Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

A.L.P. PECA D.O.O.
Prežihova 17
2390 Ravne na Koroškem
v sodelovanju z občinami: Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem

Ravne na Koroškem, 22.6.2015
VABILO NA PRVO INFORMATIVNO SREČANJE
POTENCIALNIH PARTNERJEV ZA OBLIKOVANJE POGODBENEGA PARTNERSTVA LAS MEŽIŠKE DOLINE

Spoštovani,
v novem programskem obdobju 2014 - 2020 bo Lokalna Akcijska Skupina Mežiške doline organizirana kot LOKALNO
POGODBENO PARTNERSTVO, ki bo ustanovljeno z namenom izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost - program
CLLD. Zato smo v Mežiški dolini pričeli s postopkom ustanavljanja partnerstva, ki bo združilo interese lokalnega območja v
Lokalni akcijski skupini - LAS Mežiške doline.
V ta namen je bil v mesecu maju objavljen Javni poziv za vstop v partnerstvo v Lokalni Akcijski Skupini za razvoj
podeželja na območju občin Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem.
Ker ste s podpisom Izjave o nameri izrazili interes za vstop v lokalno partnerstvo, vas vabimo, da se nam pridružite na
prvem informativnem srečanju vseh potencialnih partnerjev, ki bo

v torek, 30.6.2015 ob 12.00 uri, v mali kulturni dvorani
KULTURNEGA CENTRA RAVNE NA KOROŠKEM, Gledališka pot 1, 2390 Ravne na Koroškem.
Na informativnem srečanju vam bomo predstavili pogoje za oblikovanje in delovanje LAS ter naloge partnerstva LAS, ki
izhajajo iz Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014 – 2020 (Uredba CLLD).
Prav tako vam bomo predstavili osnutek partnerske pogodbe in vam dali priložnost, da s svojimi mnenji in predlogi
sooblikujete ta pomemben dokument.
Več informacij lahko dobite po telefonu:
059 091 080, Viktorija Barbič
059 091 084, Andreja Tarkuš
Prosimo vas, da svojo udeležbo, najkasneje do 29.6.2015 potrdite na elektronski naslov: andreja.tarkus@alppeca.si .

VLJUDNO VABLJENI!
A.L.P. PECA, d.o.o.
Viktorija Barbič, direktorica

v sodelovanju z občinami Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem

