Pristop k pripravi programskega
dokumenta na ravni regije

RRA Posavje opravlja strokovne,
tehnične in administrativne naloge pri
pripravi RRP

Svet regije je na svoji 43. redni seji
dne 12.10.2012 sprejel:
- Sklep o pripravi Regionalnega razvojnega programa
Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2014-2020
- Program priprave Regionalnega razvojnega programa
Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2014-2020
- Objavljeno na spletni strani
www.rra-posavje.si ter na
posameznih občinskih straneh

Program priprave RRP Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje
2014-200
Programa priprave vsebuje:
1. Uvod
2. Območje priprave
3. Vsebino in strukturo RRP
4. Vodjo in člane priprave
5. Časovni in finančni načrt priprave
6. Zaključek
Vodje in člani so:
Vodja priprave RRP: Mag. Nataša Šerbec
Namestnica vodje priprave: Nataša Šterban Bezjak
Člani priprave RRP s strani RRA Posavje so: Nataša Šterban Bezjak
mag. Nataša Šerbec, Nataša Božič, Tatjana Ibračevič, Sanela Halilovič,
Darja Planinc, Sabina Kos, Andreja Kobal, CRP.

Program priprave RRP Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje
2014-200
Področja priprave / delovne skupine:
- Človeški viri,
- Kakovost življenja,
- Podeželje s kmetijstvom in turizem,
- Kulturne in naravne znamenitosti,
- Gospodarstvo,
- Okolje in prostor,
- Infrastruktura in energetika.
Področja in delovne skupine se bodo širile ali
združevale glede na izkazane potrebe.
Opredeljeno tudi sodelovanje razvojnih institucij – poziv
Javni poziv vsem za sodelovanje - mediji in splet.

Vsebina RRP:
1. Analiza regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih
razvojnih ovir in prednosti regije, vključno s položajem regije v
mednarodnem prostoru
2. Opredelitev vizije razvoja regije
3. Opredelitev in utemeljitev razvojne specializacije regije
4. Opredelitev in opis (strateških) razvojnih ciljev regije
5. Opredelitev in opis razvojnih prioritet regije s kvantificiranimi
kazalniki in navedbo virov podatkov za spremljanje kazalnikov
6. Skupno okvirno finančno oceno vrednosti RRP
7. Opredelitev in podroben opis ukrepov v okviru posamezne
prioritete z:
- opisom predvidenih aktivnosti, s katerimi se bo izvajal ukrep,
- časovnim načrtom za izvedbo,
- okvirnim finančnim ovrednotenjem in predvidenimi viri
financiranja,
- prikazom kvantificiranih kazalnikov in virov spremljanja
kazalnikov.
8.
Opredelitev
sistema
spremljanja,
vrednotenja
in
organiziranosti izvajanja RRP

9. Opredelitev sistema informiranja in obveščanja javnosti o
načrtovanju in izvajanju RRP
10. Predstavitev najpomembnejših regijskih projektov, pri čemer
mora biti vsak projekt okvirno predstavljen tako, da je njegova
sestava naslednja:
- delovni naziv projekta,
- povzetek projekta,
- navedba prioritete in ukrepa, v katerega se uvršča projekt,
- ciljna skupina, ki ji je projekt namenjen, in analiza njenih potreb,
- opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno
specializacijo regije,
- predstavitev nosilca projekta oziroma skupne partnerjev,
- opis posameznih aktivnosti,
- okvirni časovni načrt projekta,
- prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti,
- prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne
vrednosti,
- prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja in
- opis kazalnikov ter navedba virov podatkov za spremljanje
kazalnikov.

Kje smo:
- Oblikovane delovne skupine
- RRA Posavje pripravila pregled stanja
po posameznem področju
- Prve delovne skupine se sestanejo v
začetku meseca novembra
Terminski okvir: konec decembra osnutek
RRP

Hvala za pozornost!
RRA POSAVJE
Tel: 07 488 10 40
E-pošta: agencija@rra-posavje.si
Spletna stran: www.rra-posavje.si

