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Osebna izkaznica LAS
Opredelitev območja in prebivalstva zajetega v SLR
Analiza razvojnih potreb in možnosti območja las vključno s SWOT analizo
Podroben opis tematskih področij ukrepanja
Opis in način doseganja ter zasledovanja horizontalnih ciljev EU
Opis SLR in njenih ciljev
Opis postopka vključitve skupnosti v pripravo SLR
Akcijski načrt izvedbe SLR
Opis sistema spremljanja in vrednotenja SLR
Opis postopka določitve vodilnega partnerja LAS
Opis nalog, odgovornosti in postopkov sprejemanja odločitev organov LAS
Merila za izbor operacij in opis postopka izbora operacij
Finančni načrt

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA
• Izdelana za posamezno območje LAS
• Zastavljeni cilji morajo izhajati iz analize lokalnih razvojnih potreb
in razvojnih možnosti območja ter naslavljati dejanske izzive
(potrebe) območja
• Potrebno opredeliti tista tematska področja ukrepanja, ki so
relevantna za posamezno lokalno območje (sodelovanje lokalne
javnosti)
• SLR zasleduje lokalne potrebe, hkrati pa prispeva k doseganju
ciljev iz strategije EU za pametno, trajnostno in vključujočo rast
– Prispevati mora k uresničevanju horizontalnih ciljev EU (blaženje
podnebnih sprememb, okolje, inovacije)
– V skladu s potrebami in cilji programa Razvoja podeželja in OP za
izvajanje kohezijske politike

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA
Razporeditev lokalnih prednostnih vsebin v štiri tematska
področja ukrepanja:
• ustvarjanje delovnih mest
– spodbujanje podjetniške aktivnosti s poudarkom na socialni vključenosti
– spodbujanje inovativnih razvojnih partnerstev

• razvoj osnovnih storitev
– povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni in odpravljanje revščine

• varstvo okolja in ohranjanje narave
– izboljšanje stanja okolja

• večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
– krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje socialne
vključenosti

USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST
EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja spodbuja:
• zelena delovna mesta in skladen in vzdržen razvoj podeželja, ki
temelji na razvoju endogenih potencialov lokalnega okolja
• razvoj lokalnih trgov, kratkih dobavnih verig, saj na ta način
spodbujamo lokalno proizvodnjo, delovna mesta in širšo
ekonomsko in socialno vitalnost podeželja ter tržnemu
organiziranju in povezovanju v kmetijstvu in gozdarstvu
• odkrivanje novih inovativnih oblik izvajanja nekmetijskih
dejavnosti na kmetijah, ki bodo posledično kreirale nova
delovna mesta
 delovno mesto (še 3 leta po zadnjem izplačilu sredstev)

USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST
ESRR - Evropski sklad za regionalni razvoj spodbuja:
• podpora aktivnostim za povečanje podjetnosti, ustvarjalnosti
in inovativnosti ter aktivnosti, ki bodo prispevale k ustvarjanju
pogojev za izvajanje podjetniških iniciativ, kot npr.:
– vzpostavitev neformalnih mrež za spodbujanje podjetništva (predvsem
socialnega podjetništva, MSP),
– razvoj ponudbe lokalnih proizvodov in storitev v upravičenih območjih,
vključno z oblikovanjem mreže lokalnih ponudnikov, aktivnosti za
oživljanje vaških in mestnih jeder ipd.
– spodbujanje podjetniških aktivnosti in inovativnih razvojnih
partnerstev

 aktivnosti, ki pripomoreju k ustvarjanju delovnih mest

RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV
EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja spodbuja:
• za ohranjanje vitalnosti podeželskih območij je poleg
infrastrukture (komunalne in prometne) potrebno omogočiti
tudi razvoj kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti (v
večnamenskih objektih, ki so na podeželju pogosto prazni,
brez prave namembnosti)

VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE
EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja spodbuja:
• varstvo okolja in ohranjanje narave ter kulturne dediščine na
podeželju

ESRR - Evropski sklad za regionalni razvoj spodbuja:
• aktivnosti, ki bodo poleg izboljšanja stanja okolja prispevale tudi k
zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter k podpori ustanavljanju
nizkoogljičnih skupnosti in skupnosti brez odpadkov kot npr.:
– vlaganje v infrastrukturo manjšega obsega, kjer bo to relevantno in upravičeno
– obnova sistema tematskih poti in spremljajoče infrastrukture, aktivnosti za
pospeševanje urbane trajnostne mobilnosti in energetske učinkovitosti
– izobraževanja, usposabljanja in dvig ozaveščenosti lokalnega prebivalstva

VEČJA VKLJUČENOST RANLJIVIH SKUPIN
EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja spodbuja:
• razvoj osnovnih storitev, ki prispevajo k višji socialni vključenosti

ESRR - Evropski sklad za regionalni razvoj spodbuja:
• krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje
socialne vključenosti (intervencijsko delo z mladimi, aktivnosti v smeri
ustvarjanja inovativnih partnerstev za oblikovanje mreže storitev za
starostnike in spodbujanje ukrepov aktivnega staranja)

• povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni in odpravljanje
revščine (spodbujanja zdravega in aktivnega življenjskega sloga, cohousing in stanovanjske kooperative ter vzpostavljanje
proračunov lokalnih skupnosti)

participativnih

PREDVIDENA SREDSTVA LAS
(za obdobje 2014-2020)

Financiranje iz kmetijskega sklada (EKSRP)
– št. prebivalcev - površina
 618.320 €

- razvitost občin

Financiranje iz regionalnega sklada (ESRR)
– fiksni del (medobčinsko središče - Cerknica)
 314.600 €
– variabilni del – ostala urbana območja, ki jih opredeli LAS
 345.600 €
= 659. 600 €
 1.277.920 € vseh sredstev zs LAS Notranjska
 1 mio EUR za projekte

SOFINANCIRANJE PROJEKTOV
EKSRP
ESRR
85% sofinanciranje 80% sofinanciranje
operacije z dodano vrednostjo - integrirane operacije – več
višja stopnja sofinanciranja
partnerjev več točk
Najmanjši znesek projekta: 2.000 €
Najvišji znesek projekta: 300.000 €
Projekti sodelovanja: do 100.000 € do 5% sredstev LAS
(poseben razpis MGRT)

