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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NOVE PRILOŽNOSTI OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA
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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, info.lasok@gmail.com
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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
ij

Mladi na podeželju kot vodje
sprememb – vloga pristopa LEADER
Brošura Mladi na podeželju kot vodje sprememb je del
serije publikacij Evropske mreže za razvoj podeželja
(ENRD), ki pomagajo spodbujati izmenjavo informacij in
širjenje dobrih praks med deležnike razvoja podeželja v
Evropi.
Publikacija prikazuje, kako ukrepi razvoja podeželja
(PRP) oziroma sredstva Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) podpirajo mlade in njihove
inovativne zamisli, udejstvovanje in sodelovanje. Osvetli
vlogo podeželske mladine pri zagotavljanju idej, navdiha in
energije za ustvarjanje in izkoriščanje priložnosti za
močnejša, bolj povezana, odporna in uspešna podeželska
območja.
Pomembno vlogo pri tem igra tudi pristop LEADER. V brošuri
lahko beremo o mladi podjetnici Ewi iz Poljske, ki je s
pomočjo pristopa LEADER vzpostavila izvirno podjetje, ki
proizvaja modne dodatke iz materialov pridobljenih v
kmetijstvu. Financiranje v okviru ukrepa LEADER ji je
omogočilo nakup strojev in opreme, potrebne za
proizvodnjo modnih izdelkov iz lesa, plute in slame. Projekt
je zajemal tudi postavitev spletne strani podjetja in spletne
trgovine. Za nakup materiala in najem prostora je Ewa
uporabila lastna sredstva.

Z LAS na Sicilijo
Prejšnji teden smo bili kot vodilni partner LAS Obsotelje
in Kozjansko, skupaj z LAS Bogastvo podeželja ob Dravi
in v Slovenskih goricah, na strokovni ekskurziji na Siciliji.
Po ogledu dobrih praks kmetijske dejavnosti (sirarstvo,
vinogradništvo, testeninarstvo), ki se razvijajo tudi s
pomočjo LEDAER sredstvi, smo se srečali tudi z
upravljavcem GAL ISC Madonie in enim od županov s
tega območja. Prav s tem LAS smo na zadnjem javnem
pozivu podukrepa 19.3. prijavili tudi skupni projekt z
naslovom Rad imam (r)eko, s katerim želimo povezati
biosferna območja in ponudnike znotraj njih.

Zagotovo je vzpostavljeno partnerstvo priložnost tudi
za prihajajoče razpise, siciljski LAS-i imajo namreč ravno
odprt javni poziv za podukrep 19.3, kar nam odpira
nove možnosti sodelovanja.

V Luksemburgu so izvedli projekt spodbujanja zaposlovanja
in opolnomočenja mladih, ki jim grozi socialna izključenost.
Trije mladi brezposelni s podeželja so dobili zaposlitev med
projektom usposabljanja mladih, ki je bil prav tako
financiran s sredstvi ukrepa LEADER. Osredotočen je bil na
podporo mladim s socialnimi izzivi, ki so ovirali njihovo
zmožnost sodelovanja na trgu dela. Nekateri udeleženci
projekta so se ponovno vključili v izobraževanje in pridobili
koristne izkušnje pri iskanju zaposlitve.
Preberite si te in še več opisanih pozitivnih izkušenj s
pristopom LEDAER, ki se najdejo drugod po Evropi. Naj nam
bodo v motivacijo pri nadaljnjem izvajanju pristopa
CLLD/LEADER v Sloveniji.

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

Predlog Uredbe LEADER/CLLD do leta
2027 – javna obravnava

Osvežili brošuro Projekti LAS 20142020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je te dni
objavil predlog Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in
potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje
do leta 2027 in jo daje v razpravo do 15. 8. 2022.
Predlog Uredbe določa delovanje lokalnih akcijskih skupin in
pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu:
LEADER/CLLD), v programskem obdobju 2021–2027.
Predlog Uredbe določa:
 v I. poglavju splošne določbe. Navedene so pravne podlage,
ki so: Program razvoja podeželja 2014-2020, na podlagi
katerega bo izplačana pripravljalna podpora za strategije
lokalnega razvoja, Sporazum o partnerstvu med Slovenijo
in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027 ter EU pravne
podlage. Nadalje določa pristojne organe za izvajanje ter
namen pripravljalne podpore.
 v II. poglavju opredeljuje LAS, pogoje za oblikovanje in
delovanje LAS ter pogoje za zmogljivost LAS (upravno in
kadrovsko zmogljivost izbranega vodilnega partnerja LAS).
 v III. poglavju vsebino in cilje, h katerim morajo prispevati
SLR, pravne podlage za pripravo SLR ter obvezna poglavja
SLR.
 v IV. poglavje postopek potrjevanja SLR. Objavljen bo javni
poziv za oblikovanje LAS in pripravo SLR. SLR bo izdelalo
lokalno partnerstvo ter ga posredovalo v pregled
Medresorski delovni skupini CLLD, ki ima med drugim
nalogo potrditve SLR za izvajanje skupnega pristopa
LEADER/CLLD. Izbor SLR in LAS bo temeljil na podlagi meril
za izbor.
 v V. poglavju finančne določbe pripravljalne podpore.
Določa, kdo so upravičenci pripravljalne podpore, katere so
upravičene aktivnosti in naloge upravičenca, pogoje in
višino za upravičenost izplačila:
o 1. faze pripravljanje podpore (to je izplačilo 30 %
pavšalnega zneska ob doseženih mejnikih, ki so:
vzpostavljen LAS, vzpostavljeno delovno mesto na
vodilnem partnerju, vzpostavljena spletna stran
ter aktivna pisarna na območju LAS);
o 2. faze pripravljalne podpore (v višini 70 %
pavšalnega zneska), ki jo prejme lokalno
partnerstvo za potrjeno SLR.

LAS Obsotelje in Kozjansko je izdelal ponatis pregledne
brošure potrjenih projektov v okviru javnih pozivov v
programskem obdobju 2014-2020. Brošura bo služila
namenu animacije in motivacije prebivalcev za
sodelovanje pri izvajanju Strategije lokalnega razvoja v
okviru LAS, predvsem pa ponuja pregled pridobljenih
novosti na območju, ki služijo kvalitetnejšemu življenju
tudi na podeželju.
Brošura LAS projekti 2014-2020
Spremljajte tudi nadaljnje aktivnosti LAS preko www.lasok.si ali Facebook strani LAS Obsotelje in Kozjansko ter
postanite član in prispevajte k razvoju podeželja.
.

Vabimo k branju einformatorja VIZIJA KOHEZIJA

Več informacij najdete TUKAJ, vaše pripombe, predloge ali
dopolnitve pa lahko pošljite na naslov gp.mkgp@gov.si
najkasneje do 15. 8. 2022.
Kontaktna oseba na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano je Marjeta Jerič (marjeta.jeric@gov.si).

VABIMO k branju e-informatorja Vizija
Kohezija za mesec junij 2022, v katerem
boste našli informacije o projektih,
aktualnih razpisih in druge zanimivosti
evropske kohezijske politike v Sloveniji.
Več na KLIK-u.

