah
Število članov Mreže

7
12.488

Skupaj
2008–2014
45
15.388

4
50
5
100
316*

13
140
32
150
841

Ocena organizacije dogodkov, kakovosti pripravljenih informacij,
svetovanja in animacije
(lestvica 1-5)

/

4,4

Opomba

*Število
novih
članov v letu
2014.
Ni
bila
opravljena
evalvacija
v
2014.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Komentar
Iz indikatorjev je razvidno, da je bil v letu 2014 poudarek na tisku različnih publikacij s katerimi
se je informiralo različne ciljne skupine, prav tako so zainteresirani iskali informacije na spletni
strani PRP, ki se je redno posodabljala z aktualnimi dogodki, gradivi itd. Delavnice in seminarji
so bili dobro obiskani.
Kvalitetno delo v letu 2014 na področju informiranja pa se kaže v porastu članov Mreže, ki ima
841 članov.
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4.2 INDIKATORJI IZ OPREATIVNEGA
AKTIVNOSTI MREŽE

PROGRAMA

IZVAJANJA

V Operativnem programu, ki predstavlja izvedbeni program aktivnosti Mreže za podeželje za
obdobje 2009–2013 so opredeljeni nekateri podrobnejši indikatorji in tudi ciljne vrednosti v letu
2015.
Sklop aktivnosti 1: Komuniciranje
CILJ
Cilj komuniciranja in obveščanja je zadovoljiva obveščenost in preglednost izvajanja politike
razvoja podeželja tako na lokalni, državni kot evropski ravni.
REZULTATI
Rezultat 1: Mreža posreduje aktualne informacije o izvajanju politike razvoja podeželja tako na
lokalni, državni kot evropski ravni akterjem razvoja podeželja in zainteresirani javnosti preko
spletne strani PRP 2007–2013, baze Mreže, mesečnega informatorja PRP 2007–2013 in
foruma.
Rezultat 2: Komunikacijski kanali so vzpostavljeni z:
a) evropsko ravnjo: Evropsko Mrežo za podeželje, z nacionalnimi Mrežami drugih držav članic;
b) z državno ravnjo: z nacionalnimi Mrežami, organizacijami, institucijami in posamezniki, ki
delujejo na področju razvoja podeželja;
c) z lokalno ravnjo: z Mrežami, organizacijami, institucijami in posamezniki, ki delujejo na
področju razvoja podeželja
Rezultat 3: Akterji razvoja podeželja (predvsem LAS-i) imajo na voljo informacije o postopkih
izvajanja projektov sodelovanja.
DOSEGANJE INDIKATORJEV
Tabela 3: Doseganje indikatorjev sklopa aktivnosti komuniciranje
Zap.
št.

Kazalnik

1

Število obvestil preko baze za
podeželje
Število objav na spletni strani PRP
2007–2013
Število obvestil posredovanih z
evropske ravni
Število obvestil posredovanih z
nacionalne ravni

2
3
4
5

Število obvestil
lokalne ravni

posredovanih

2014

2008–
2014

54

337

ciljna
vrednost
(1.6.2015)
300

101

333

150

n.p.

n.p.

80

n.p.

n.p.

150

n.p.

n.p.

70

8,6

elektronske
PRePlet

novice

Ni
podatkov
–
kazalnik
se
ne
spremlja. Občasno
so bile posredovane
novice
ENRD
in
Evropske komisije ter
Evropskega
inovacijskega
partnerstva.

z

Zadovoljstvo članov Mreže za
/
podeželje z obveščenostjo (anketa)
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
6

Opomba

9
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Sklop aktivnosti 2: SODELOVANJE
CILJ
Cilj sodelovanja in povezovanja akterjev je odpravljanje težav in problemov pri izvajanju politike
razvoja podeželja in pri izvajanju projektov sodelovanja. Cilj je tudi zagotoviti dodano vrednost
sodelovanja.
REZULTATI
Rezultat 1: Večina LAS-ov (več kot 50 %) izvede vsaj en projekt sodelovanja z LAS iz Slovenije
ali z LAS iz države članice EU.
Rezultat 2: Akterji razvoja podeželja si preko Mreže (spletna stran, baza članov Mreže, mesečni
bilten PRP 2007–2013, delavnice, seminarji, sejmi, delovne skupine) izmenjujejo znanja in
izkušnje.
DOSEGANJE INDIKATORJEV
Tabela 4: Doseganje indikatorjev sklopa aktivnosti sodelovanje
Zap.
št.

Kazalnik

1

Število
medregijskih
sodelovanja (LEADER)
Število
čezmejnih
sodelovanja (LEADER)

2

2014

2008–2014

projektov

0

4

Ciljna
vrednost
(2015)
50

projektov

0

3

50

3

15

50

14

8

8,6

9

3

Število
objavljenih
strokovnih
prispevkov s področja razvoja
podeželja

Število organiziranih srečanj
1
Zadovoljstvo članov Mreže za
podeželje z izboljšanjem stanja na /
področju sodelovanja med akterji
razvoja podeželja (anketa)
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
4
5

Opomba

Prispevk
v
EKO
deželi,
Nedeljskem
glasu in reviji,
ki
so
jo
pripravili
v
okviru
kmetijskega
sejma
Komenda.
Seminar.
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Sklop aktivnosti 3: USPOSABLJANJE
CILJ
Cilj usposabljanja so usposobljeni upravičenci in akterji razvoja podeželja za uspešno izvajanje
politike razvoja podeželja.
REZULTATI
Rezultat 1: Delež odobrenih vlog se poveča.
Rezultat 2: Delež vlog, ki so pozvane na dopolnitev in/ali uskladitev se zmanjša
DOSEGANJE INDIKATORJEV
Tabela 5: Doseganje indikatorjev sklopa aktivnosti usposabljanje
Zap.
št.

Kazalnik

2014

Število delavnic
4
Število udeležencev
500
Zadovoljstvo članov Mreže z
izvedbo delavnic; anketa
/
(na 10-stopenjski lestvici)
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
1
2
4

2008–2014

26
2042

ciljna
vrednost
(2015)
10
-

8,4

8

Opomba

Komentar
Indikatorji na področju komuniciranja kažejo na veliko aktivnost Mreže na področju
informiranja javnosti, potencialnih upravičencev itd., saj se tedensko izdajajo elektronske novice
PrePlet, prav tako pa redno obvešča preko objav na spletni strani PRP.
Na področju sodelovanja je bil v letu 2014 organiziran en seminar za pristop LEADER v 2014–
2020. Sklicanih pa je bilo tudi nekaj usklajevalnih sestankov z Lokalnimi akcijskimi skupinami.
Na področju usposabljanja so bili v preteklem letu organizirane štiri delavnice, in sicer glede
izvajanja novega programskega obdobja 2014–2020.
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