
Mi smo iz Walesa
Število prebivalcev : 3 mio
Velikost : 20,000 km2,
Glavno mesto : Cardiff
Jezik : valežanski in angleškiJezik : valežanski in angleški
Gospodarstvo : kmetijstvo, 
turizem in industrijaturizem in industrija
Vlada : Državni zbor Walesa, 
Vlada Velike BritanijeVlada Velike Britanije
Identiteta: rugby, ovčjereja, petje



/Ynys  Mon / otok Anglesey

Število prebivalcev : 65,000
V lik 676 k 2Velikost : 676 km2
Zaposlitev: javna uprava (29%),
t rizem (18%) ind strij (15%)turizem (18%), industrija (15%)
Stopnja dohodka: 67% 
povprečja Velike Britanijepovprečja Velike Britanije
Problematika: negativna 
migracija, neizkušena delovnamigracija, neizkušena delovna 
sila, izguba varnih zaposlitev, 
upad kmetijstva, upad BDP



Program LEADERProgram LEADER
Širši razvoj podeželja

Kar nas dela drugačne, nas dela zanimive.
Kar nas dela zanimive, nas dela ‘tržne’.Kar nas dela zanimive, nas dela tržne .

To je bistvo programa LEADER
DODANA VREDNOST

RAZVOJ ‘OD SPODAJ NAVZGOR’
GLOBJE: OD ZEMLJE DO INTERNETA

ŠIRINA: OD VINSKE TRTE DO VINA
OD VIRA DO PROIZVODA
S CESTE DO MIZES CESTE DO MIZE

UDELEŽBA
INOVACIJA

INTEGRACIJA
Sodelovanje s skupnostjoSode ova je s s up ostjo



PREDSTAVITEV V DVEH DELIH:
1. LEADER V ANGLESEYU, WALES

Zgodovina in rast
Dodajanje vrednosti programu LEADER 

Gerallt Llewelyn Jones, direktor
2. RAZVOJ NOVIH PROIZVODOV

Projekt ‘The Mona Bauhaus’
dodajanje vrednosti lokalnim virom 

Dafydd Gruffydd, EU vodja delovne skupine



PodjetjePodjetje
Ustanovljeno v letu 1995 za izvajanje programa LEADER II 1995-1999
2005 £5mio letni promet v obeh podjetjih2005 - £5mio letni promet v obeh podjetjih
Podjetji:
MENTER MON Cyf – razpisi za EU programe

2 7 i 20 l ih dj j i d č i d l jpromet: 2.7 mio; 20 zaposlenih;  podjetje ni davčni zavezanec; delovanje 
omejeno  samo na to lokalno območje
NICO MON Cyf – izvajanje aktivnosti odobrene na komercialnih razpisih 
za komercialne pogodbe z: WDA WAG itdza komercialne pogodbe z: WDA, WAG, itd. 
promet: 1.8mio 40 zaposlenih; podjetje je davčni zavezanec; ni geografskih 
omejitev
60 zaposlenih (30 največji delodajalec)60 zaposlenih (30. največji delodajalec)
Socialno podjetništvo
odobrena podjetniška agencija
M I i hMenter Iaith
Pogodbeni partner je odobren s strani zavoda za zaposlovanje
Ustvarja svoja nova podjetja
Enakopravno partnerstvo zasebnega sektorja



Menter Mon Cyf.

18 direktorjev podjetij delujoč na  tretjinskem  principu
U blj LEADER i h ihUporablja LEADER pristop v vseh programih
POSLANSTVO: 

k k d k d hrazviti kakovostne proizvode in storitve v okviru endogenih 
bogastev tega področja, odkrivanje, razvoj in izkoriščanje 
potenciala za gospodarski razvojpotenciala za gospodarski razvoj.



Moncynefin (naravno okolje )
Gospodarski razvoj podeželja skozi biodiverziteto inGospodarski razvoj podeželja skozi biodiverziteto in  

okrepitvijo habitatov 
DODAJANJE VREDNOSTI EDINSTVENIM ZNAČILNOSTIMDODAJANJE VREDNOSTI EDINSTVENIM ZNAČILNOSTIM 

PROJEKTI:
Anglesey Red Squirrel ProjectAnglesey Red Squirrel Project
Anglesey Otter Project
Anglesey Water Vole 
P j t L l N t RProject Local Nature Reserves



Monamgylchedd (razvoj aktivnega turizma)
Gospodarski razvoj podeželja s pomočjo integracije 

ZAŠČITA PRED POPLAVAMI,  IZBOLJŠANJE  HABITATOV,  
INFRASTRUKTURA ZA AKTIVNOSTI

Kolesarska pot ‘Lon Las Cefni’

£1.1 mio razpoložljivih sredstev za projekt (250k LEADER)
15km kolesarskih poti 
uporaba sredstev za zaščito pred poplavami za dodajanje vrednosti 
programu LEADER 



Infrastruktura obalnih poti 
Gospodarski razvoj podeželja s pomočjo integracije 

DODAJANJE VREDNOSTI OBALNI PODOBI

£1.5 mio projekt
155 km obalnega območja; pred tem brez dodane vrednosti
Integracijag j

CCW; nacionalni sklad; WDA; EKUJS; YMCC
Ustvariti 25km novih poti
Izboljšati 50km obstoječih dostopnih potiIzboljšati 50km obstoječih dostopnih poti
Ustvariti nove turistične proizvode
Odobritev pomoči lokalnim kmetijam za izkoriščanje potenciala
Pohodniški festival v Angleseyu 1000 obiskovalcevPohodniški festival v Angleseyu – 1000 obiskovalcev 

Izboljšava
steze, ograje, markiranje poti, interpretacija
Naročila za ureditev novih poti

Trajnost skozi
Prijatelji obalnih poti – interesna skupnostj j p p
‘mainstreaming’ lokalnih oblasti
Pohodniški festival



Dediščina
G d ki j d ž ljGospodarski razvoj podeželja 
s pomočjo turistične dediščine

DODAJANJE VREDNOSTI LOKALNI DEDIŠČINIDODAJANJE VREDNOSTI LOKALNI DEDIŠČINI 

Swtan Cyf (Slamnata koča) – ESRR obnovitveni projekt  in ESS razvojni 
projekt (apnena malta); podprt s strani socialnega podjetništva.p j ( p ); p p g p j
Pomorski muzej – pomorska zgodovina območja Holyhead; podprt s strani 
socialnega podjetništva
Mona Antiqua  - interpretacija dediščine

Pristop / izboljšanje privlačnosti
b db k l d diščiobnova zgradb kulturne dediščine



Menter Iaith (jezikovni razvoj)
Gospodarski razvoj podeželja 
z dodajanjem vrednosti jeziku

Promoviranje in spodbujanje uporabe valežanskega jezika v poslovnem, 
prostovoljnem in sektorju skupnostip j j p

Festival Gwyl Cefni 
Prevajalski servisi
Mladinsko gledališče Anglesey – 250 članov
B F ( l ž ki p i č ik l ž k pi )Bys ar Frys (valežanski priročnik za valežansko pisavo)
Praznovanje dneva St Dwynwen 
Llwybro (slediti mladim ljudem)y ( j )



Razvoj kulinarikeRazvoj kulinarike
DODAJANJE VREDNSTI LOKALNI KULINARIKI IN KMETIJSKIM 

GOSPODARSTVOM

Pritegniti Nove prehranske proizvode
Zasebni sektor, ki ni naklonjen tveganjem, pogosto potrebuj intervencijeZasebni sektor, ki ni naklonjen tveganjem, pogosto potrebuj intervencije

Pomoč novim prehranskim proizvodom 
Direktne podpore iz sredstev LEADER privatnemu sektorju

Ustvarjanje priložnostnih dogodkov za promocijo hrane
Pomembne razstave in mreženje
Ustanavljanje skupnih blagovnih znamkUstanavljanje skupnih blagovnih znamk
Mon Mam Cymru – Anglesey Mother of Wales
Sklad za diverzifikacijo kmetijstva 1995-99j j
Odobrenih 20 podpor za diverzifikacijo v turizem, prehranske proizvode, ….

Zagotavljanje trajnosti skozi trg



Primeri lokalnih proizvajalcev podprtih s strani LEADERp j p p
DODAJANJE VREDNOSTI LOKALNIM VIROM IN 

BOGASTVU

Projekt Gorau Glas Blue Cheese – od začetka
Projekt Menai Oysters – podjetniški razvoj
Projekt Halen Mon – od začetka, sedaj se prodaja v 13 državah
Projekt Deri Mon Smokery prekajeni mesni proizvodiProjekt Deri Mon Smokery – prekajeni mesni proizvodi



Mona Bauhaus (LEADER +)( )
Dodajanje vrednosti lokalni podobi in virom – nova metodologija za razvoj novih 

proizvodovproizvodov

Identificirati in izkoristiti lokalne vire in izkušnje in podobo za razvoj novih 
proizvodov…. p

Dafydd – več o tem v njegovi predstavitvi 



Nicomon Cyf

Pogodbe, razvijanje tržnih projektov, kjer so potrebe, ki 
jih trg ne pokrivajih trg ne pokriva

Ustanavljanje novih podjetij (WDA)
Pobuda za samostojno prodajo (WDA)j p j ( )
Valežanske povezave (WLB)
Zaposlitveni kontakti (Zavod za zaposlovanje)
K b id R l C ll i (WAG)Kerbside Recyclate Collection (WAG)
AWE / TIM
Mona Bauhaus proizvodiMona Bauhaus proizvodi



ILM projekti
ILM pogodbe

Naravni rezervat The Dingle

Kaj je ILM?Kaj je ILM?

Podjetje, ki zaposluje mlade brezposelne  
osebe za obdobje 3 – 6 mesecev in jim 

či blj j i ž iomogoči usposabljanje in možnosti za 
iskanje nove zaposlitve. 



Menter Mon je nastal iz LEADER-ja

Po našem mnenju je LEADER eden izmed najbolj učinkovitih 
intervencij javnega sektorja na področju razvoja podeželjaintervencij javnega sektorja na področju razvoja podeželja
Prinesel je duh EU v vsakodnevno življenje 
Naučil nas je ‘mainstreaminga’j g
V najboljšem primeru je LEADER ustvarjalno orodje, pogon za 
demokracijo sodelovanja. Nudi izzive skupnostim za iskanje 

jih ih l ih ši i j d d j l hnjihovih lastnih rešitev in ponuja sredstva za doseganje le-teh. 
Vsako podeželsko območje ima svoje posebnosti, svoj 
razlikovalni faktor LEADER je tukaj zato da se na terazlikovalni faktor. LEADER je tukaj zato, da se na te 
posebnosti osredotoči in jim da dodatno vrednost.



MONA BAUHAUS

Dafydd Gruffydd



Cilj projekta Mona Bauhaus

Uresničiti speči potencial gospodarstva Ynys Mon 
z identifikacijo in razvojem novih proizvodov 
skozi uporabo endogenih veščin, virov in p g ,
podobe 

OZIROMAOZIROMA

USTVARITI NAJBOLJŠE IZ TEGA KAR IMAMOUSTVARITI NAJBOLJŠE IZ TEGA, KAR IMAMO.



Zakaj je bilo potrebno? 

Pomanjkanje kreativnosti in inovacij
29% zaposlenih v javnem sektorju
Negativna migracija mladih ljudiNegativna migracija mladih ljudi
67 % povprečnega dohodka VB



Zakaj je bilo potrebno?Zakaj je bilo potrebno? 

Preveliko zanašanje na malo število velikih 
podjetij

Wylfa jedrska elektrarnay j
Anglesey aluminij
G pi F dGrampian Foods



Zakaj je bilo potrebno?

Gospodarstvo, nenaklonjeno tveganjem 
Podjetja ki se ukvarjajo z izboljšanjem življenjskega 
sloga npr. zdravje, umetnost in domača obrtg p j
Storitvene dejavnosti, npr. frizerstvo, vodovodarstvo
Turistična dejavnost npr kavarneTuristična dejavnost, npr. kavarne



Kaj je Bauhaus?

Bauhaus je šola avantgardne umetnosti in 
oblikovanja, ki jo je leta 1919 v Nemčiji 
ustanovil Walter Gropius. Leta 1933 so šolo p
zaprli nacisti.



S čim se je ukvarjal Bauhaus?

Njen namen je bil iskanje novih oblik in novih 
rešitev za človekove osnovne potrebe kot tudi za 
njegove estetske potrebe. Bauhausov učni načrt j g p
se je vrnil k osnovam, osnovnim materialom in 
osnovnim pravilom oblikovanjaosnovnim pravilom oblikovanja…

Bauhausove delavnice so proizvedle prototipe za p p p
masovno proizvodnjo: od posamezne luči do 
celotnega bivalnega prostoracelotnega bivalnega prostora.



Proizvodi



Kaj je Mona Bauhaus?

Uporaba Bauhaus filozofije in principov v 
gospodarskem razvoju.

Vrnitev k osnovam, osnovnim materialom,
Proizvodnja prototipov za široki trg
Zd ž j p i li t lič ih p d čijZdruževanje specialistov z različnih področij
Uporaba vrednot visokega designa 
Osvojitev inovativnih pristopov k razvoju novih 
proizvodov



Mona Bauhaus študijski program

Identifikacija in katalogizacija lokalnih virov
Naravni viri 
Stranski proizvodi
Odpadni proizvodi
Lokalna podoba (zgodovinska, kulturna, značajska)p ( g , , j )

Identifikacija in katalogizacija lokalnih znanj in 
izkušenjizkušenj
Identifikacija lokalnih proizvodnih kapacitet



Oblikovalske delavnice

Identificikacija tem proizvodov
Vrt
Prosti čas
Zdravje in lepota,…

Pridobiti oblikovalce, specialiste, prodajalce na drobno 
za razvoj novih proizvodnih idej z uporabo lokalnih 
virov
Lista proizvodnih idej in priprava opisa oblike prototipa



Prototip novega proizvoda

Pritegniti privatni sektor za proizvodnjo novih 
proizvodov. 
Plasiranje proizvoda na trgPlasiranje proizvoda na trg…



Je kot priprava obroka s tem karJe kot priprava obroka s tem, kar 
imamo v hladilniku!

Kaj lahko narediš iz…
jajc
čebule
zelja
pese….

ANGLESEY JE MOJ NG S J OJ
HLADILNIK!!



Blagovna znamka



Parys porcelan
ŠŠirok izbor visoko kakovostnih porcelanskih izdelkov  
Oblikoval Morgen Hall, slaven valežanski keramikg
Proizvedeno v Anglesey-u
Uporaba pigmentov iz bakrenega rudnika ParysUporaba pigmentov iz bakrenega rudnika Parys



Obleka
Večnamenska obleka za 
prosti čas/vrtnarjenje
Oblikovala Jane Davies, 
nagrajena lokalna oblikovalka 

bl koblek
V razvijanju še verzija za 
ib j j i j h jribarjenje in jahanje

Proizvedena s strani
Angleseyske šiviljskeAngleseyske šiviljske 
manufakture



Kopališče

Luksuzno kopališče, 
l dl inastalo na podlagi 

Angelseyske druidske 
d diščidediščine
Z uporabo Halen Mon, 
uveljavljeno, lokalno 
pridobljeno, morsko 
soljo



Parys jadralni stol

Inovativni stol, 
d h jnavdahnjen z 

angleseysko pomorsko 
di ijtradicijo.

Okvir in platno 
proizvedeno s strani 
lokalnega 
manufakturnega podjetja. 



Kaj smo se naučili?

Kar nas naredi drugačne nas naredi zanimive in 
tržne
Potrebno je skrbno izbrati proizvode in raziskatiPotrebno je skrbno izbrati proizvode in raziskati 
trg 
Ž d č k kl č b kŽe od samega začetka vključiti zasebni sektor
Uspeh se meri s prodajop p j



Prihodnost

Vzpostaviti Parys Designs kot trajnostno in 
tržno podjetje. 
Prodajati izdelke v Veliki Britaniji in izven terProdajati izdelke v Veliki Britaniji in izven ter 
dvigniti osveščenost Angleseya in Walesa. 

k b k d l hPriskrbeti kreativno orodje za plasiranje novih 
proizvodov na trg. 


