Povabilo
(partnerju)
za oblikovanje »Razvojnega partnerstva« – Lokalne akcijske skupine
Zgornje Savinjske doline (LAS-ZSD)
Območna obrtna zbornica Mozirje (OOZ) si s svojim delovanjem prizadeva povezovati različne pravne
osebe v Zgornji Savinjski dolini, zato, kot gospodarsko interesno združenje, daje z javnim pozivom in
tem povabilom pobudo vsem zainteresiranim partnerjem za sodelovanje pri skupnem razvojnem
procesu in oblikovanju Razvojnega partnerstva –LAS-ZSD, ki bo ustanovljeno z namenom izvajanja
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) za programsko obdobje 2014 – 2020 Zgornje Savinjske
doline.
Z Uredbo Vlade RS in EK, ki določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) v
programskem obdobju 2014–2020 v skladu s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko
komisijo za obdobje 2014–2020 želi OOZ Mozirje oblikovati enakopravno »Razvojno partnerstvo« na
osnovi »Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020« ter vključiti v
realizacijo (vsebin razvojnih dokumentov) pod-ukrepov CLLD, ki bodo predmet sofinanciranja iz
naslova Evropskih finančnih instrumentov ali skladov: EKSRP, ESPR in Evropskega sklada za regionalni
- ESRR.
Bistvo oblikovanja Razvojnega partnerstva (RP) oz. LAS-ZSD je doseči »namen in cilj« sodelovanja pri
načrtovanju in uresničevanju skupnega razvojnega procesa z lokalnimi viri in ustvarjalnimi potenciali:
(1) Namen CLLD je spodbujanje uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj
navzgor«, ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve
socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o
lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije.
(2) Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji.
Pri tem bo RP v Strategiji lokalnega razvoja (SLR) oblikovalo tematske vsebine oz. področja ukrepanja
in delovanja:
(1)Tematska področja ukrepanja, ki so ključna pri zasledovanju ciljev in reševanju lokalnih razvojnih
potreb, kot so:
1. ustvarjanje delovnih mest,
2. razvoj novih osnovnih storitev,
3. varstvo okolja in ohranjanje narave ter
4. večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

1

(2) Podpora iz naslova EKSRP bo osredotočena v šesto težišče ukrepanja iz PRP 2014–2020, ki se glasi:
»Zelena delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih
potencialov podeželja«.
(3) Podpora iz naslova ESRR bo osredotočena na peto prednostno naložbo v okviru devete
prednostne osi OP EKP 2014–2020, ki se glasi »Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost«.
(4) Podpora iz naslova ESPR bo osredotočena v doseganje posebnega cilja spodbujanje gospodarske
rasti, socialne vključenosti, ustvarjanja novih delovnih mest ter podpiranja zaposljivosti in mobilnosti
delovne sile prednostne naloge EU, ki se glasi »Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije«.
RP LAS-ZSD bo organizirano, v skladu z lokalnim razvojem (ali potrebam razvoja), ki ga vodi
skupnost (Uredbo CLLD), nacionalnimi predpisi in zahtevami strateških in operativnih razvojnih
dokumentov za črpanje evropskih finančnih sredstev v programskem obdobju 2014-2020, kot
pogodbeno partnerstvo.
Vsi, ki se boste odzvali našemu javnemu pozivu in vabilu o vstopu v Razvojno partnerstvo LAS-ZSD
boste imeli možnost sodelovali pri oblikovanju vsebine Partnerske pogodbe o ustanovitvi Lokalne
akcijske skupine Zgornje Savinjske doline.
Z uredbo Vlade RS in EK je opredeljeno, da bo RP LAS-ZSD ustanovljeno med partnerji (gospodarstva,
javne oz. lokalne uprave in nevladnega neprofitnega sektorja) na osnovi »pogodbe o partnerstvu« po
predlogu uredbe Vlade RS na teritorialnem območju, ki obsega od 10.000 do 150.000 prebivalcev.
Ta in ostali formalni pogoji vsem zainteresiranim partnerjem omogočajo, da se Zgornje Savinjska
dolina lahko učinkovito organizira, ustvari vse pogoje in aktivira vse potenciale za uspešen družbenogospodarski razvoj na področju lesno-predelovalne industrije, turizma, kmetijstva, učinkovitega
varovanja naravnega okolja in skrbi za človeka ali razvoja socialnega podjetništva ter kooperativ z
vsemi spremljajočimi podpornimi dejavnostmi pomembnimi za boljše življenje in napredek vseh ljudi.
Zaradi rokov priprave in prijave projektov vas vabimo, da nam najpozneje do 31. julija 2015 na naslov
OOZ Mozirje, Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje pošljete izpolnjeno izjavo partnerja za vstop v RP LASZSD.
OOZ Mozirje

Mozirje, 23.6.2015
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