LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST
Community-Led Local Development - CLLD
CLLD predstavlja razširjen pristop, ki omogoča vključevanje več skladov v izvajanje lokalnega razvoja,
ki ga bodo izvajale Lokalne akcijske skupine (LAS) v obdobju 2014-2020. Instrument CLLD za spodbujanje celovitega lokalnega razvoja po načelu »od spodaj navzgor« omogoča reševanje razvojnih problemov območja s pomočjo različnih virov financiranja. Gre za bolj celostni pristop, ki posledično prispeva
k uspešnejšemu uresničevanju lokalnih potreb. Namen CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor«. Tak pristop pa omogoča lokalnemu
prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev (LAS), aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih
lokalnega območja ter zasleduje njegove dejanske potrebe.
Izvajanje ukrepa CLLD na območju LAS Goričko 2020 vključuje dva evropska sklada, in sicer:
• Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)
• Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).
Cilj CLLD 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.
Tematska področja ukrepanja CLLD, ki so jih zadevni organi upravljanja prepoznali za ključna pri zasledovanju ciljev Evropske unije in reševanju lokalnih razvojnih potreb so:
1. Ustvarjanje delovnih mest,
2. Razvoj osnovnih storitev,
3. Varstvo okolja in ohranjanje narave ter
4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.
SESTAVA
V programskem obdobju 2014-2020 je LAS Goričko 2020 organizirano kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov, v skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS št. 41/15).
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LAS se je oblikoval na območju, na katerem ima lokalno prebivalstvo skupne lokalne potrebe in izzive, s skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev. LAS
GORIČKO 2020 je bila ustanovljena 22. oktobra 2015 s podpisom partnerske pogodbe o ustanovitvi
in delovanju LAS Goričko 2020 s strani 37 članov. Partnerstvo LAS sestavlja 18 predstavnikov javnih
institucij, 9 predstavnikov ekonomskega ter 10 predstavnikov socialnega sektorja. Pri razvojnih odločitvah gradi na trajnostno naravnani rabi endogenih razvojnih potencialov. Območje LAS zajema 11
občin: Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci,
Rogašovci, Šalovci in Tišina, obsega 629,5 km2, kjer živi 47.690 prebivalcev.
ORGANI
V skladu z 12. členom Uredbe CLLD je LAS Goričko 2020 na svoji ustanovni skupščini dne 22. oktobra 2015 imenovala predsednika, podpredsednika, organ upravljanja in nadzorni organ. Skupščina
pa je sestavljena iz vseh subjektov, ki so z pristopno izjavo izrazili interes sodelovati v partnerstvu
LAS Goričko 2020. Predsednik, Podpredsednik in člani kolektivnih organov LAS se pri svojem delovanju izogibajo navzkrižju interesov in se izločijo iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedi postopkov
ali poslov, s katerim bi lahko prišlo do navzkrižja interesov. Seje kolektivnih organov LAS se lahko
izvedejo s srečanjem članov v živo ali korespondenčno z uporabo komunikacijskih tehnologij ob smiselni uporabi pravil, ki veljajo za sejo s srečanjem v živo. Člana, ki je pravna oseba, na sejah organov
LAS zastopa njegov zakoniti zastopnik ali druga od njega pooblaščena oseba. O sejah Skupščine,
UO, OK in NO se izdela zapisnik, za kar je odgovoren predsedujoči organu. Mandat Predsednika,
Podpredsednika, članov Upravnega odbora, Ocenjevalne komisije in Nadzornega odbora je štiri leta,
po poteku katerih je lahko ista oseba ponovna izvoljena ali imenovana na to mesto. Mandat Predsednika, Podpredsednika, člana Upravnega odbora in Nadzornega odbora preneha, če ta oseba ali pravna oseba, ki jo pooblastila za zastopanje v teh organih, preneha biti član LAS. Če predčasno preneha
mandat članu Upravnega odbora ali Nadzornega odbora, Skupščina izvoli novega člana za preostanek mandatnega obdobja prejšnjega člana.
Organi LAS Goričko 2020:
•
•
•
•
•

SKUPŠCINA
UPRAVNI ODBOR
NADZORNI ODBOR
OCENJEVALNA KOMISIJA
VODILNI PARTNER
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RAZVOJNA VIZIJA LAS GORICKO 2020
Opredelitev razvojne vizije in ciljev sta ključnega pomena pri pripravi Strategije lokalnega razvoja. Na
osnovi obstoječe analize stanja na obravnavanem območju ter prepoznanih ključnih problemov in
ovir smo oblikovali razvojno vizijo:
»S spodbujanjem naložb v razvoj in vzpostavitev trajnostno naravnanih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti ter potrebne infrastrukture, z dvigom podjetnosti tukaj živečih ljudi, z varstvom okolja
ter trajnostnim ravnanjem z razpoložljivimi resursi, z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine, z
izboljšanjem družbene povezanosti in socialne vključenosti vsega prebivalstva in posebej še ranljivih
skupin, bomo na območju LAS Goričko dolgoročno izboljšali pogoje za večjo kakovost bivanja lokalnega prebivalstva in pogoje za njihovo ustvarjanje, prispevali k dvigu dodane vrednosti in konkurenčnosti njihovih produktov in storitev, povečali turistično privlačnost območja, ter posledično prispevali k
povečanju blaginje prebivalstva LAS.«
Vizija območja LAS Goričko temelji na trajnostnem razvoju, razvoju možnosti za ohranjanje oziroma
pridobivanje novih kvalitetnejših delovnih mest na podeželju s poudarkom na zelenih delovnih mestih, to pomeni ustvarjanju razmer za izboljšanje kakovostni življenja na območju LAS ter turistične
privlačnosti območja za uresničevanje gospodarskih ciljev in ciljev na področju razvoja človeških
virov ter družbene blaginje, ob tem pa ohranitvi prvin, ki prispevajo k prepoznavnosti območja LAS.
Za več informacij obiščite spletno stran LAS Goričko 2020
www.las-goricko.si
LAS GORIČKO 2020
Martjanci 36
9221 Martjanci
T: 02 538 16 64
E: info@las-goricko.si
W: www.las-goricko.si
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