Izvajanje Strategije
lokalnega razvoja
LAS loškega pogorja

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA
LOŠKEGA POGORJA
Lokalna akcijska skupina (LAS) loškega pogorja je odprto pogodbeno
partnerstvo, v katerega enakopravno
vstopajo predstavniki javnega, gospodarskega in zasebnega sektorja.
Namenjena je ohranitvi in nadgradnji lokalnih potencialov. Območje
delovanja LAS zajema območja občin Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka,
Železniki in Žiri, kar predstavlja zaokroženo geografsko in funkcionalno
celoto, ki jo določajo naravne značilnosti, skupna zgodovina in notranja
družbena povezanost.

o ustanovitvi lokalnega partnerstva
LAS loškega pogorja za programsko
obdobje 2014–2020 in sprejeli Strategijo lokalnega razvoja. Leta 2016 je
Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo potrdilo strategijo in LAS
loškega pogorja, s čimer si je slednja
pridobila pravico do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

LAS loškega pogorja je na omenjenem območju delovala že od leta
2007. V letu 2015 pa so partnerji LAS
podpisali novo Partnersko pogodbo



Razvojna vizija območja LAS: Inovativnost, povezovanje in trajnost
za gospodarsko in socialno vključenost lokalnega prebivalstva.

Predsednica: Ivica Rant, Društvo za razvoj podeželja Resje
Podpredsednica: Elizabeta Rakovec, Občina Gorenja vas - Poljane
Vodilni partner: Razvojna agencija Sora d.o.o.
Nadzorni odbor: Marko Murn, Tina Vidovič, Ana Pintar

LAS k sodelovanju vabi tudi nove člane, ki so pripravljeni sodelovati pri uresničevanju
Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja.

Strategija lokalnega razvoja
za programsko obdobje
2014–2020
V okviru lokalnega partnerstva
Lokalne akcijske skupine loškega
pogorja (LAS), ki deluje na območju občin Gorenja vas - Poljane,
Škofja Loka, Železniki in Žiri, je bila
pripravljena Strategija lokalnega
razvoja 2014–2020, ki predstavlja
ključni strateški dokument lokalnega, trajnostnega in uravnoteženega razvoja območja.
LAS si je znotraj Strategije lokalnega razvoja zadala šest ciljev, ki
se osredotočajo na reševanje razvojnih potreb na štirih tematskih
področjih ukrepanja. Zastavljene
cilje bo LAS s pripravo in izvedbo
partnerskih projektov uresničevala
skozi šest ukrepov. Posamezni projekt se lahko prijavi le na en ukrep,
lahko pa zasleduje več ciljev.

Cilji in ukrepi strategije po
tematskih področjih
Ustvarjanje delovnih mest

A

Cilj A1: 	Ustvariti trajnostna delovna mesta z aktiviranjem
lokalnih potencialov
Ukrep 1: 	Zagotavljanje kakovostnega podpornega okolja za
razvoj podjetnosti, kreativnosti in ustvarjalnosti, ki
vodi k novim delovnim mestom
Cilj A2: 	Na podlagi inovativnih pristopov razviti privlačne
tržno zanimive proizvode in storitve, ponudbo
povezovati ter okrepiti trženje
Ukrep 2: 	 Razvoj in trženje skupnih produktov in storitev

Razvoj osnovnih storitev
Cilj B1:

B

Ukrep 3:
Cilj B2:
Ukrep 4:

C
D

 ovečati oskrbo s kakovostnimi lokalnimi
P
prehrambnimi produkti
Lokalna prehranska samooskrba
Povečati dostopnost do storitev za lokalno
prebivalstvo na podeželju
Širitev programov vseživljenjskega učenja za občane
na podeželju

Varstvo okolja in ohranjanje narave
Cilj C1: 	
Ukrep 5: 	

Varovati okolje in ohranjati naravo
Ohranjanje naravnih virov in varovanje okolja

Večja vključenost mladih, žensk in drugih
ranljivih skupin
Cilj D1: 	Povečati pestrost in izboljšati kakovost storitev za
ranljive skupine
Ukrep 6: Razvoj novih programov in storitev za enakovredno
vključevanje ranljivih skupin v družbo

Pogoji koriščenja sredstev

Sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) bodo namenjena projektom v lokalnem okolju, ki bodo sledili ciljem sprejete Strategije lokalnega razvoja.
Projekte lahko pripravi LAS loškega pogorja ali jih le ta izbere z javnim
pozivom. Upravičeni prijavitelji in partnerji v projektih so lokalni prebivalci oz. organizacije na območju LAS in lahko izhajajo iz javnega,
gospodarskega ali zasebnega sektorja.
Za izvedbo razvojnih projektov se morajo slednji povezati v partnerstvo in projekt izvesti na območju vsaj dveh v LAS vključenih občin.
Prijavljene projekte bo izbrala LAS loškega pogorja, dokončno pa jih
bo potrdila Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja oziroma Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Sklad, iz katerega
se lahko financirajo
projekti

Območje
izvajanja
projektov

EKSRP

ESRR

Celotno območje občin:
Gorenja vas - Poljane,
Škofja Loka (brez naselja
Škofja Loka), Železniki
in Žiri

Naselja: Binkelj, Gorenja
vas, Poljane nad Škofjo
Loko, Puštal, Reteče,
Selca, Sovodenj, Stara
Loka, Škofja Loka, Trata,
Železniki in Žiri

Vse informacije so vam na voljo v
pisarni LAS loškega pogorja:
Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka
T: (04) 512 01 31
E: info@las-pogorje.si
ali na spletni strani: www.las-pogorje.si

Naložbo sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. LAS loškega
pogorja podpirajo tudi občine Gorenja
vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri.
Za vsebino dokumenta je odgovorna LAS
loškega pogorja.
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje.

