LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA »Sožitje med mestom in podeželjem«
Mestna občina Ljubljana ter občine Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica in Škofljica so 1. 2. 2008
podpisale sporazum o pristopu v lokalno akcijsko skupino (LAS) LEADER Sožitje med
mestom in podeželjem, ki je organiziran v okviru CIZE, Zavoda za razvoj podeželja. S
podpisom tega sporazuma so občine omogočile oblikovanje javno zasebnega partnerstva v
obliki LAS, ki je pogoj za pridobivanje dodatnih sredstev EU iz izvajanja pristopa LEADER v
okviru 4. osi Programa razvoja podeželja RS. Omenjene občine tako dajejo še prav poseben
pomen prizadevanju prebivalcev in drugih akterjev na podeželju, da prevzamejo
soodgovornost za lasten razvoj.
LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« je sestavljena iz 74 članov, po načelu tripartitnosti
iz predstavnikov javnega sektorja, civilne družbe in zasebnega sektorja, s ciljem uresničevanja
skupnih interesov na področju razvoja podeželja, po pristopu LEADER. Namen je izboljšati
razvojne možnosti na podeželju ob izkoriščanju lokalnih virov in aktivni vlogi lokalnega
prebivalstva na območju omenjenih občin. Osnovni cilj je izgradnja lokalnih zmogljivosti ter
izboljšanje zaposlenosti in diverzifikacija dejavnosti na podeželju. Glavna naloga pa je
spodbujanje lokalnega endogenega razvoja, izboljšanje upravljanja na podeželskih območjih
in širjenje inovativnosti. Namenjena je vsem zainteresiranim akterjem, ki želijo poiskati in
razviti lokalne pobude za razvoj podeželja ter sodelovati pri njihovi izvedbi.
V lanskem letu je uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (MKGP) in z odločbo pridobila status delujoče LAS ter s tem pravico do koriščenja
sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), namenjenih za
izvajanje pristopa LEADER v programskem obdobju 2007–2013. Ta sredstva so namenjena
podpori delovanja LAS in izvajanja projektov za uresničevanje lokalne razvojne strategije.
V letošnjem letu je Upravni odbor LAS potrdil 21 projektov, s katerimi se bo na imenovanih
območjih izvajala Lokalna razvojna strategija, katere prioritete so razvoj socialnega kapitala,
raznolikih dejavnosti na podeželju, trženje in promocija dobrin podeželja z namenom
vzpostaviti živo in razvito podeželje z ohranjeno identiteto na pragu glavnega mesta.
Javni poziv za zbiranje projektnih predlogov za leto 2010 bo objavljen meseca aprila na
spletni strani CIZE, Zavoda za razvoj podeželja, ki je upravljalec LAS-a in spletnih straneh
občin.
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