
VZOREC spletnega obrazca 

PROJEKTNI OBRAZEC 

 
Skladno s 4.členom Uredbe o RRP in se smiselno uporabljala pri pripravi Območnega razvojnega programa 2021–2027 

Obvezen je vnos podatkov, ki so označeni z zvezdico *. 

 

- Delovni naziv projekta: * 

- Povzetek projekta (priporočeno 3 stavki): * 

- Navedba in predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev: * 

- Kontaktni podatki: * 

- Organizacija (ki izpolnjuje obrazec): * 

- Kontaktna oseba: * 

- Telefon: * 

- Elektronski naslov: * 

 

- Označite področje (Uvrstite vaš projekt v eno področje): * 

1. PODROČJE: PAMETNA IN TRAJNOSTNA SAŠA 

2. PODROČJE: NIZKOOGLJIČNA, ZELENA IN POVEZANA SAŠA 

3. PODROČJE: SOCIALNA SAŠA 

4. PODROČJE: SAŠA ZA TRAJNOSTNI IN CELOSTNI RAZVOJ  

5. PODROČJE: SAŠA V PRAVIČNEM PREHODU 

 

- Označite razvojno prioriteto (Uvrstite vaš projekt v eno razvojno prioriteto) in nadalje ukrepa, 

v katera se uvršča projekt ter navedba kazalnika po strateški strukturi ORP SAŠA 2021-2027 - 

preglednica ukrepov in kazalnikov na povezavi: * 
http://ra-sasa.si/wp-content/uploads/2021/01/preglednica_ukrepov_in_kazalnikov_orp_sasa.pdf 

 

V kolikor projekt pokriva ukrepe in kazalnike tudi drugih področji, označite še opcijo 

"drugo" in vpišite ukrep ali kazalnik tega področja. Preglednica ukrepov in kazalnikov na 

povezavi: * 
http://ra-sasa.si/wp-content/uploads/2021/01/preglednica_ukrepov_in_kazalnikov_orp_sasa.pdf 

 

- Namen in cilji projekta ter skladnosti z razvojno specializacijo regije (izbira specializacije regije 

– možnih več izbir): 

- Skladnost namena in ciljev z razvojno specializacijo regije: * 

o PRAVIČNA ENERGETSKA TRANZICIJA 

o KREPITEV TEHNOLOŠKEGA ZNANJA 

o KONKURENČNA PREDELOVALNA INDUSTRIJA (električna, kovinska, plastika, 

kompoziti) 

o OKREPITEV SODELOVANJA MED GOSPODARSTVOM IN ŠOLSKIM 

SISTEMOM 

o KROŽNO GOSPODARSTVO 

o RAZVOJ PRIDELAVE IN PREDELAVE LESA 

o TRAJNOSTNI BUTIČNI TURIZEM 

o PREHRANSKA SAMOOSKRBA (LOKALNA HRANA) 

o KAKOVOST ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA 

o ZAGOTOVITEV DOSTOJNEGA ŽIVLJENJA ZA RANLJIVE SKUPINE  

o DIGITALIZACIJA 

 

- Ciljna skupina projekta in analiza njenih potreb (1 stavek za vsako ciljno skupino): * 

 

- Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti (navede se vsaj občina 

izvajanja, parcelna številka, če je relevantno): 

 

- Okvirni časovni načrt projekta (dovoljen časovni razpon 1.1.2021-31.12.2030): * 

 

http://ra-sasa.si/wp-content/uploads/2021/01/preglednica_ukrepov_in_kazalnikov_orp_sasa.pdf
http://ra-sasa.si/wp-content/uploads/2021/01/preglednica_ukrepov_in_kazalnikov_orp_sasa.pdf
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- Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih s kratkim opisom (največ 5 aktivnosti, v kolikor 

je relevantno) in okvirne celotne vrednosti in prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih 

virih financiranja (izpolnijo se kategorije kot je prikazano spodaj): 

 

A PROJEKTNE AKTIVNOSTI Vrednost brez DDV v EUR 

1. AKTIVNOST 1 (navedba in opis max 1 stavek)  

2. AKTIVNOST 2 (navedba in opis max 1 stavek)  

3. AKTIVNOST 3 (navedba in opis max 1 stavek)  

4. AKTIVNOST 4 (navedba in opis max 1 stavek)  

5. AKTIVNOST 5 (navedba in opis max 1 stavek)  

A SKUPAJ VREDNOST PROJEKTA*  

B VIRI SREDSTEV  

 PRIČAKOVANO SOFINANCIRANJE - EU*  

 PRIČAKOVANO SOFINANCIRANJE - NACIONALNO  

 LASTNA SREDSTVA  

 DRUGO  

B=A SKUPAJ (kontrolna vsota = skupaj vrednost projekta)*  

 

 

 

 


