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LUKOVICA - "Preslabo pripravljeni na novo finančno perspektivo smo 'izgubili' leto 2007, zato smo v lokalni akcijski skupini (LAS) Srce Slovenije letos 'prehitevali'
ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, saj smo si zadali cilj, da morajo biti sredstva za leto 2008 porabljena in rezultati vidni," je na srečanju v Lukovici, kjer
so predstavili svoje uspešne, s sredstvi Leader sofinancirane projekte, poudarila Jelka Babič, vodja razvoja v LAS Srce Slovenije.
"V to pionirsko delo - postavitev lastnih pristopov in načinov delovanja LAS - smo vložili več časa in energije, kot nam je pripravljena priznati država s sredstvi za upravljanje LAS. Zato
na terenu pričakujemo velike rezultate tudi s pomočjo drugih sredstev, evropskih in lokalnih," je dodala Babičeva.
Vodja projektov Saša Ceglar je prepričana, da je bilo srečanje hkrati "dobra priložnost za mreženje med delujočimi LAS v Sloveniji in drugimi akterji, ki jih zanima razvoj podeželja.
Pojasnila je, da se v Sloveniji izvaja Program razvoja podeželja RS 2007-2013, v katerem predstavlja pomembno novost njegova četrta os, imenovana Leader, ki je namenjena
spodbujanju razvoja zaokroženih podeželskih območij po pristopu od spodaj navzgor. To pomeni, da območja sama izbirajo projekte, ki jih bodo sofinancirala, in pri tem izhajajo iz svojih
lokalnih razvojnih strategij, ki temeljijo na obstoječih potencialih območja, je dejala in dodala, da je za uspešno izvajanje četrte osi bistveno prav oblikovanje LAS, kar je hkrati pogoj za
pridobitev sredstev tako za delovanje LAS kot za izvajanje lokalnih razvojnih strategij.
"Radi bi prispevali k razvoju slovenskega podeželja, kjer so veščine, povezovanje, odprtost v evropski prostor manj prisotne kot v drugih resorjih," je na koncu še enkrat poudarila Jelka
Babič in dodala, da so z izkušnjami in znanjem pripravljeni pomagati drugim LAS.
Dragocene tuje izkušnje
Jelka Babič, vodja razvoja LAS Srce Slovenije, je poudarila, da pričakujejo, da bo kmetijsko ministrstvo
namenilo del sredstev osi Leader tudi za mednarodne projekte LAS, saj bi s sodelovanjem z LAS iz držav, kjer
že desetletja koristijo Leader, hitreje nadoknadili zaostanek na področju razvoja podeželja.
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