PRISTOP CLLD – LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST 2014 – 2020

Lokalna Akcijska Skupina Mežiške doline

PRIPRAVA STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA za
območje LAS Mežiške doline

DOBRODOŠLI!
Ravne na Koroškem, 24.9.2015

POGODBENO PARTNERSTO LAS MEŽIŠKE DOLINE
STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA za LAS Mežiške doline
Predpisana vsebina SLR:
1.OSEBNA IZKAZNICA LAS
2.OPREDELITEV OBMOČJA IN PREBIVALSTVA ZAJETEGA V SLR

3. ANALIZA RAZVOJNIH POTREB IN MOŽNOSTI OBMOČJA LAS VKLJUČNO S SWOT ANALIZO
4.PODROBEN OPIS TEMATSKIH PODROČIJ UKREPANJA (v naši SLR vsa štiri področja)
5.OPIS IN NAČIN DOSEGANJA TER ZASLEDOVANJA HORIZONTALNIH CILJEV UNIJE
6.OPIS SLR IN NJENIH CILJEV
7.AKCIJSKI NAČRT IZVEDBE SLR (prenos ciljev v ukrepe)
8.OPIS SISTEMA SPREMLJANJA IN VREDNOTENJA SLR (še izobraževanje v oktobru)
9.OPIS POSTOPKA VKLJUČITVE SKUPNOSTI V PRIPRAVO SLR

10.OPIS POSTOPKA DOLOČITVE VODILNEGA PARTNERJA LAS IN REFERENCE VODILNEGA
PARTNERJA (kadrovske kapacitete, znanje in izkušnje vodilnega partnerja)
11.OPIS NALOG, ODGOVORNOSTI IN POSTOPKOV SPREJEMANJA ODLOČITEV ORGANOV
LAS
12.MERILA ZA IZBOR OPERACIJ IN OPIS POSTOPKA IZBORA OPERACIJ

13.FINANČNI NAČRT

PREDNOSTI

SLABOSTI

- dolgotrajno brezposelni/ neaktivni prebivalci območja
- močni nosilci gospodarstva (nekaj velikih podjetij)
POGODBENO PARTNERSTO
LAS MEŽIŠKE DOLINE
- invalidi, osebe z omejeno delazmožnostjo (neizkoriščene njihove preostale
- uspešna mala in srednja podjetja
zmožnosti)
- tradicionalna znanja, stare obrti
- slaba povezanost podpornega okolja, gospodarstva in šolstva (individualizem)- podjetnost ljudi na območju (potencialni podjetniki med mladimi)
ni dolgoročne usmerjenosti in skladnega razvoja
- podporno okolje za podjetništvo, zaposlovanje in rast podjetij
- ni novih delovnih mest (pomanjkanje delovnih mest)
- razviti turistični produkti
- brezposelnost – neskladje med ponudbo in potrebami po kadru
- les kot gospodarski potencial
- visoka brezposelnost med specifičnimi skupinami
- inovativnost
- pomanjkanje določenih (specifičnih) kadrov
- znanje in izkušnje s področja pridobivanja sredstev iz EU skladov
- ni spodbud za srednjo generacijo
- neizkoriščen potencial zaposlenih v MSP
- prostori/tržnice že v vsakem kraju
- manjka inovativnih podjetniških produktov / niso izkoriščeni, podprti, …
- Javne gospodarske službe so vzpostavljene
- ni prenosa znanja med generacijami
- vzpostavljena je mreža javnega zdravstva, socialnega varstva in
- nepripravljenost na obsežno birokracijo in dolge postopke pri pridobivanju
drugih institucij
sredstev
- kvalitetna mreža formalnega izobraževanje na vseh ravneh (OŠ, SŠ,
- pasivnost prebivalcev, ki ne želijo, ne morejo ali ne znajo izkoristiti obstoječe
VŠ programi)
ponudbe
- možnosti neformalnega izobraževanja in vseživljenjskega učenja
- neenakomerna dostopnost po območjih – razlika med urbanim in podeželskim
- kulturne prireditve (dosti) – v urbanem delu
- manjka vsebin v obstoječih objektih – degradirana območja
- obnovljeni objekti
- pomanjkanje informacij/nezmožnost prebivalcev, da pridobijo informacije
- nizka usposobljenost za koriščenje prednosti sodobnih virov komuniciranja/ IKT
- mreža knjižnic
nepismenost
- rekreacijske storitve
- neusklajenost dogodkov
- športni park
- razlike v dostopnosti po različnih krajih (izven naselij – slabše)
- dobri pogoji za pohodništvo in kolesarjenje
- onesnaženost Zg. Mežiške doline (svinec)
- Naravni viri (les in voda)
- ni upravljanja varovanih območij
- Dobro ohranjeno naravno okolje
- izven urbanih naselij ni urejenih malih čistilnih naprav
- območje natura 2000
- degradirana območja (Paloma, Železniška postaja Ravne)
- čistilne naprave v urbanem delu
- poplavna območja
- urejeno ravnanje z odpadki
- nizka informiranost o rabi obnovljivih virov
- slaba ozaveščenost o rabi obnovljivih virov
- Dobro delujoči medgeneracijski center
- samo v urbanem delu, dostopno le prebivalcem v naseljih (medgeneracijski
- pomoč na domu
center)
- aktivnosti za zdravo življenje (joga, pilates, zumba,…)
- ni skupnih prostorov za mlade
- naklonjenost lokalne skupnosti za ureditev območij za vrtičkarje
- izključujoč odnos do določenih ranljivih skupin (zasvojenci, osebe z motnjami v
- strokovnjaki in institucije za delo z določenimi ranljivimi skupinami
duševnem razvoju, …)
- bližina meje
- slaba prometna povezanost
- staranje prebivalstva
- odliv prebivalstva
- območje omejene kmetijske dejavnosti
- onesnaženost – industrijska preteklost

PRILOŽNOSTI

OVIRE

POGODBENO PARTNERSTO
LAS MEŽIŠKE DOLINE
- odliv usposobljenih kadrov čez mejo ali v večja mesta v SLO

- povezati, okrepiti podporno okolje – usmerjene aktivnosti v
razvoj novih storitev
- razvoj socialnega podjetništva
- turistično povezovanje
- novi inovativni produkti (predelava, dodelava)
- zelena industrija (voda, les)
- možnost koriščenja finančnih virov iz EU
skladov – priprava projektov
- inovacije (novi produkti)
- uvajanje novih kmetijskih proizvodov (npr. jagodičevja)
- nadgradnja in razširitev primerov dobrih praks
- INFO točke/TIC po dpolini
- enovita podoba Mežiške doline (celovita)
- Mežiška dolina kot en turistični produkt
- spodbujanje športnih aktivnosti na podeželju in približati vsem
prebivalcem
- povezati poti za kolesarjenje in pohodništvo
- ohranjanje naravnih vrednot + valorizacija
- trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri
- tematske poti – oživitev obstoječih, ustvariti nove
- lokalna kompostarna
- muzeji na prostem
- pot železarstva v MD (navezava na evropsko pot železa)
- informacijski in učni center obnovljivih virov energije
- center mladinske subkulture
- večje vključevanje ranljivih ciljnih vsebin
- povezati delovanje medgeneracijskega centra po celotni dolini
(izpostave oz. aktivnosti izven naselij)
- medgeneracijsko sodelovanje
- ozaveščanje prebivalstva o ranljivih skupinah
- programi za ranljive skupine
- priložnost industrijske preteklosti

- pomanjkanje finančnih sredstev v vseh sektorjih
- pomanjkanje prostorskih zmožnosti za razvoj dejavnosti na
nekaterih območjih (ni poslovnih lokacij za večje potrebe)
- nepoznavanje pomena socialnega podjetništva za razvoj družbe
(miselnost prebivalcev)
- infrastruktura (športna, IKT- bele lise)
- slabe ceste
- slabo poznavanje uporabe sodobnih tehnologij
- pasivnost (zaplankanost) prebivalcev
- ni športne infrastrukture (telovadnic) za rekreativce
- visoka vlaganja v infrastrukturo, ki je ni več možno financirati iz
sredstev EU
- zakonske omejitve (natura 2000)
- močni lobiji (monopoli)
- slabo sodelovanje med posameznimi akterji v dolini
- deficitarno območje – brez mreže za osebe, ki imajo motnje v
duševnem razvoju, zasvojenci, …
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TEMATSKA PODROČJA CLLD 2014 - 2020

USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST

OSNOVNE STORITVE NA PODEŽELJU

VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE
NARAVE

VEČJA VKLJUČENOST MLADIH IN ŽENSK
TER DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA za LAS Mežiške doline

I. tematsko področje: USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST
EKSRP / ESRR
•

KMEČKE TRŽNICE V MEŽIŠKI DOLINI - manjša infrastruktura, oprema tržnic, mreža
lokalnih ponudnikov, skupno trženje, blagovna znamka, ponudba lokalnih proizvajalcev
hrane, razvoj dopolnilnih dejavnosti, pospeševanje prodaje na tržnici z dogodki, animacijo,
(menjalni dan na tržnici, tudi starine, bolšjak, …) – povezovanje dogajanja z drugimi
lokalnimi akterji

•

LOKALNA SAMOOSKRBA V MEŽIŠKI DOLINI, kratke dobavne verige, znanje za lokalno
samooskrbo, domača hrana v šole in vrtce,…

•

PODJETNI MLADI za kvaliteto življenja na podeželju (karierni center – usmerjanje v
podjetništvo za nove/potrebne storitve, prevzemanje starih obrti, povezovanje s podjetji –
vajeništvo….)

•

SOCIALNO PODJETNIŠTVO z različnimi vsebinami (socialna kavarna, center ponovne
uporabe, zavetišče za male živali, mladinski kulturni center, ….)
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II. tematsko področje: OSNOVNE STORITVE NA PODEŽELJU
EKSRP
ŠPORT, KULTURA, TURIZEM, ZNANJE, ….
REKREACIJSKA INFRASTRUKTURA ZA JAVNO UPORABO, DEJAVNOSTI ZA PROSTI
ČAS - otroška igrišča, športna igrišča, naprave za vadbo na prostem, prireditve rekreacijske
narave…. mladinske dejavnosti, mladi in kultura, kvalitetno preživljanje prostega časa, …
TURIZEM IN KULTURNE DEJAVNOSTI – manjša turistična infrastruktura v povezavi z
zgodbami, kulturno dediščino, zgodovino, novi turistični produkti, kulturne dejavnosti (
MEŽIŠKA DOLINA - TURISTIČNI PRODUKT – manjša turistična infrastruktura, povezovanje
ponudnikov, novi produkti, inovativne rešitve na področju turizma, čezmejno povezovanje,
turistični urad Mežiške doline….
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III. tematsko področje: VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE
EKSRP/ESRR
OKOLJSKO OSVEŠČANJE (kataster virov onesnaževanja, okoljski odtis, …)
MOBILNOST (postaje za izposojo koles/povezava med kraji, popravljalnice koles, stara
kolesa, električna kolesa, promocija, animacija prebivalcev s prireditvami, …)

TEMATSKE POTI
Območje NATURA 2000, krajinski park – ozaveščanje izobraževanje, mladinski tabori,
doživljajske zgodbe za družine, otroke, …Center za doživljajsko učenje mladih, …
INFORMACIJSKI UČNI CENTER OBNOVLJIVIH VIROV
UČILNICA O NARAVI V NARAVI (učni vrtovi, …)
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IV. tematsko področje:
VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK, TER DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

EKSRP/ESRR
•
•
•
•

URBANI VRTOVI (vrtičkarstvo – zdrav, aktivni življenjski slog, medgeneracijsko
povezovanje, socialna nota, …
MEDGENERACIJSKI CENTRI v vseh krajih po dolini, skupno načrtovanje
nekaterih aktivnosti, razvoj posameznih storitev glede na potrebe, ….
SOCIALNI SERVIS – poceni storitve za pomoči potrebnim – povezovanje
institucij CSD, ALTRA, Dom starostnikov, Medgeneracijski centri
laična pomoč starejšim, SOS servis, usposabljanje za življenje, migranti (družine
in otroci), zdravje prebivalstva (preventiva, osveščanje, odnos do ranljivih skupin)
DRUŽINSKI SOCIALNI CENTER
PROGRAMI ZA POSAMEZNE CILJNE SKUPINE (invalidi, starejši, odvisniki,
osebe s posebnimi potrebami, …

 POVEZOVANJE V PROJEKTIH!!!!
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PROJEKTI SODELOVANJA Z DRUGIMI LAS PO SLOVENIJI IN AVSTRIJI

•

MREŽA IZDELOVALCEV IZDELKOV DOMAČE IN UMETNE OBRTI (predlog projekta na
ravni Slovenije – poziv LASom za vključitev)

•

UČIMO SE DRUG OD DRUGEGA - POVEZOVANJE TURISTIČNE PONUDBE V GEOPARKU
(predlog sodelovanja z LAS Spodnje Koroške)

•

PROMOCIJA TURISTIČNIH KMETIJ KOROŠKE, Kmetijska svetovalna služba in združenje
Koroških turističnih kmetij – predlog za sodelovanje z LAS Mislinjske in Dravske doline

•

ARONIJA - NOVA PONUDBA KOROŠKE - sodelovanje pridelovalcev Aronije na Koroškem,
predlog za sodelovanje z LAS Mislinjske in Dravske doline
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CILJI na območju LAS Mežiške doline

1 tematsko področje: USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST

1. Razvoj ponudbe lokalnih pridelkov in izdelkov, pospeševanje povpraševanja
po lokalnih pridelkih in izdelkih, ter obnovitev in oživitev mestnih tržnic.
2. Ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta skozi spodbujanje podjetnosti in
aktiviranje lokalnih človeških potencialov
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CILJI na območju LAS Mežiške doline
2. Tematsko področje: OSNOVNE STORITVE NA PODEŽELJU
1. Mežiška dolina kot turistični produkt za 3E turizem, ki zadovoljuje zahtevne tuje
goste in se promovira z uporabo modernih komunikacijskih orodij
2. Okrepiti čezmejno sodelovanje in razvoj ter trženje novih turističnih produktov na
območju Geoparka
3. Ohraniti kulturno in tehniško dediščino doline, okrepiti turizem in turistično
ponudbo v povezavi z dediščino doline.

4. Vzpostaviti novo in obnoviti obstoječo infrastrukturo za rekreacijske dejavnosti,
prosti čas, turizem in kulturne dejavnosti ter z njimi povezane aktivnosti.
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CILJI na območju LAS Mežiške doline

3. Tematsko področje: VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

Ohraniti obstoječe naravne danosti in spodbuditi okoljsko naravnane aktivnosti
prebivalstva.

4. Tematsko področje: VEČJA VKLJUČENOST MLADIH IN ŽENSK TER DRUGIH RANLJIVIH
CILJNIH SKUPIN

Vzpostaviti inovativna partnerstva za oblikovanje in izvajanje storitev za
prepoznane ranljive ciljne skupine na območju Mežiške doline
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I. tematsko področje: USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST
CILJI
Ustvarjanje pogojev za nova delovna
mesta skozi spodbujanje podjetnosti
in aktiviranje lokalnih človeških
potencialov

Razviti in nadgraditi lokalno ponudbo
ter okrepiti povpraševanje po lokalnih
pridelkih in izdelkih in oživiti mestne
tržnice v Mežiški dolini

UKREPI ZA DOSEGO CILJEV
Podpora aktivnostim za spodbujanje,
usmerjanje in razvoj podjetništva in
socialnega podjetništva, s poudarkom
na razvoju potrebnih/želenih storitev
na območju in razvoju novih,
inovativnih produktov

Podpora lokalnim pridelovalcem hrane
in drugim ponudnikom lokalnih
proizvodov skozi svetovanje,
usposabljanje in povezovanje v mrežo
za izrabo endogenih potencialov
podeželja ter dvig lokalne samooskrbe

SKLAD
EKSRP
90.000
ESRR
50.000

EKSRP
60.000

Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini
in oživitev dogajanja v mestnih jedrih
ESRR
skozi animacijo ponudnikov in
uporabnikov lokalnih pridelkov,
200.000
izdelkov ter storitev.
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II. tematsko področje: OSNOVNE STORITVE NA PODEŽELJU
CILJI

UKREPI ZA DOSEGO CILJEV

Razvoj trajnostnega turizma - Mežiška
dolina kot turistični produkt za 3E
turizem, ki zadovoljuje zahtevne tuje
goste in se promovira z uporabo
modernih komunikacijskih orodij

Razvoj lokalnega turizma z uvajanjem novih in s
povezovanjem obstoječih produktov v celovito
ponudbo Mežiške doline. Obnova in razvoj male
turistične infrastrukture v povezavi z vsebino z
namenom povečanja raznovrstnosti ponudbe ter
aktivnosti za povečanje prepoznavnost Mežiške doline s
sodobnimi pristopi

Ohraniti in dati potrebno veljavo
kulturni, etnološki in tehniški dediščini
Mežiške doline

Podpora aktivnostim za ohranitev dediščine ter za dvig
nivoja poznavanja in zavedanja o pomenu dediščine.
Podpora aktivnostim za primerno povezovanje
turistične ponudbe z dediščino doline.

Dvig kvalitete bivanja prebivalcev
Mežiške doline.

Podpora aktivnostim za razvoj dejavnosti za prosti čas,
razvoj kulturnih dejavnosti in za spodbujanje aktivnega
življenjskega sloga, vključno z zagotavljanjem
infrastrukture za kakovostnejše življenjsko in bivalno
okolje prebivalcev Mežiške doline.

SKLAD
EKSRP
100.000

EKSRP
50.000

EKSRP
200.000
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III. tematsko področje: VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

CILJI

UKREPI ZA DOSEGO CILJEV

SKLAD

Podpora aktivnostim za spoznavanje in
ohranjanje narave na območju NATURE EKSRP
2000 in drugih območjih s posebnimi
70.000
Ohraniti obstoječe naravne danosti ter naravnimi danostmi, v povezavi z
dvigniti osveščenost in zavednost
doživljajskimi zgodbami, »učilnicami v
prebivalstva o pomenu varstva okolja naravi« ter tematskimi učnimi potmi
in narave
Podpora okoljsko naravnanim
aktivnostim lokalnega prebivalstva in
za lokalno prebivalstvo.

EKSRP
30.000
ESRR
70.000
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IV. tematsko področje:
VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK, TER DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

CILJI
Vzpostaviti inovativna
partnerstva za oblikovanje
in izvajanje aktivnosti za
prepoznane ranljive ciljne
skupine na območju
Mežiške doline

UKREPI ZA DOSEGO CILJEV

SKLAD

Podpora aktivnostim za oblikovanje in
izvajanje mreže storitev za ranljive ciljne EKSRP
skupine za povečanje kakovosti življenja, 50.000
aktivno staranje ter zmanjšanje tveganja
socialne izključenosti in revščine.
ESRR
97.000

HVALA ZA POZORNOST
Viktorija Barbič
A.L.P. PECA d.o.o.
Upravljavec LAS Mežiške doline
Tel.:059 091 080
Email: viktorija.barbic@las-md.si
Spletna stran: www.las-md.si

