LAS Gorenjska košarica nadaljuje uspešno delo
LAS GORENJSKA KOŠARICA USPEŠNO V ZAKLJUČEK PROGRAMSKEGA OBDOBJA
ČRPANJA EVROPSKIH SREDSTEV ZA RAZVOJ PODEŽELJA NA GORENJSKEM
Deležniki iz javnega, nevladnega in zasebnega sektorja so leta 2016 na območju 14 občin Gorenjske
leta 2016 ustanovili Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica in s pripravo strategije lokalnega
razvoja kandidirali za pridobitev Evropskih sredstev Programa razvoja podeželja CLLD 2014 – 2020.
Konec leta 2016 je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja potrdila članstvo Lokalne akcijske
skupine Gorenjska košarica in s tem dodelila možnost črpanja evropskih sredstev iz treh strukturnih
skladov:
•
•
•

Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR),
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP),
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

Člani LAS Gorenjska košarica so nalogo vodilnega partnerja zaupali Regionalni razvojni agenciji
Gorenjske, BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj.
Od leta 2017 do danes so bili izvedeni trije javni pozivi za izbor operacij iz vseh strukturnih skladov in
po potrditvi odgovornih nacionalnih institucij je v izvajanju 19 projektov v skupni vrednosti več kot 5,8
mio €, od tega bo območje za te projekte pridobilo približno 3,3 mio €. Uspešno smo pridobili še dobrih
410 tisoč € nepovratnih evropskih sredstev za skupno odobrenih osem projektov sodelovanja, ki bodo
še dodatno pripomogla k boljši kakovosti življenja na podeželju.
Uspešno delovanje LAS Gorenjska košarica v zadnjih letih so opazila tudi odgovorna ministrstva in tako
območju dodelila še 315 tisoč € nepovratnih sredstev.

USPEŠNO ZAKLJUČEN JAVNI POZIV ZA RIBIŠKI SKLAD
V letošnjem letu je LAS Gorenjska košarica uspešno zaključila 3. Javni poziv za izbor operacij za
uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica za ribiški sklad (ESPR), s katerim
so bila razpisana vsa preostala sredstva iz omenjenega sklada v višini dobrih 377 tisoč €. LAS GK je na
javni poziv prejela dve vlogi, ki sta bili uspešno potrjeni tudi s strani pristojnega ministrstva.
Projekt Turizem ribjih doživetij bo spodbudil razvoj privlačne in uspešne turistične ponudbe na širšem
območju občine Preddvor (skupaj s sosednjimi občinami), z vključenim aktivnim doživljanjem
ribogojstva, ribištva, rib in ribje kulinarike z drugimi aktivnostmi aktivnega doživljanja narave in
podeželja. Projekt Ribja narava Gorenjske pa se bo osredotočala na širša območja treh vodnih lokacij
s široko paleto elementov ribje naravne dediščine, pa tudi ponudbe aktivnega doživljanja narave:
Ribnik Žeje, Trbojsko jezero in Bohinjsko jezero s pritoki/odtoki.
Večina sredstev iz ribiškega sklada je bila s tem javnim pozivom počrpana.
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OBMOČJE LAS GORENJSKA KOŠARICA

LAS GORENJSKA KOŠARICA V LETU 2020
Za LAS Gorenjska košarica se kljub kaotični situaciji zaradi razglasitve epidemije Covid-19 zaključuje
uspešno leto. Kot je že omenjeno, je bil spomladi objavljen in uspešno zaključen tretji javni poziv za
izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za LAS Gorenjska košarica za
programsko obdobje 2014-2020, skupno se je izvajalo 27 projektov.

7 projektov ESRR

9 projektov EKSPR

4 projektov ESPR

7 projektov sodelovanja
Število projektov po skladih v okviru LAS Gorenjska košarica v letu 2020

S projekti se je na območju LAS Gorenjska košarica izboljšala kakovost življenja na različnih področjih.
Glavne aktivnosti izvedenih operacij:
•
•

spodbujanje trajnostne mobilnosti in javnega prevoza sočasno s skrbjo za ohranjanje okolja
ter zmanjševanje emisij CO2;
razvoj pametnega osvetljevanja ter zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja;

2

•
•
•
•
•
•
•

spodbujanje lokalne prehranske verige z inovativno pripravo tradicionalnih lokalnih jedi in
ohranjanje ribje kulturne dediščine;
večja izraba lokalnega lesa in ohranjanje tradicionalne arhitekture gorenjskih vasi;
spodbujanje ekološkega in biodinamičnega kmetijstva, dodana vrednost žit ter ustvarjanje
pogojev za nova delovna mesta na kmetiji;
oživljanje degradiranih območij v urbanih naseljih in na podeželju;
ohranjanje bogate naravne dediščine podeželja in zagotavljanje inovativnih pristopov za
ohranjanje biotske raznovrstnosti v urbanih naseljih;
ohranjanje znanj in kompetenc prebivalstva ter razvoj trajnostnih zelenih delovnih mest;
večja vključenost ranljivih skupin s pomočjo razvoja medgeneracijskih centrov za
vključevanje uporabnikov vseh generacij v aktivnosti v njihovem lokalnem okolju ter starejšim,
ostalim ranljivim skupinam ter ženskam omogočene strokovno kakovostne in preverjene
informacije o ohranjanju zdravja in telesnih ter fizičnih lastnosti.

izvajanje 27
projektov
(2020)

11
zaključenih
projektov
(2020)

3
2021
16 + projekti, ki
bodo prijavljeni
na 4. Javni poziv
LAS Gorenjska
košarica

Izvajanje in zaključevanje projektov v okviru LAS Gorenjska košarica v letu 2020 in vpogled v leto 2021

V letu 2020 so se izvajali številni zanimivi projekti z inovativnimi naložbami, oblikovanimi produkti,
raznovrstnimi dogodki, razstavami in atraktivnimi, odlično obiskanimi delavnicami. Izdelani so bili filmi,
brošure, knjižice in zemljevidi, ki predstavljajo le delček vsega, kar je bilo v projektih doseženo oziroma
kar odslej prebivalcem in obiskovalcem ponuja gorenjsko podeželje.

V projektu Hitro s kolesom se je v sistem za avtomatizirano izposojo koles Gorenjska.bike povezalo 5 gorenjskih občin (Vir: Andrej Zalokar) /
S projekti, kot so Gorenjske ribe, se spodbuja tudi lokalna prehranjevalna veriga (Vir: Urška Verč)

Nova učna pot Blejski Zlatorog je ena od pridobitev projekta Spoznajmo biodiverziteto v naseljih, v katerem sta poleg Bleda sodelovali še
občini Bohinj in Naklo (Vir: Tomaž Sedej) / Projekt sodelovanja Odprta vrata učnih kmetij v ospredje postavlja pomen kratkih prehranskih
verig, ki zagotavljajo najkrajšo pot »od njive do krožnika« z okoljskega, zdravstvenega, ekonomskega in socialnega vidika (Vir: arhiv BSC)

Večji del leta je bila država pod vplivom epidemije Covid-19, zato je pretok informacij tekel prek
spletnih orodij. Dogodke v živo so zamenjali »Zoom« sestanki, konference, predavanja in delavnice, še
pomembnejše je bilo redno komuniciranje prek spletne strani. Na spletni strani LAS Gorenjska košarica
so bile poleg splošnih informacij o projektih objavljene vse novice o pomembnejših aktivnostih vseh
projektnih partnerjev.
Vsak izvedeni projekt je pomembno prispeval k razvoju naselij in k boljši kakovosti življenja prebivalcev
na podeželju. V letu 2020 so se zaključili vsi projekti iz prvega javnega poziva, sofinancirani iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR): Uporabimo lokalni les, Naša industrijska dediščina naš
ponos, Hitro s kolesom, Zelena naselja, Spoznajmo biodiverziteto v naseljih, Pametna razsvetljava in
Gerobus. Zaključen je projekt Ribja kulturna dediščina, ki ga sofinancira Evropski sklad za pomorstvo in
ribištvo (ESPR) in trije projekti sodelovanja: Odprta vrata učnih kmetij (EKSRP), Pot miru (ESRR) in
Ocenjevanje ribjih izdelkov (ESPR).

Pametna razsvetljava: v Bohinju, Naklem in Tržiču so pomembno prispevali k zmanjševanju
prekomernega svetlobnega onesnaževanja. Vir: Tomaž Sedej

POGLED V 2021
V letu 2021 se nadaljuje izvedba projektnih aktivnosti devetih projektov, ki so sofinancirani s sredstvi
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Kulinarično popotovanje, Od pridelka do izdelka,
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Semenjalnica, Medgeneracijski centri, Smer TNP, Zelene rešitve, Arhitektura gorenjskih vasi, Bogastvo
narave in Počakaj na bus. Nadaljujejo se projekti Gorenjske ribe, Turizem ribjih doživetij in Ribja narava
Gorenjske iz ribiškega sklada ter štirje projekti sodelovanja: Biosferna območja Slovenije oz. Unesco
MAB, E-nostavno na kolo, Mreža vodnih poti v KSA in Kolesarska veriga na podeželju.
Največji dosežek LAS Gorenjska košarica je prav projekt sodelovanja Kolesarska veriga na podeželju,
saj se je v skupni zgodbi enotnega sistema za izposojo koles povezalo kar 12 lokalnih akcijskih skupin
od skupaj 37, ki delujejo na območju Republike Slovenije.
Omenjenim projektom se bodo prihodnje leto pridružili novi projekti, prijavljeni in odobreni v 4.
Javnem pozivu LAS Gorenjska košarica, ki bodo prispevali k ciljem, ukrepom in povečanju kazalnikov,
kot jih določa Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica (2014-2020).
4. Javni poziv bo predvidoma objavljen v prvi polovici prihodnjega leta. Razpisana bodo vsa
razpoložljiva sredstva vseh treh strukturnih skladov.
Objavo javnega poziva in vedno sveže novice o programu CLLD, projektih, delavnicah in drugih
dogodkih, ki jih izvaja LAS Gorenjska košarica v sodelovanju z različnimi projektnimi partnerji, najdete
na www.las-gorenjskakosarica.si, kjer se lahko prijavite tudi na e-novičke. Za vaša vprašanja pa smo
na voljo prek e-naslova las@bsc-kranj.si.
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