BUKOVSKA LEDENICA – REVITALIZACIJA EDINSTVENEGA OBJEKTA NA SLOVENSKEM

file_0.png

file_1.wmf

file_2.png

file_3.wmf

file_4.png

file_5.wmf

file_6.png

file_7.wmf



Občina Dravograd je na 6. Javni poziv EKSRP za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt »Bukovska ledenica – revitalizacija edinstvenega objekta na Slovenskem«. Po potrditvi projektnega predloga na ravni LAS MDD, katere vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec, je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s strani katere je bila izdana Odločba o pravici do sredstev, ki potrjuje sofinanciranje projekta v višini  59.900,19 €. Nepovratna sofinancirana sredstva bodo zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).
Povzetek projekta:
NAZIV PROJEKTA:
BUKOVSKA LEDENICA - REVITALIZACIJA EDINSTVENEGA OBJEKTA NA SLOVENSKEM

Nosilec projekta:
Občina Dravograd
Partnerji:
Javni zavod Dravit Dravograd (javni sektor)
Turistično društvo Dravograd (zasebni sektor)

Vodja projekta:
Miran Breg

Ukrep M19; Podukrep M19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
TP:
TP 2 Razvoj osnovnih storitev
UKREP:
2 A Ohranjanje in izboljšanje kulturne in naravne dediščine za mreženje in dodajanje vrednosti
Utemeljitev projekta 
Kulturna in naravna dediščina sta zelo pomembni, saj izražata identiteto posameznega okolja, se odražata v evoluciji načina življenja, dajeta bogate, dobre, logične, predvsem pa neštetokrat v prostoru in času preizkušene »recepte«, ki izhajajo iz posebnosti naravnega in socialnega okolja. Stanje kulturne dediščine in odnos do nje je ogledalo območja LAS MDD, njenih vrednot, predvsem pa odraz stopnje kakovosti načina življenja včeraj za danes in danes za jutri.
Projekt obsega rekonstrukcijo objekta ledenice, ki predstavlja edinstven tovrstni objekt v Sloveniji. Ledenica skupaj z dvorcem Bukovje predstavlja kulturni spomenik in pomeni pomembno kulturno dediščino.

NAMEN
Namen projekta je obnova objekta ledenice: Ureditev ledenice v kleti, z namenom  predstavitve hranjenja ledu, kot so ga hranili pred davnimi leti. V pritličju je namen urediti čajnico, kjer bi turistom lahko ponujali čaje iz bližnjega zeliščnega vrta. V nadstropju je namen urediti razgledno ploščad, ki bi omogočala odličen pogled na Dravograd in grajske razvaline Puhenštajn. Težišče ukrepanja je usmerjeno v ohranjanje in izboljšanje kulturne in naravne dediščine, ki bo aktivirala lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, prenos znanj, krepila identiteto, … V tem kontekstu se dediščina opredeljuje kot element za spodbujanje kreativnosti v sooblikovanje turistične ponudbe in mreženju med deležniki. 

Ciljne skupine so vso prebivalstvo LAS MDD in prebivalstvo širše okolice, saj se bodo v objektu in dvorcu izvajale mnoge kulturne in turistične dejavnosti, ki jih bodo deležni vsi prebivalci.

  CILJI
Operativni cilji operacije:
Izgradnja in ureditev ledenice, čajnice, razgledne ploščadi, vključevanje ranljivih skupin v izvajanje operacije.
Strateški cilji operacije:
Večja in kakovostnejša vključitev javne kulturne infrastrukture v gospodarstvo – turistično rabo; 
zaščita namenske rabe prostorov v javni lasti za turistične, kulturne in izobraževalne namene; 
vzpostavitev inovativnih oblik skupnostnega delovanja na področju kulture ter organiziranje in nadgradnja kulturno družabnih prireditev; 
povečanje prostorskih pogojev za kulturne in turistične dejavnosti; 
doseči, da postane Bukovska ledenica najprepoznavnejši koroški reprezentančni objekt in skupaj z dvorcem stičišče kulturno-umetniškega in družbenega dogajanja v Dravogradu in na Koroškem.

STROŠKOVNI NAČRT:
skupna vrednost z DDV (€)
skupna vrednost brez DDV (€)
upravičen strošek (€)
delež sofinanciranja
znesek sofinanciranja (€)
lastna sredstva (€)
85.866,59 €
70.470,81 €
70.470,81 €
85 %
59.900,19 € 
25.966,40 € 

Način financiranja:
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.




LOKACIJA IZVAJANJA PROJEKTA:
Projekt se bo izvajal na območju občine Dravograd.

TERMINSKI NAČRT IZVAJANJA PROJEKTA:
Predviden začetek projekta je oktober 2021, predviden konec pa december 2022.


Povezave do spletnih strani:        
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
https://www.program-podezelja.si/sl/


