
Srce Slovenije utripa na podeželju

DOLSKO - Predstavniki Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce Slovenije so v dosedanjih javnih pozivih za sofinanciranje uspeli uresničiti kar 49 projektov v skupni

vrednosti 722.843 evrov oziroma v predvideni višini 418.978 evrov sofinanciranja iz sredstev Leader.

Projekti so usmerjeni k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju, so v četrtek poudarili predstavniki LAS Srce Slovenije tudi na predstavitvi na Turistični kmetiji Pr'Krač v Dolskem pri

Ljubljani, eni izmed dobrih praks s terena, kjer so s pomočjo evropskih evrov med drugim uredili tudi etnološko zbirko.

Kot dobri praksi so izpostavili še Vegov hram s projektom kolesarske točke Srca Slovenije ter Turistično društvo Dolsko s projektom izrabe kulinarične dediščine pri gradnji identitete

Dežele Jurija Vege.

Sicer pa so predstavniki LAS na srečanju, ki ga je pripravil Center za razvoj Litija, izrazili željo po večji avtonomnosti pri izbiri in umestitvi projektov, ki jih na ministrstvu za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano različno razlagajo, zlasti v poglavju dobičkonosnosti. Upravljavci LAS so prepričani, da sami najbolje poznajo posamezne projekte, ki bi jih zato tudi sami

najustrezneje umeščali in se zaradi samostojnih odločitev ministrstva pripadajoča sredstva Leader zato ne bi več po nepotrebnem izgubljala oziroma nosilci ne bi odstopali od pogodb.

Kot protiutež kritičnemu pogledu na sodelovanje z državo pa so izpostavili veliko bolj zgledno sodelovanje med občinami v LAS, ki prav tako zgledno zagotavljajo lastna sofinancerska

sredstva za delovanje in izvajanje projektov. Vložena sredstva naj bi se jim skozi projekte že večkratno povrnila.

Da ni povsem zadovoljna z vmešavanjem in delom ministrstva, je na podlagi svojih izkušenj povedala Mojca Hauptman iz Zadruge za razvoj podeželja Jarina: "Njihove zahteve po

natančnem poročanju in terminskem razdeljevanju po posameznih fazah so pogosto neracionalne in preveč zamudne." Podobne izkušnje ima tudi Tomaž Močnik iz Kmetijsko gozdarske

zbornice Slovenije, ki pravi, da "odvečno administriranje projektov marsikoga z dobro idejo odvrne od prijave na razpis." Zato se sprašuje, kakšen je namen pošiljanja vseh dokumentov

in dokazil,  ko hkrati obstajajo tudi preprostejši načini.

Srce Slovenije povezuje 29 partnerjev

LAS Srce Slovenije za območje občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji je

bila ustanovljena novembra 2007 s podpisom ustanovne konzorcijske pogodbe, h kateri je pristopilo 29

partnerjev. Pod vodstvom Centra za razvoj Litija je pripravila in sprejela razvojno strategijo za obdobje

2007-2015, katere ključno vodilo je razvojna vizija območja, ki izhaja iz značilnosti, potreb ter priložnosti

območja.
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0Všeč mi je

PRIJAVAINFORMACIJE  Spletna stran, na kateri se nahajate, je del spletne naročnine Piano.
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