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Os 4 -
Osnovni namen

Iz Strateških smernic EU:
• Usposabljanje na lokalni ravnip j j
• Pospeševanje javno - zasebnega partnerstva
• Pospeševanje sodelovanja in inovativnosti• Pospeševanje sodelovanja in inovativnosti
• Izboljšanje  lokalne uprave”
in zato tudi
• “Spodbujanje  endogenega razvojnega 

potenciala”     



Zakaj je to pomembno?Zakaj je to pomembno?

Za razvoj podeželja so nujne človeške spretnosti. 
Sama vlada ne zmore opraviti vseh nalog.  
Udeležena mora biti podeželska skupnost, kajti :

• Krajani poznajo svoje težave in potrebej j j
• Obvladujejo številne ključne vire
• Njihove spretnosti znanje in energija so glavni• Njihove spretnosti, znanje in energija so glavni 

viri
Nujna je njihova predanost• Nujna je njihova predanost 

Potrebujemo partnerstvo vlade in prebivalcev



Pripravljenost in sposobnostPripravljenost in sposobnost
Z d t t t j t bZa dosego tega partnerstva, je potrebna 

pripravljenost in sposobnost obeh strani, vlade 
in podeželskih skupnostiin podeželskih skupnosti.

Vlade ima lahko pogled od zgoraj navzdol…. in je g g j j
lahko v takšnem položaju, da izgubi neposredno 
povezavo s podeželskimi skupnostmi. 

Podeželske skupnosti pa so lahko plašne, 
ravnodušne, prebivalstvo se stara, dohodki soravnodušne, prebivalstvo se stara, dohodki so 
nizki, prebivalci niso pripravljeni prevzeti 
pobudo, niso pripravljeni razmišljati kolektivno.     



Pomanjkljivosti podeželskih območijPomanjkljivosti podeželskih območij

To pomanjkanje sposobnosti še posebej vpliva na 
tista podeželska območja, kjer so prisotne resne 
pomanjkljivosti:

• šibko podeželsko gospodarstvog
• upadanje in staranje prebivalstva
• slaba infrastruktura• slaba infrastruktura
• pomanjkanje socialne oskrbe
• pomanjkanje stanovanj
• iztrošeno ali ogroženo okolje



Nizkoriščene prednostiNizkoriščene prednosti
Vendar ta imajo ista podeželska območjaVendar ta imajo ista podeželska območja 

lahko veliko prednosti, ki jih lahko 
ponudijo vsem Evropejcem:ponudijo vsem Evropejcem:

• Hrano, les, vodo, rude, energijo
• Visoko kvalitetno življenjsko okolje 
• Prostor za rekreacijo in turizemProstor za rekreacijo in turizem
• Kvalificirano delovno silo

P i t j dj t išt• Poceni prostor za razvoj podjetništva
Ti viri so pogosto neizkoriščeni.



Razvoj skupnostiRazvoj skupnosti

Da bi odpravili te pomanjkljivosti in se 
zavedli teh prednosti, je treba  spodbuditip , j p
proces razvoja skupnosti.

Pri tem so pomembni :Pri tem so pomembni :
• Civilna družba 
• Socialni kapital 

Sodelo anje• Sodelovanje
• Vzpostavitev partnerstva  p p



Civilna družbaCivilna družba

Kaj je civilna družba?
• Ljudje, ki delujejo skupajj j j j p j
• Izven vladnih in gospodarskih okvirov 
• Tretji sektor ki ni izvoljen in ki je tudi neprofiten :• Tretji sektor, ki ni izvoljen in ki je tudi neprofiten :

- prvi sektor - vlada, uprava 
- drugi sektor - trgovina in industrija 



Ni nova zamiselNi nova zamisel

Cerkve ø ي Jezikovne skupineCerkve ø ي Jezikovne skupine 
ψ Mladinski klubi   ☺ Turistična društva

Športni klubi Društva žena        
Umetniška združenja Snemalni klubiUmetniška združenja  Snemalni klubi

♣ Klubi upokojencev  ♫ Glasbeni klubi



Vaške aktivnostiVaške aktivnosti

Po vsej EvropiPo vsej Evropi…
raste želja 

med prebivalci podeželja 
da s skupnimi močmida s skupnimi močmi

izboljšajo svojo lastno dobrobit  



Vaške dejavnosti na ŠvedskemVaške dejavnosti na Švedskem

Problem - oddaljena naselja, hude zime, 
oddaljenost lokalnih uprav, pomanjkanje j p , p j j
oskrbe

Rešitev samopomoč skupnosti otroškiRešitev - samopomoč skupnosti, otroški 
vrtci, skrb za ostarele, šole, trgovine, 

š č žpošte, turistična združenja, poletni 
festivali, akcije j

Struktura – vaške akcijske skupine  



Švedski Svet popularnih gibanjŠvedski Svet popularnih gibanj

• Več kot 4000 vaških akcijskih skupin• Več kot 4000 vaških akcijskih skupin 
• Okrajna združenja teh skupin
• Svet priljubljenih gibanj
• Hela Sverige Ska LevaHela Sverige Ska Leva

(“Cela Švedska naj živi!”) 
Š d ki d ž l ki l t k• Švedski podeželski parlament, vsako 
drugo leto

• Povezava z vlado



Družbeni kapitalDružbeni kapital

V teh aktivnostih nastaja družbeni kapitalV teh aktivnostih nastaja družbeni kapital …
• Prijateljstvo in zaupanje med ljudmi
• Pripravljenost in sposobnost za skupno 

delovanje de o a je
• Sodelovanje 
• Izmenjava spretnosti in virov 



Promoviranje sodelovanjaPromoviranje sodelovanja

Ljudje morajo biti vključeni, omogočeno jim 
mora biti 

da “osvojijo” proces
T dToda :
• ‘Demokratično sodelovanje’ ni enostavno e o at č o sode o a je e osta o
• Zahteva čas, energijo, pogum vlade in 

prebivalcevprebivalcev 



Lestev javnega udejstvovanjaLestev javnega udejstvovanja

Prebivalci in vlada se morajo povzpeti po lestvi 
javnega udejstvovanja              

Pooblastitev 
Partnerstvo

Sodelovanje
Posvetovanje

InformacijeInformacije 



Vzpostavljanje partnerstev: zakaj ?Vzpostavljanje partnerstev: zakaj ?

• Delovanje lahko temelji na javnem ali zasebnem 
ali civilnem sektorju j

• Samo en sektor ne more opraviti dela v celoti
• Lokalni razvoj lahko prinese korist• Lokalni razvoj lahko prinese korist 

ali nekorist : prisluhniti je potrebno različnim 
interesominteresom

• Proces je lahko odvisen od zagotovitve virov
financiranja iz različnih virov



Povezovanje preko območnih programov  

vlada   ministrstva, npr.          več -nacionalne 
kmetijstvo  industrija  izobraževanje        agencije 

regije                      Proces in program .
ali za izbrano območje zasebniali za izbrano območje                    zasebni 

okrajni               pripravljen preko partnerstva sektor
odbori         z  animatorjem,                              .

za določeno časovno obdobje

CIVILNA DRUžBA

skupnosti/ nevladneskupnosti/       nevladne  
občine   organizacije 

Lokalni PREBIVALCILokalni PREBIVALCI



‘Širok’ in ‘ozek’ razvoj podeželjaŠirok  in ozek  razvoj podeželja

EAFRD i i l i i j d ž ljEAFRD in nacionalni programi razvoja podeželja  
bodo osnova za razvoj podeželja 

V d l hk i j j t di d litik iVendar se lahko izvajajo tudi druge politike in 
programi EU ter nacionalnih & regionalnih vlad:
EU i l i i l i i k h ij ki kl di itd• EU    regionalni, socialni in kohezijski skladi itd.

• DČ    izobraževalne, zdravstvene & socialne 
ustanove, transport, infrastruktura, obramba itd.

Zato je potrebno razlikovati ‘ozek’ in ‘širok’ razvoj 
podeželja; in najti načine za njuno povezavo 

npr. Odbor za podeželsko politiko, Finska



Slovenski primer

Po poteh dediščine
Ob čj D l j k i B l K jiObmočje – Dolenjska in Bela Krajina
Program - ustvariti Pot dediščine, kot obliko trajnostnega 

turizmaturizma 
Proces – analiza virov : ugotavljanje socialnih and fizičnih  

možnosti, z vključevanjem prebivalcev : raziskava trgov j j p g
itd.

Partnerstvo – gospodarska zbornica, občine, 
gospodarstvenikigospodarstveniki

Animator – koordinator, ki izhaja iz gospodarske zbornice
Čas 10 let od leta 1995Čas – 10 let, od leta 1995
Večanje sposobnosti – usposabljanje gospodarstvenikov, 

naraščanje tržnih spretnosti    j p



Slovenska 
mreža za razvoj podeželja

• Združitev pobud Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano in PREPAREg p
zamisel izvira iz programa CRPOV

• delavnica na državni ravni oktober 2001• delavnica na državni ravni, oktober 2001
• 12 regijskih delavnic, v začetku leta 2002
• 2003 – ustvarjena mreža “za združitev 

vseh sodelujočih, na različnih nivojih, v j , j ,
razvoju podeželja v Sloveniji” 



Slovenska 
mreža za razvoj podeželja

Z č t d lZačetno delo
• zbiranje podatkov, usposabljanje, podpora mreži 
• projekt za promocijo diverzifikacije kmetij• projekt za promocijo diverzifikacije kmetij
Tekoči poudarki
• Sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in• Sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano
• Promocija mrežnega delovanja in partnerstva j g j p
• Pomoč pri pripravah za  LEADER
• Usposabljanje za nove razvojne izzive
• Mednarodno sodelovanje, npr. z LEADER Observatory 

in PREPARE



PREPAREPREPARE –
Partnerstvo za “podeželsko” Evropop p

NNamen
• Okrepiti civilno družbo na podeželju 
• Spodbujati zaupanje in dialog
• Spodbujati mednarodno sodelovanje na p j j

področju razvoja podeželja 
• Krepitev lokalnih skupnostip p
• Izražanje volje “podeželske” Evrope  



PREPARE partnerjiPREPARE partnerji
Forum SynergiesForum Synergies
ECOVAST, European Council for the Village and Small Town 

Swedish Popular Movements CouncilSwedish Popular Movements Council

Swedish Federation of Rural Economy and Agricultural Societies
Finnish Village Action Movement
Kodukant, Estonian Movement of Villages
Hungarian Rural Parliament
Lithuanian Rural Communities Union 
Polish Forum on the Animation of Rural Areas
Sl ki R l P li tSlovakian Rural Parliament

Slovenian Rural Development Network



Elementi nacionalnih gibanjElementi nacionalnih gibanj

Akcijske skupine na lokalnih ravnehj p
Mreže teh skupin  na regionalni in državni 

ravniravni 
Mikro-regije (npr. na Slovaškem, 

Madžarskem)Madžarskem) 
Druge nevladne organizacije na državni, 

regionalni, lokalni ravni
Povezave z državnimi LEADER mrežami



Dejavnosti državnih mrežDejavnosti državnih mrež

Informiranje vseh članov 
Usposabljanje lokalnih akcijskih skupin in ostalihp j j j p
Mreženje - spletne strani, glasila, srečanja  
Pomembni dogodki vsako ali vsako drugo letoPomembni dogodki, vsako ali vsako drugo leto
Akcijski programi, vključno (za nekatere) pomoč 

mrežam lokalnih akcijskih skupinmrežam lokalnih akcijskih skupin  
Povezava z vlado, kot ‘glas podeželja’
Mednarodno mreženje



Usposabljanje lokalnih skupin in drugihUsposabljanje lokalnih skupin in drugih

Usposabljanje s pomočjo PREPARE partnerjev, za :
• DG-Agri 
• nacionalne podeželske mreže
• državne uradnike
• animatorje + člane lokalnih akcijskih skupin
o:
• EU +  nacionalnih programih razvoja podeželja
• konceptu, načelih in izvajanju razvoja podeželja
• pripravah +  implementaciji programov in projektov 
• Udeležbe javnosti, vzpostavljanja partnerstev itd.    



Evropska podeželska zvezaEvropska podeželska  zveza

PREPARE partnerje predstavlja le 8 držav
Druge države imajo državna podeželska gibanja g j p g j

ali mreže npr. Danska,       Islandija      Irska 
Nizozemska    Norveška  Portugalska g

Širijo se tudi državne  LEADER mreže, povezane 
preko ELARDpreko  ELARD

Ti dve ‘družini’ sodelujeta v okviru EvropskeTi dve ‘družini’ sodelujeta v okviru Evropske 
podeželske zveze


