Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
LEADER PRISTOP
Namenjen je izboljšanju razvojnih možnosti podeželja ob izkoriščanju lokalnih virov in aktivni vlogi lokalnega prebivalstva. Osnovni cilj pristopa LEADER je izgradnja lokalnih zmogljivosti, izboljšanje zaposlenosti, diverzifikacija
dejavnosti na podeželju, spodbujanje lokalnega endogenega razvoja, izboljšanje upravljanja na podeželskih
območjih in širjenje inovativnosti.
Pristop LEADER je namenjen vsem zainteresiranim prebivalcem podeželja, ki želijo poiskati in razviti lokalne
pobude za razvoj svojega območja in sodelovati pri njihovi izvedbi. To so tako predstavniki javnih in zasebnih
institucij na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, kot tudi vsi ostali zainteresirani člani podeželske skupnosti.
Pristop LEADER je namenjen izvajanju lokalnih razvojnih strategij. Spremljajo ga jasni in pregledni postopki, podpora ustreznih javnih služb in potrebna tehnična pomoč za prenašanje dobrih praks. Sedem temeljnih načel pristopa LEADER celovito usmerja razvoj podeželskih območij. Vsako načelo se pozitivno dopolnjuje in povezuje z
ostalimi skozi celoten postopek izvajanja in ima trajne učinke na dinamiko podeželskih območij ter sposobnost
reševanja razvojnih problemov.
Temeljna načela pristopa LEADER so:
1.
Izdelana Lokalno razvojna strategija;
2.
Pristop »od spodaj navzgor«;
3.
Lokalne akcijske skupine (LAS) – javno-zasebno partnerstvo;
4.
Inovativnost;
5.
Povezovalni in večsektorski ukrepi oz. aktivnosti;
6.
Povezovanje v mrežo;
7.
Sodelovanje.
KAJ JE LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA
Lokalna razvojna strategija je krovni strateško operativni dokument in podlaga za razvoj posamezne LAS. Njen
namen je oblikovati razvojne usmeritve območja za daljše časovno obdobje. V našem primeru za programsko
obdobje 7 let (2007-2013). Naravnane morajo biti celovito, ne sektorsko in hkrati pregledne.
V lokalni razvojni strategiji so jasno opredeljeni razvojni problemi in potenciali, do katerih smo prišli s podrobno in
učinkovito analizo stanja. Na podlagi dobre analize in jasno izraženih razvojnih potreb smo oblikovali razvojne
usmeritve in cilje strategije.
Ker lokalna razvojna strategija ni sektorska, je usklajena z ostalimi razvojnimi dokumenti in politikami na lokalni in
nacionalni ravni. Lokalna razvojna strategija je nastala s sodelovanjem lokalnih prebivalcev, upoštevanjem njihovih želja, potreb in zmožnosti.
LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA PARTNERSKIH OBČIN: Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava,
Odranci, Turnišče in Velika Polana - PREKMURSKA PODEŽELJSKA Z(A)VEZA: »PRI DOBRIH LJIDEH«
Celotno strategijo si lahko ogledate na spletni strani www.las-pridobrihljudeh.si pod rubriko Dokumenti!

BISTRA HIŠA
SMART HOUSE
Zavod - Institution
Martjanci 36, SI - 9221 Martjanci

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
KAJ JE LOKALNO AKCIJSKA SKUPINA (LAS)
LAS predstavlja lokalno javno-zasebno partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju in je sestavljena iz
predstavnikov različnih socio-ekonomskih sektorjev. Temelji na tripartitnem partnerstvu, sestavljenem iz predstavnikov javnih institucij (predvsem občin), gospodarstva in civilne družbe (katero v večini zastopajo društva).
LAS spodbuja trajnostni razvoj z združevanjem razpoložljivih človeških in finančnih virov ter spodbujanjem
lokalnih akterjev k izvajanju skupnih projektov in večsektorskih ukrepov. Vključevanje različnih partnerjev omogoča prilagoditev kmetijskega sektorja, povečuje skrb za okolje, diverzifikacijo dejavnosti na podeželju in kakovost življenja.
Lokalno Akcijska Skupina »LAS Pri dobrih ljudeh«
Ustanovitev LAS Pri dobrih ljudeh je potekala preko javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljevanju MKGP). Na tega se je LAS v okviru svojega predvidenega območja tudi prijavila in
uspešno pridobila status delujoče LAS z Odločbo o dodelitvi statusa delujoče lokalne akcijske skupine z
dnem 15.04. 2009. Istočasno je LAS Pri dobrih ljudeh z Odločbo o pravici lokalne akcijske skupine do sredstev pridobila pravico do koriščenja finančnih sredstev za leto 2009 v višini 109.647 EUR. Za ta sredstva je
LAS Pri dobrih ljudeh razpisala lokalni javni poziv, na katerega se je uspešno prijavilo 8 vlagateljev. Predvidena
sredstva so bila v celoti razporejena med vlagatelje na javni poziv in čakajo na končno odobritev s strani
MKGP.
Sestava in delovanje LAS Pri dobrih ljudeh
LAS Pri dobrih ljudeh zajema območje partnerskih občin Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava,
Odranci, Turnišče in Velika Polana in tako pokriva 319,1 km2 , kjer živi 31.916 prebivalcev. Partnerstvo LAS
Pri dobrih ljudeh sestavljajo: 12 predstavnikov javnega sektorja (predvsem občine tega območja), 4 predstavniki ekonomskega sektorja (podjetniki in obrtniki) in 10 predstavnikov civilne družbe (sestavljeno iz društev tega
območja).
LAS Pri dobrih ljudeh je sestavljena iz treh organov in sicer:
•
skupščine, katero sestavljajo vsi partnerji LAS;
•
razvojni svet, katerega sestavljajo imenovani predstavniki skupščine in sicer v tripartitni sestavi, ter
•
nadzorni odbor, ki je sestavljen iz treh imenovanih predstavnikov skupščine.
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Za izvajanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog ima LAS upravljalca, kateri zagotavlja kadrovske, prostorske in druge pogoje za strokovno in projektno delo na področju razvoja podeželja in izvajanja nalog
LAS.
Na podlagi izdanega Obvestila o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev lokalni akcijski skupini za
leto 2010 z dnem 29.06. 2009, je LAS Pri dobrih ljudeh dne 03.07. 2009 izdala javni poziv za leto 2010. Z
javnim pozivom je bilo razpisanih 133.973,00 EUR sredstev za leto 2010.
Javni poziv je bil objavljen na spletni strani LAS Pri dobrih ljudeh in sicer www.las-pridobrihljudeh.si.
Za več informacij pokličite na telefonsko številko 02 538 16 64 – JASMIN KUKEC ali na elektronsko pošto
las.pridobrihljudeh@gmail.com.

LAS Pri dobrih ljudeh
Ravenska cesta 30
9231 Beltinci
Tel: 02 538 16 64
Email: las.pridobrihljudeh@gmail.com
Inet: www.las-pridobrihljudeh.si
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