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LEADER V EU

• nastal zaradi potrebe po spodbujanjunastal zaradi potrebe po spodbujanju 
celovitega razvoja podeželja 

• se izvaja že tretje programsko obdobje
• je ena izmed štirih iniciativ ki se financira• je ena izmed štirih iniciativ, ki se financira 

skozi EU strukturne sklade
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CILJI INICIATIVE LEADER+:
• nuditi finančno podporo podeželju in nosilcem razvoja na podeželju, da 

bodo lahko izkoristili svoje lokalne razvojne potenciale in zagotovili 
trajnostni razvoj svojih območij z novimi inovativnimi pristopitrajnostni razvoj svojih območij z novimi inovativnimi pristopi

• spodbujati endogeni razvoj podeželja, kar predpostavlja aktivno sodelovanje 
lokalnega prebivalstva pri oblikovanju lokalne razvojne strategije in njenem g p p j j g j j
izvajanju

• uresničevati načela subsidiarnosti in participativne demokracije na lokalni 
ravni kjer ljudje sami odločajo o svojem razvoju in sami tudi izbirajoravni, kjer ljudje sami odločajo o svojem razvoju in sami tudi izbirajo 
razvojne projekte, ki jih bodo uresničevali s  finančno podporo Leader-ja.
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PREDLAGANE TEME V OKVIRU LEADER+:

• uporaba naravne in kulturne dediščine
i b ljš j k lit t ži lj j d ž lj• izboljšanje kvalitete življenja na podeželju

• razvoj lokalnih produktov in njihovega skupnega trženja
b ih t h l ij i j d kt i t it• uporaba novih tehnologij pri razvoju produktov in storitev

LAS je imel svobodo predlagati tudi svoje teme, česar so j p g j ,
se mnogi med njimi tudi poslužili.
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LEADER PRISTOP V SLOVENIJI:

• izkušnje s programi, ki gradijo na aktivni participaciji prebivalcev 
(CRPOV INR RPP)(CRPOV, INR, RPP)

• sproščena razvojna energija območij, ljudje so se povezovali in se 
j j i d l j k j d bi i t ili k lit t jš jpovezujejo in delaju skupaj, da bi si zagotovili kvalitetnejše pogoje 

za bivanje in delo

• človeški in socialni kapital, ki ga premore slovensko podeželja, sta 
bistvena za ohranitev in razvoj podeželja, vendar brez finančne 
podpore nezadostna
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L d k j d 3 j ki jLeader os skupaj predvsem s 3. osjo, ki je 
usmerjena v zagotavljanje kakovosti življenja na 

d ž lj i di ifik ij d ž l kpodeželju in diverzifikacijo podeželskega 
gospodarstva (ter tudi ukrepi ostalih dveh osi) 
l hk či ič j ič k jlahko omogoči uresničevanje pričakovanj 
slovenskega podeželja, če bomo priložnost znali 
i k i titiizkoristiti.
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KAJ MORAMO STORITI?
• jasno opredeliti razvojne ambicije svojih območij
• zagotoviti delovanje lokalnih partnerstev, da bodo motor g j p ,

razvoja območja in odgovoren upravljalec finančnih 
sredstev v dobrobit skupnemu razvoju območja

• zagotoviti finančno podporo izvajanju razvojnih projektov 
na lokalni ravni (občin, privatnega sektorja) 

• zagotoviti na državni ravni potrebne pogoje, da bo 
omogočen čim hitrejši začetek izvajanja osi Leader
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Razvoj smo ljudjeRazvoj smo ljudje. 

S sodelovanjem, medsebojnim zaupanjem, 
voljo in znanjem bomo skupaj zmogli 

ohraniti naše podeželje živo .

Hvala za pozornost.
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