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LAS v mojem kraju
PROGRAM DELAVNICE

15.30 -15.40

Prihod udeležencev
UVODNI PREDAVANJI

15.40 - 16.10

Uvodni pozdrav župana
Ustanovitev Lokalne akcijske skupine, mag. Roman Medved, RRA LUR
Priprava Strategije lokalnega razvoja, Gaja Trbižan, RRA LUR
DELAVNICA

16.10 - 16.40

Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti – delo v skupinah

16.40 -16.50

Odmor

16.50 – 17.25

Opredelitev razvojnih potreb in možnosti – delo v skupinah

17.20-17.30

Zbiranje predlogov za ime Lokalne akcijske skupine

17.30 -17.45

Zaključki delavnice

Ustanovitev Lokalne akcijske skupine

 Zakaj Lokalna akcijska skupina?
 Kdo lahko sodeluje?
 Kako lahko sodelujemo?
 Kakšne projekte lahko izvedemo?
 Kaj lahko pričakujem od LAS?

LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST

CILJ IN NAMEN

 Namen je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih

območij po pristopu »od spodaj navzgor«, ob upoštevanju endogenih
razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z
aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o
lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne
demokracije.

 Cilj je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in

kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in
gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju
narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih
elementov.

Oblikovanje LAS
a) Članstvo
 javni subjekti (občine, šole,..)
 pravne osebe zasebnega prava (društva, podjetja,..)
 fizične osebe (samostojni podjetniki, kmetje,..)
b) Podpis pogodbe o partnerstvu
 organi – skupščina, predsednik, upravni odbor, nadzorni odbor, ocenjevalna
komisija
c) Izbor vodilnega partnerja – upravljavca
 administrativno in vsebinsko vodenje, finančno poslovanje – ločen TRR

d) Priprava Strategije lokalnega razvoja
e) Potrditev strategije s strani Koordinacijskega odbora
 MKGP, MGRT

Strategija lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost - CLLD
Evropski sklad za kmetijstvo in razvoj podeželja - EKSPR

Program razvoja podeželja – LEADER
 Pogoji – območje nad 10.000 in največ 150.000 prebivalcev; izključena
mesta z več kot 10.000 prebivalcev (Domžale)

 52,36 mio EUR
•

40 mio za delovanje LAS

•

4 mio za projekte sodelovanja

•

3 mio za problemska območja

•

Dodatna sredstva za najboljše LAS po 2019

 FINANČNI OKVIR = (Število prebivalcev LAS * vrednost točke) +
(površina LAS* vrednost točke) + (razvitost občin * vrednost točke)

Strategija lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost - CLLD

Evropski sklad za regionalni razvoj – ESRR
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike
 Sklad ESRR bo preko pristopa CLLD podpiral ukrepe na območju LAS
ter v naseljih z več kot 10.000 prebivalci, razen mestnih naselij v
mestnih občinah.

 36,75 mio EUR
 Finančni okvir za ESRR določen na podlagi:
•

Fiksni del zajema: središča regionalnega pomena, medobčinska
središča in somestja;

•

Variabilni del zajema: funkcionalna urbana območja in ostala urbana
območja, ki jih Strategija prostorskega razvoja Slovenije ne opredeljuje
neposredno;

Prioritete

Evropski sklad za kmetijstvo in razvoj podeželja EKSPR






Ustanavljanje novih delovnih mest;
Razvoj osnovnih storitve na podeželju;
Varstvo okolja in ohranjanje narave;
Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
na podeželju;

PODUKREPI

 Pripravljalna podpora,
 podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost,

 priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne
akcijske skupine ter

 podpora za tekoče stroške in stroške animacije.

Prioritete

Evropski sklad za regionalni razvoj ESRR
Ustvarjanje delovnih mest:

 Spodbujanje podjetniških aktivnosti s poudarkom na socialni vključenosti;
 Spodbujanje inovativnih razvojnih partnerstev;

Varstvo okolja in ohranjanje narave:
 Izboljšanje stanja okolja;

Večja vključenost ranljivih skupin:

 Krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje socialne
vključenosti;
 Povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni in odpravljanje revščine.

Primeri dobrih praks iz preteklih finančnih perspektiv
LAS Loškega Pogorja

http://www.las-pogorje.si/Slo/main.asp?id=3825617F#odete-poti

Primeri dobrih praks iz preteklih finančnih perspektiv
Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

http://www.razvoj-podezelja.si/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

Primeri dobrih praks iz preteklih finančnih perspektiv
LAS za razvoj

http://www.prc.si/programi-projekti/vzpostavljanje-pogojev-za-predstavitve-produktov-podezelja

Primeri dobrih praks iz preteklih finančnih perspektiv
LAS srce Slovenije

http://www.razvoj.si/las/?lng=sl&t=projekti&id=1662

Priprava Strategije lokalnega razvoja

 Strategija mora biti izdelana za celotno območje posamezne
lokalne akcijske skupine (za skupno območje občin Domžale,
Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice).

 Lokalno prebivalstvo je tisto, ki lahko najboljše identificira potrebe
svojega lokalnega okolja, njegove razvojne potenciale in možnosti ter
na podlagi tega zastavi strategijo za uresničevanje razvojnih ciljev.

 Uredba predpisuje obvezna poglavja strategije.

Priprava Strategije lokalnega razvoja
Strategija lokalnega razvoja (SLR) je temeljni dokument Lokalne akcijske
skupine (LAS), v kateri so opredeljeni:

območje in prebivalstvo zajeto v LAS;
organizacijska struktura LAS (organi LAS, njihove naloge, pristojnosti in
medsebojna razmerja);

formalna ureditev in delovanje LAS (članstvo, postopki izbora vodilnega
partnerja, postopki in merila za izbor projektov, ipd.);

vizija in cilji razvoja (strateški del dokumenta);
ukrepi in aktivnosti za doseganje ciljev (akcijski načrt);
finančno ovrednotenje in viri financiranja (finančni načrt).

Priprava Strategije lokalnega razvoja

analiza stanja
analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti
opredelitev razvojnih potreb in možnosti
vizija
cilji
ukrepi in aktivnosti
posamezni projekti

Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti

notranje značilnosti

koristne pri doseganju ciljev
PREDNOSTI
notranje značilnosti, ki vplivajo pozitivno
na doseganje ciljev

notranje značilnosti, ki vplivajo negativno
na doseganje ciljev

gradimo na prednostih

odpravljamo slabosti

PRILOŽNOSTI

zunanji vplivi

škodljive za doseganje ciljev
SLABOSTI

NEVARNOSTI

zunanji vplivi, ki lahko pozitivno vplivajo
na doseganje ciljev

zunanji vplivi, ki negativno vplivajo na
doseganje ciljev

izkoristimo priložnosti

prilagodimo se nevarnostim

Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti
koristne pri doseganju ciljev

škodljive za doseganje ciljev

PREDNOSTI

SLABOSTI

notranje značilnosti

+ visoka stopnja splošne razvitosti območja
+ dobra prometna infrastruktura in povezanost z
regijo (cestna in železniška)
+ dobro razvito, raznoliko in vitalno gospodarstvo
+ dobro ohranjena območja naravne in kulturne
dediščine
+ somestje Domžale - Kamnik kot upravno in
poslovno središče severne ljubljanske regije

zunanji vplivi

PRILOŽNOSTI

- bremenilen tranzitni promet in splošna prometna
obremenitev zaradi dnevnih migracij
- prostorska omejenost za razvoj podjetništva in
turizma
- slabše razvita in parcialna turistična ponudba,
nepovezana med seboj in z drugimi panogami
- premajhna ponudba delovnih mest - migracije v
prestolnico
- nedokončana povezovalna cesta Želodnik Mengeš, Radomeljska obvoznica in AC priključek

NEVARNOSTI

+ ugodna lega: bližina Ljubljane in nacionalnega
letališča
+ razvoj lokalne samooskrbe (oskrba večjih bližnjih
središč z zelenjavo, sadjem ipd.)
+ posodobitev železniškega sistema in razvoj
železniškega JPP

- spalno predmestje prestolnice

+ razvoj in promocija lokalno značilnih obrti:
slamnikartsvo
+ prenova degradiranih in podizkoriščenih območij
območij in objektov

- neizkoriščanje potencialov, ki jih prinaša
povezovanje s širšim območjem
- poplavljanje Kamniške Bistrice, Radomlje, Rače

- velika stopnja priseljevanja - pritisk na družbeno,
komunalno in prometno infrastrukturo
- neizkoriščanje lokalnih značilnosti in potencialov

Opredelitev razvojnih potreb in možnosti

TEMATSKA PODROČJA UKREPANJA

1. ustvarjanje delovnih mest
npr. vzpostavitev neformalnih mrež za spodbujanje podjetništva - predvsem socialnega
podjetništva, ustvarjanje zelenih delovnih mest, podpora malim in srednjim podjetjem, razvoj
ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, aktivnosti za oživljanje vaških in mestnih jeder ipd.

- razvoj novih produktov in storitev vezanih na lokalno značilne obrti

2. razvoj osnovnih storitev
npr. spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga, co-housing in stanovanjske
kooperative, vzpostavljanje participativnih proračunov lokalnih skupnosti ipd.

- ureditev tržnice in tržnih mest (lokalna samooskrba s hrano)

3. varstvo okolja in ohranjanje narave
npr. manjše prenove degradiranih in industrijskih območjih, vlaganje v okoljsko infrastrukturo
manjšega obsega, obnova sistema tematskih poti, ureditev območij naravnih vrednot,
aktivnosti za pospeševanje urbane trajnostne mobilnosti in energetske učinkovitosti ipd.

- mreža rekreacijskih povezav med naselji in vodotoki

4. večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
npr. intervencijsko delo z mladimi, inovativna partnerstva za oblikovanje mreže storitev za
starostnike in spodbujanje ukrepov aktivnega staranja ipd.

- oskrba starejših na domu

Predlogi za ime Lokalne akcijske skupine
GEOGRAFSKA LOKACIJA
LAS Haloze
LAS Od Pohorja do Bohorja
LAS Prlekija
LAS Barje z zaledjem
LAS Istre
LAS Mežiške doline
LAS Goričko
LAS Spodnje Savinjske doline
LAS Posavje
LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa
LAS Dolenjska in Bela Krajina
LAS Obsotelje in Kozjansko
LAS Ovtar Slovenskih goric
LAS loškega pogorja
LAS jugozahodnega dela Severne Primorske
Po poteh dediščine Idrijce do Kolpe
Društvo za razvoj podeželja Zasavje
Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline
Društvo za razvoj podeželja Zgornje Savinjske doline
Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah

SIMBOLNO – POMENSKO IME
LAS za razvoj
LAS Srce Slovenije
Društvo Raznolikost podeželja
LAS Sožitje med mestom in podeželjem
LAS Pri dobrih ljudeh
LAS Gorenjska košarica
TOTI LAS

Ob zaključku delavnice






Javni poziv za oblikovanje partnerstva – članstvo v LAS
Javni poziv za zbiranje projektnih predlogov
Vabilo na drugi sklop delavnic priprave strategije
Terminski plan

PRISTOPNA IZJAVA O ČLANSTVU LAS

Ime in priimek:
________________________________________________________________
Naziv ustanove ali organizacije:
___________________________________________________
Naslov(ulica, hišna št., pošta):
_____________________________________________________
Telefonska številka, GSM:
_______________________________________________________
Elektronski naslov:
_____________________________________________________________
Sodelovanje v LAS kot (predstavnik organizacije, posameznik – fizična oseba,
predstavnik društva, kmetija ali …):
________________________________________________________________
S podpisom potrjujem, da prostovoljno pristopam v Lokalno akcijsko skupino LAS
ter sprejemam pravice in dolžnosti iz Družbene pogodbe o delovnaju lokalne
akcijske skupine LAS. S tem se obvezujem, da bom spoštoval/a in deloval/a v
skladu u ustanovnim aktom LAS in drugimi predpisi družbene pogodbe LAS.

Kraj in datum, ________________________

Podpis:

_____________________________

Dovoljujem, da »LAS« izključno uporablja znotraj navedene podatke za potrebe
vodenja evidence članstva iz za medsebojno obveščanje, dokler bom njen
član/članica.

Povabilo k predložitvi projektnih predlogov

Povabilo k predložitvi projektnih predlogov za umestitev v
Strategijo lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020:

 naziv projekta,
 nosilec projekta in partnerji v projektu,
 območje izvajanja projekta,
 prioriteta, v katero se projekt uvršča,
 povzetek projekta (opis aktivnosti),
 rezultati projekta (kazalniki),
 finančni načrt izvajanja projekta.

Terminski plan

jan.15

priprava strategije
delavnice

ustanovitev LAS
zbiranje projektnih
predlogov
(objava poziva)
pridobivanje članstva
(objava poziva)
priprava partnerske
pogodbe
pogodba z
upravljavcem

feb.15

mar.15

apr.15

maj.15

jun.15

jul.– sep 15

Hvala za vašo pozornost!

