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DanašnjeDanašnje temeteme

� Uvodna predstavitev

◦ Iz pristopa LEADER v CLLD

◦ Oblikovanje LAS 2014-2020

� Priprava strategije lokalnega razvoja 

(SLR): 

◦ vaše potrebe, zamisli in projektne ideje



UVODUVOD



PristopPristop LEADER v LEADER v PosavjuPosavju

2007 2007 -- 20132013
� LAS vzpostavljena leta 2008

� območje celotne regije Posavje

� 38 partnerjev LAS (javni, gospodarski, nevladni

sektor)

1,6 mio € sredstev LEADER (EKSRP)� 1,6 mio € sredstev LEADER (EKSRP)

� 5 javnih pozivov, 24 projektov

� skupna vrednost projektov 2,2 mio €

� skupaj sodelovalo 110 različnih partnerjev 

To je pristop LEADER



Cilji delovanja LAS 2007Cilji delovanja LAS 2007--20132013

1. Dvigniti dodano vrednost lokalnim 

proizvodom in storitvam skozi povezovanje 

ponudnikov in vzgojo potrošnikov

2. Vzpostaviti lokalno trajnostno oskrbo s hrano

3. Povečati turistično privlačnost območja3. Povečati turistično privlačnost območja

4. Povečati zaposlitvene možnosti na podeželju

5. Vrniti življenje v vasi

6. Uveljaviti pristop LEADER pri razvojnem 

načrtovanju v vseh sektorjih



KljučniKljučni rezultatirezultati LEADER LEADER 

projektov projektov 20072007--20132013
1. Ustvarjenih 5 neposrednih delovnih mest

2. Večja privlačnost za bivanje in delovanje (obšolski vrtovi, obnovljivi viri 

energije na podeželju…)

3. Nova turistična ponudba (nove tematske poti, električna kolesa, zeliščni vrt, 

turizem v zidanicah,… )

4. Večja dodana vrednost domačim produktom in storitvam (blagovna znamka 

odtukaj.si, 4 ogledni travniški sadovnjaki, modra frankinja; registracija prve odtukaj.si, 4 ogledni travniški sadovnjaki, modra frankinja; registracija prve 

učne kmetije v Posavju, oprema za dve tržnici, usposobljeni ponudniki za 

neposredno prodajo, osveščeni prebivalci, predvsem mladi o uživanju lokalno 

pridelane hrane, novi mentorji podjetniških krožkov za osnovnošolce, razvita 

posavska igra, obnovljena in z vsebina napolnjena mestna hiša …)

5. Vključevanje kulturne in naravne dediščine (rekonstruirana dediščina 

menihov trapistov, zeliščni vrt, aktivnosti na območjih Nature 2000)

In tudi:

Izkušnje upravljanja LEADER projektov, partnersko sodelovanje, medsektorsko sodelovanje za 
skupne cilje in rezultate 



KajKaj prinašaprinaša CLLD 2014 CLLD 2014 –– 2020?2020?

� Nadaljujemo s pristopom od spodaj navzgor:
◦ osredotočamo se na potrebe in izzive našega območja in 

skupaj določamo prioritete delovanja

� Ohranjamo območje LAS – regija Posavje

� Viri iz več skladov, povečanje finančnega okvira:� Viri iz več skladov, povečanje finančnega okvira:
◦ LEADER (EKSRP) ✔

◦ Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)✔

◦ Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) ?✔

� Okvirna sredstva: 1,9 mio € ESKRP oz. 1,4 €

ESRR, 900.000 € ESPR (ob izpolnjevanju pogojev)

� Kompleksno izvajanje in upravljanje: vsak sklad ima svoja
pravila



KajKaj prinašaprinaša CLLD 2014 CLLD 2014 –– 2020?2020?

� Osredotočenost na štiri področja ukrepanja:

◦ Ustvarjanje novih delovnih mest

◦ Osnovne storitve na podeželju◦ Osnovne storitve na podeželju

◦ Varstvo okolja in ohranjanje narave

◦ Večja vključenost mladih in žensk ter drugih

ranljivih skupin



Nova Nova delovnadelovna mestamesta nana

podeželjupodeželju –– primeriprimeri tematiktematik

� Podjetništvo in nova delovna mesta

� Socialne storitve

� Socialno podjetništvo

� Turizem� Turizem

� Lokalna samooskrba

� ….

� Rezultat: novo delovno mesto



OsnoveOsnove storitvestoritve nana podeželjupodeželju ––

primeriprimeri tematiktematik

� Vzpostavitev in izboljšanje ali razširitev lokalnih

osnovnih storitev, vključno z dejavnostmi za prosti

čas, turizem in kulturne dejavnosti, 

� Rekreacijska in mala turistična infrastruktura� Rekreacijska in mala turistična infrastruktura

� Kulturna dediščina in turizem

� Socialne storitve na podeželju – dejavnosti za 

posamezne ciljne skupine (starejši, otroci, itd.)



VečjaVečja vključenostvključenost mladihmladih in in 

ženskžensk in in drugihdrugih ranljivihranljivih skupinskupin --

primeriprimeri

� Katere so ranljive skupine na območju?

� Povečanje skrbi in dostopnosti storitev za ciljne

skupine (npr. delo z mladimi, aktivno staranje, skupine (npr. delo z mladimi, aktivno staranje, 

zdrav življenjski slog, oskrba na domu, itd.)

� Inovativna partnerstva med podjetji in lokalno

skupnostjo

� Socialno podjetništvo

� Deinstitucionalizacija



VarstvoVarstvo okoljaokolja in in ohranjanjeohranjanje

naravenarave -- primeriprimeri

� Varovanje naravnih virov (voda, les, zemlja…)

� Varovanje naravnih habitatov, območij Natura

20002000

� Kaj lahko naredimo za razvoj območij z 

omejitvami?

� Trajnostna mobilnost

� Energetska učinkovitost



KakšniKakšni projektiprojekti??

� Predvsem partnerski - (ESRR – 70% kvote za 

takšne projekte)

� Sodelovanje med javnim, zasebnim, nevladnim

sektorjem - medsektorski

� Inovativni – nove vsebine za območje

� Manjša investicijska vlaganja – nujna

povezanost z vsebinami, programi, storitvami

� Projekti sodelovanja LAS (pri vseh skladih)



NašeNaše nalogenaloge::

1. Vzpostaviti LAS 2014 - 2020

◦ pogodbeno partnerstvo vseh treh sektorjev

◦ krepimo partnerstvo 2007-2013 z novimi člani – podpis nove
pogodbe za novo obdobje

2. Pripraviti lokalno razvojno strategijo 2014-2020

◦ Kje smo, kam gremo in kako bomo tja prišli

◦ Izzivi, cilji, ukrepi, osnovna razdelitev sredstev, upravljanje,…

◦ Cilj: nadgraditi dosedanje delo

3. Pripraviti vlogo na javni poziv: 30. 10. 2015

Predviden začetek izvajanja CLLD (= prvi javni pozivi LAS 
za izbor projektov): pomlad 2016



ČLANSTVO V LASČLANSTVO V LAS



VključitevVključitev v LAS 2014v LAS 2014--20202020

� Zakaj je dobro sodelovati v LAS?

� Vključitev v LAS ni predpogoj za prijavo

projektov in koriščenje podporeprojektov in koriščenje podpore

� Objavljen poziv o nameri za vključitev v 

LAS



PRIPRAVA SLRPRIPRAVA SLR



PripravaPriprava strategije lokalnega strategije lokalnega 

razvoja 2014razvoja 2014--20202020

� pripravlja RRA Posavje (Upravljalec LAS 2007-

2013) v sodelovanju s partnerji LAS

� vsebine določene z UREDBO CLLD

izhajamo iz problemov in izzivov območja� izhajamo iz problemov in izzivov območja

� osnovno vodilo: vključevanje vseh

zainteresiranih javnosti

� upoštevamo dobre izkušnje 2007-2013

� Novo je: problemsko območje, projekti 

sodelovanja med LAS na nacionalni/EU ravni



KjeKje smosmo??

� en LAS na območju Posavja 

� razvojne usmeritve regije Posavje 

zapisane v RRP 2014-2020zapisane v RRP 2014-2020

� z njimi skladni tudi cilji SLR, prav tako s 

ključnimi strateškimi dokumenti države in 

EU



� Kaj želimo spremeniti?

� Kdo nam lahko pri tem pomaga (pravo 

partnerstvo)



VašeVaše mnenjemnenje in in vaševaše pobudepobude

� Ali so vsa štiri področja ukrepanja aktualna za pripravo strategije

LAS za Posavje?

� Kaj želimo spremeniti, kdo nam lahko pri tem pomaga?

� Kakšni so konkretni vaši izzivi in pobude? Projektne ideje?

◦ Ustvarjanje novih delovnih mest

◦ Osnovne storitve na podeželju

◦ Varstvo okolja in ohranjanje narave

◦ Večja vključenost mladih in žensk ter drugih ranljivih skupin



PredložitevPredložitev projektnihprojektnih idejidej

� Obrazec na spletni strani: 

www.las-posavje.si

◦ Rok: do 30.07.2015◦ Rok: do 30.07.2015

� e-naslov za dodatna vprašanja, 

pobude:

las.posavje@rra-posavje.si


