ŽELITE POSTATI ČLAN LAS OBSOTELJE
IN KOZJANSKO?
The future is now
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LAS je vedno vesela novih članov, saj lahko le
skupaj in z novimi idejami pripomoremo k
celovitemu razvoju območja. Včlanite se
lahko predstavniki vseh treh sektorjev
(javnega, zasebnega in ekonomskega
sektorja). Vabljeni.

NOVE ZGODBE, NOVE
INFORMACIJE

Zavedamo se, da samo s sredstvi CLLD ne bomo Pokličite nas, da vam posredujemo pristopno
mogli uresničiti vseh strateških ciljev območja, izjavo, nas obiščite na sedežu LAS (Aškerčev trg 24,
verjamemo pa, da lahko z javno-zasebnih 3240 Šmarje pri Jelšah), ali na INFO TOČKI LAS
partnerstvom, medsektorskim sodelovanjem, (MPI Vrelec, Rogaška Slatina po predhodnem
ob pomoči sredstev CLLD ter lastnih človeških in dogovoru, med 9.00 – 12.00).
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finančnih potencialov prispevamo k celovitemu
in trajnostnemu razvoju lokalnega okolja.

LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240
Šmarje pri Jelšah
T: 00386 3 817 18 60
Več: www.las-ok.si, las.ok@rasotla.si
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LAS Obsotelje in Kozjansko je bila
ustanovljena 29. septembra 2015 na
ustanovni Skupščini LAS, s podpisom
Pogodbe o ustanovitvi in delovanju
pogodbenega partnerstva lokalne
akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko
za programsko obdobje 2014-2020, ki jo
je podpisalo 43 članov. Območje LAS
zajema geografsko zaokroženo celoto
občin Obsotelja in Kozjanskega, in sicer
občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina,
Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

/ VIZIJA / TRAJNOSTNI IN CELOVIT
“RAZVOJ
OBMOČJA LAS OBSOTELJE IN
VKOZJANSKO, DOSEŽEN S KREPITVIJO
MEDSEKTORSKEGA IN
iMEDGENERACIJSKEGA
SODELOVANJA. ”
z
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OBJAVLJENA ZADNJA SPREMEMBA UREDBE
CLLD
S podaljšanjem izvajanja Programa razvoja podeželja RS za obdobje
2014-2020 se je za izvajanje ukrepa LEADER namenilo dodatnih 11,3
milijonov EUR sredstev sklada EKSRP iz nove finančne perspektive 20212027.

Vabimo k branju VIZIJA
KOHEZIJA

VABIMO k branju e-informatorja Vizija
Kohezija, v katerem boste našli
informacije o projektih, aktualnih
razpisih in druge zanimivosti evropske
kohezijske politike v Sloveniji.

V okviru spremembe Uredbe CLLD se del sredstev namenja za izvajanje
operacij sodelovanja LAS, ki bodo razpisana na 6. javnem razpisu za
podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne
akcijske skupine. Za izvajanje obstoječih strategij lokalnega razvoja, ki ga
vodi skupnost je namenjenih okoli 4,4 mio EUR sredstev, tako za podporo
izvajanju operacij, kot tudi za podporo vodenju in animaciji lokalnih
akcijskih skupin. Ob tem se s spremembo uredbe omogoči financiranje
tekočih stroškov in animacije iz sklada EKSRP tudi tistim lokalnim akcijskim
skupinam, ki imajo v tem programskem obdobju te stroške povrnjene iz
drugih, v CLLD vključenih skladov, katerih izvajanje pa ni podaljšano. S tem
se bo omogočilo nemoteno delovanje vseh lokalnih akcijskih skupin tudi v
prehodnem obdobju. LAS-i bodo prejeli obvestilo o višini dodeljenih
sredstev.

Na območju LAS Obsotelje in
Kozjansko nadaljujemo z
novostmi LAS-ovih projektov
Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko zaključena še
dva projekta, en odobren v okviru 3. javnega poziva
sklada EKSRP ter en v okviru 2. javnega poziva sklada
ESRR.


projekt »Olje za čistejše okolje«, sklad EKSRP: v
okviru projekta sta se razvila dva nova produkta:
inovativni sistem javljanja polnosti zbirne posode
za zbiranje odpadnega jedilnega olja ter eko
sveče; izvede delavnice na temo recikliranja
odpadnega jedilnega olja v alternativne nove
produkte (eko sveče) ter ustvarjeno novo delovno
mesto. Prav tako so bile prebivalcem občine
Rogaška Slatina razdeljene manjše posode za
zbiranje odpadnega jedilnega olja ter mestoma
postavljeni večji zbiralniki za odpadno olje.

O Humusprojektu - HŐGI
Projekt Humus je plod sodelovanja med vodilnim parterjem LAS Bogastvo
podeželja, LAS Ovtar slovenskih goric in LAS Obsotelje in Kozjansko ter avstrijskim
LAS regije Oststeiermark. Notranji partnerji so KGZS Zavod Ptuj in komunalno
podjejte Rogaška slatina na slovenski strani ter Ekoregija Kaindorf na avstrijski
strani. Projekt je sofinanciran iz sklada EKSRP podukrep 19.3 Sodelovanje med LAS
in v skupni vrednosti znaša nekaj čez 247.500 EUR. Vrednost sofinanciranja znaša
nekaj čez 190.000 EUR. V okviru mednarodnega projekta želimo na inovativen
način razširiti (nadgraditi) obstoječe prakse in metode za izgradnjo deleža humusa
v tleh. Namen projekta je dvigniti delež humusa v tleh s vezavo CO 2 iz zraka.
Posledično zmanjšanje emisij CO2, dvigniti kvaliteto in izboljšati lastnosti
obdelovalne zemlje.
V Sloveniji je k sodelovanju pristopilo 29 kmetij na območju vseh treh LAS-ov s
povprečno 240 ha obdelovalnih površin.
Na vključenih testnih kmetijah smo opravili vzorčenje tal, ki jih bomo analizirali na
delež humusa, s pomočjo katerega bomo nato preračunali dejansko vezavo CO 2.
Za informacijo: 1 % povečanega Humusa v tleh predstavlja približno 50 ton
vezanega CO2 z zraka. S tem kmetijstvo postaja ponor toplogrednih vplivov in
izboljšuje stanje okolja. Na slovenski strani se bo vzpostavila aplikacija in sistem
certificiranja po vzoru avstrijskih kolegov.

Z novelo uredbe se določijo tudi novi ključni roki, in sicer je zadnji rok za
vložitev vloge za odobritev operacije za sklada ESRR in ESPR 30. junij 2022,
za sklad EKSRP pa se zaradi dvoletnega prehodnega obdobja podaljša do
30. junija 2023. Podaljšujejo se tudi končni roki za vložitev zahtevka za
izplačilo, in sicer je za sklada ESRR in ESPR končni rok 30. avgust 2023 ter
za sklad EKSRP 30. junij 2025.

Končni cilj in rezultat projekta, ki bo zagotavljal trajnost je vzpostavitev sistema za
certificiranje dviga deleža humusa v tleh. Kmetije, ki so vključene in se še bodo
vključevale v sistem certificiranja humusa bodo ob uspešni vezavi tudi denarno
nagrajene. Vsi skupaj se moramo zavedati, da je izgradnja humusa tek na dolge
proge in da se prvi rezultati kažejo po 5 do 8 letih.

Novela prinaša tudi pomembno novost za sklad ESRR, in sicer, da se
možnost spremembe operacije iz dvakrat zmanjša na enkrat, ker se bodo
operacije v letih 2022 in 2023 zaradi zaključevanja programskega obdobja
izvajale v zelo kratkem terminskem obdobju, zato bo izvedljiva le ena
sprememba.

V znamenje resne zaveze po dolgoročnem sodelovanju in ustvarjanju uspešne
zgodbe na slovenski strani smo s kolegi iz Ekoregije Kaindorf, natančneje z njenim
ustanoviteljem Reinerjem Dunstom, podpisali dolgoročen sporazum o
sodelovanju, prenosu dobrih praks na področju dviga deleža humusa v tleh.

Sprememba Uredbe CLLD prinaša tudi spremembe pri izvajanju podukrepa
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine za
sklad EKSRP. Za te projekte se uredi sistem vložitve vlog, spreminjajo se
tudi merila za izbor operacij. Omeji se najvišji dovoljeni znesek javne
podpore za posamezno operacijo sodelovanja LAS, ki znaša 500.000 eurov,
posamezni LAS pa lahko na javni razpis vloži največ tri vloge.

Več na KLIK-u.



projekt »Bil bi privatnik«, sklad ESRR: v okviru
projekta so mlade seznanjali svetom podjetništva
ter jih preko praktičnih prikazov spoznali z
nekaterimi lokalnimi podjetniki na območju
Obsotelja in Kozjanskega. za mlade so izvedli
izobraževalne delavnice ter ekskurzijo.

Odločitev za sodelovanje v projektu Humusprojekt-Högi je povezana s tem, da
hočemo dati večji pomen varovanju okolja in zmanjševanju izpustov
toplogrednega plina CO2 na slovenskem podeželju. Dobra kmetijska pridelava
mora biti usklajena z ohranjanjem kvalitete kmetijskih zemljišč in usmerjena v
izboljševanje vsebnosti organske snovi v tleh. Usmeritev kmetijske pridelave v
povečevanje organske snovi v tleh pomeni vezavo CO2 v tla. S povečanje vsebnosti
humusa v tleh za 1 % je na ha površine vezanega 50 t CO2. Kmetijstvo je na ta način
zmanjševalec izpusta toplogrednih plinov, kar je v današnjih razmerah klimatskih
sprememb velikega pomena.
Na območju Obsotelja in Kozjanskega že vrsto let skrbimo za vključevanje
pomembnih vsebin za varovanje okolja v vsakdanje življenje prebivalcev. Projekt
Humusprojekt-Högi vsekakor predstavlja nadgradnjo doslej izvedenih vsebin.
Želimo si, da ga kmetje v lokalnem okolju prepoznajo kot potencial za izboljšanje
ravni humusa v tleh hkrati pa lahko z uspešnim managementom in kmetovanjem
zagotovijo tudi dodaten vir prihodka za kmetijo.

SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH OMREŽJIH
FACEBOOK
Na našem Facebook profile spremljajte aktualno dogajanje na območju delovanja LAS Obsotelje in
Kozjansko. Več: www.facebook.com/obsotelje.kozjansko
SPLETNA STRAN
Na naši spletni strani najdete objavo aktualnih novic, najavo dogodkov in razpisov, ki so pomembni za
podeželsko območje Obsotelja in Kozjanskega. Več: www.las-ok.si

Sledite nam še naprej na spletnih straneh in se priključite,
kakšni od aktivnosti v okviru projektov LAS.

