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PRILOŽNOST ZA IDEJE IZ LOKALNEGA OKOLJA

Četrtek, 14. Junij. 2012

24. 02. 20 (11:22)

V Lukovici o programu Leader
Prednost Slovenije je, da se celovit razvoj podeželja ni začel šele z vstopom v EU in izvajanjem programa Leader leta 2007, temveč smo ga s programi CRPOV spodbudili s svojimi sredstvi že leta 1988. Zato je Leader le
nadaljevanje razvoja, pri katerem konkretno delo kaže, da na podeželju ne štejejo le veliki, temveč vsak droben
projekt in vsaka ideja, v ozadju katerih se skriva veliko dela in pomen povezovanja na podeželju.
Tako je bistvo evropskega pristopa Leader povzela dr. Marija Markeš z Ministrstva za kmetijstvo in okolje
(MKO) na Brdu pri Lukovici. Tudi po letu 2013 v novi finančni perspektivi evropske skupne kmetijske politike ne
bo bistveno drugače.
Okroglo mizo o izvajanju programa Leader v Sloveniji je pripravila LAS Srce Slovenije kot ena najuspešnejših
med 33 slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami, kar so predstavili s konkretnimi primeri. Zadruga za razvoj
podeželja Jarina tako koordinira povezovanje v mrežo za lokalno samooskrbo, prek Združenja ekoloških kmetov
Lukovica so vzpostavili ekološki zbirni in distribucijski center za ekološko zelenjavo. Tuhinjska dolina je uspela
nadgraditi in izboljšati obstoječo turistično ponudbo, v Veliki Preski pa so razvili idejo o naselju pasivnih hiš. Do
zdaj je bilo prek Leaderja finančno podprtih že 62 njihovih projektov v skupni vrednosti 1,1 milijona evrov, ki
prispevajo k boljši kakovosti življenja na podeželju.
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Ideje in spodbude od spodaj navzgor

Ženske na podeželju

Darilni program

Breda Kovačič iz pisarne Leader na MKO je dejala, da si vseh 33 slovenskih lokalnih akcijskih skupin (LAS)
prizadeva za razvoj svojih okolij, vendar pa Leader ne predstavlja zgolj 33 milijonov evrov, ki jih mora država
razdeliti, temveč so bistvene ideje in spodbude od spodaj navzgor. Zakonske osnove za izvajanje pobud Leader
so nastale v letu 2007 in trajalo je kar nekaj časa, da so se na ministrstvu uglasili z lokalnim okoljem, medtem
ko je moralo lokalno okolje razumeti, da morajo zadostiti evropski birokraciji, ki izvajanje Leaderja nadzoruje.
Vsi se trudijo na svojem terenu spodbuditi razvoj, a je vedno težava zagotavljanje lastnih sredstev, je še dodala
Kovačičeva.
Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija, pa je predstavila širše okolje in dejavnosti na območju LAS Srce Slovenije. Zadnja je bila ustanovljena kot javno-zasebno partnerstvo in predstavlja nadgradnjo
povezovanja tega območja, se je pa treba vsako leto posebej zelo truditi pri zagotavljanju sredstev.
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Dogodki za mesec: Junij > Julij
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Pogled na kmetijstvo se počasi spreminja
Dr. Andreja Borec s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor pa je poudarila, da so v Sloveniji
velika težava javno-zasebna partnerstva, ta so v kmetijstvu še nerazvita in ljudje jih zaradi različnih dejavnikov
ne znajo vzpostaviti. Da smo morali v Sloveniji zelo hitro vzeti lekcijo iz Leaderja, je prepričan Goran Šoster,
predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja (DRSP), vendar smo se po začetnih težavah hitro vključili
med uspešnejše države EU na tem področju. DRSP pa sedaj povezuje 27 od 33 slovenskih LAS. Vsak evropski
sistemski ukrep je pod zelo strogim zakonodajnim nadzorom, lokalne pobude pa so na eni strani kot osnova
programa Leader težko uskladljive z evropskim pristopom.

Mailing lista

V Sloveni je prav tako težko preseči konzervativen pogled na podeželje, toda v zadnjem obdobju se na podeželje preseljujejo tudi bolj izobraženi in bogatejši ljudje. »Vedno pa bomo ostali na različnih okopih, koliko denarja
naj gre za razvoj podeželja in koliko neposredno za kmetijstvo,« je še poudaril Šoster.

Če želite prejemati novice, obvestila
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Odpirajo pa se tudi nove možnosti, program Leader bi bilo mogoče razširi iz sredstev evropskega kmetijskega
sklada še na druge sklade, kar pa zgodbe v prihodnje ne poenostavlja, so še poudarili na Brdu pri Lukovici.
Darja Zemljič
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