
Nosilec projekta:
VIVA visuals, medijska produkcija, Emerik Gal Vivat s.p.

Naziv projekta:
Preko medija 21. stoletja do boljše prepoznavnosti občin

Namen projekta:
Dvig prepoznavnosti lokalnega okolja

Glavne dejavnosti projekta:
Nabava snemalne opreme

Cilj in rezultati projekta:
Osveščanje lokalnega prebivalstva

Vir sofinanciranja:
Sklad EKSRP

Vrednost sofinanciranja:
10.424,87 EUR

Vsebina projekta:
Ker na območju Lovrenca na Pohorju deluje LAS Drava, ki s svojo SLR vzpodbuja ustvarjanje novih
delovnih mest in aktivno vključevanje mladih, sem se odločil, da pripravim projekt vzpostavitve
lastne dejavnosti. Zato sem se pred prijavo projekta samozaposlil. Dne 01.03.2018 sem odprl s.p. z
namenom, da lahko kot s.p. prijavim projekt na javni poziv za financiranje projektov iz sklada
EKSRP. S samozaposlitvijo sem zagotovil pogoj, da lahko prijavim projekt kot upravičena oseba.

Sem Gal Vivat in prihajam iz Lovrenca na Pohorju. Že od nekdaj sodelujem pri raznih prireditvah,
pomagal sem pri ozvočevanju, snemanju, fotografiral, postavljal razsvetljavo itd..

S tovrstnim delom sem začel v Kulturnem domu Jožeta Petruna v Lovrencu, kasneje pa sem zaradi
povpraševanja delal ter še delam tudi na terenu. Na začetku sem pomagal dedku, ki je imel na
občini pogodbo za izvajanje takšnih del. Kasneje sem zaradi zanimanja za tovrstna dela, končal tudi
medijsko šolo. Ker mi je to delo bilo zanimivo, sem že v času šolanja rad snemal, postavljal
ozvočenja itd, a takrat še zastonj oz. za minimalni honorar. Pred kratkim pa sem zaradi
povpraševanja ter predvsem zaradi povečanega obsega dela, odprl svoj sp. Tako sva se z dedkom
dogovorila, da bi prevzel njegovo delo v dvorani. Poleg tega, bi snemal tudi občinske seje v občini
Lovrenc, razne prireditve na področju Ruš, Selnice ter Lovrenca, ki jih že medijsko porivam, pa bi
produkcijsko dvignili na višji nivo. Sam že imam nekaj opreme, vendar bi za nadaljnjo delo
(snemanje, montažo…) potreboval še nekaj dodatnih kosov opreme, ki so seveda razmeroma dragi.

Medtem, ko je bila dedova dejavnost osredotočena samo na dogajanje v Občini Lovrenc na
Pohorju, sem po prevzemu dejavnost razširil še na delovanje v Občini Ruše in Občini Selnica ob
Dravi. Imam že tudi sklenjene dogovore o snemanju prireditev v vseh treh občinah.

Vsebina projekta se nanaša na sofinanciranje nabave snemalne opreme in sicer: računalnik, video
luči 4 kom, snemalnik, stojalo za luči 2 kom, luč za video 2 kom, vse v skupni vrednosti 12.264,55
EUR brez DDV. Od tega prosim za sofinanciranje v višini  10.424,87 EUR.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje


