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Ciljna področja:
Leader+ oblikujejo tri dejavnosti:
• Dejavnost 1 – Pomoč pri strategijah za celostni razvoj območij, ki so poskusne in temeljijo na
pristopu od spodaj navzgor.
• Dejavnost 2 – Pomoč pri sodelovanju med podeželskimi območji.
• Dejavnost 3 – Povezovanje v omrežje.

Prednostne strateške teme:
Prednostne teme programa Leader+, ki jih je določila Komisija, so:
• kar najboljše izkoriščanje naravnih in kulturnih virov, vključno z dvigovanjem vrednosti znamenitosti;
• izboljšanje kakovosti življenja na podeželju;
• dodajanje vrednosti lokalnim proizvodom, zlasti z olajšanjem dostopa do trga manjšim proizvodnim enotam s pomočjo skupnih dejavnostih in;
• uporaba znanja in izkušenj ter novih tehnologij za večjo konkurenčnost proizvodov in storitev
na podeželskih območjih.

Prejemniki in projekti, upravičeni do financiranja:
Denarna pomoč v okviru programa Leader+ se dodeli partnerstvom, lokalnim akcijskim skupinam,
ki jih oblikuje javnost, zasebni in neproﬁtni sektorji za izvajanje programov za lokalni razvoj na
njihovih ozemljih. Naloga programa Leader+ je spodbuditi podeželske akterje, da razmislijo o dolgoročnem potencialu svoje lokalne regije. Spodbuja izvajanje celostnih, visoko kakovostnih in izvirnih strategij za trajnostni razvoj ter državno in meddržavno sodelovanje. Da bi se viri Skupnosti
osredotočili na najbolj obetajoče lokalne strategije in bi le-tem nudili kar najboljši vzvod, se sredstva po selektivnem pristopu dodelijo zgolj omejenem številu podeželskih območij. Postopek izbire je odprt in strog.
V okviru vsakega programa za lokalni razvoj se lahko ﬁnancirajo posamezni projekti, ki so skladni z
lokalno strategijo. Vsi projekti, ki so upravičeni do ﬁnanciranja v okviru Evropskega kmetijskega
usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in
Evropskega socialnega sklada (ESS), so upravičeni v okviru programa Leader+.
Na ravni odločanja lokalnih akcijskih skupin morajo gospodarski in socialni partnerji in združenja
sestavljati vsaj 50 odstotkov lokalnega partnerstva.

Trajanje programskega obdobja:

POSEBNA USMERITEV
Uporaba novega znanja in
izkušenj ter novih tehnologij

2000–2006.

Dotacija Skupnosti:
5 046,5 milijona EUR, od tega 2 106,3 milijona (2 143,5 milijona po vmesni indeksaciji) ﬁnancira
Usmerjevalni oddelek EKUJS, preostanek pa so javni in zasebni prispevki.
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Leader („Povezave med dejavnostmi za razvoj podeželskega gospodarstva“) je pobuda
Skupnosti, ki jo je začela Evropska komisija, usklajuje pa jo njen Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja (enota F3). Vsebina Leader+ Magazine ni nujno odraz stališč ustanov Evropske unije.
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• Avstrija in Nemčija: Nadnacionalno izobraževanje za kulturno vodenje in upravljanje
regionalnih muzejev
• Nizozemska in Nemčija: Partnerstvo Spreewald in Noordwest Overijssel
Ženske in mladina v pobudi Leader+
• Irska: Ženske na vodstvenih položajih: zagotavljanje pravilne usmeritve za
podeželsko skupnost
• Nizozemska: Mladinsko središče „De Buren“

Po zakonu odgovorna oseba: Athanasios Christidis, Evropska komisija, Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja, enota F3, 130, Rue de la Loi, B-1040 Bruselj
Prispevki v tej številki: Nacionalne omrežne enote programa Leader+
Fotograﬁje: Avtorske pravice za fotograﬁje so last Evropske komisije, razen če ni označeno
drugače.
Fotograﬁja na naslovnici: Luksemburška nacionalna omrežna enota
Leader+ Magazine izhaja v devetnajstih uradnih jezikih Evropske unije z naklado 35 880
izvodov.
Dodatne informacije: Leader+ Contact Point, Rue du Marteau 81, B-1000 Bruselj
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Namen te revije Evropske komisije je spodbujati dostop do informacij, vezanih na pobudo Skupnosti
Leader+. Naš cilj je širiti natančne in aktualne informacije. Če nam bodo sporočene napake, se bomo potrudili, da jih popravimo. Vendar pa Komisija ne odgovarja za informacije iz te revije, zlasti glede ﬁnančnih podatkov, vezanih na opisane projekte, in upravičenosti odhodkov. Bralci morajo zato te informacije, ki jih uporabljajo na lastno odgovornost, uporabljati previdno.
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NATISNJENO NA BELEM PAPIRJU, KI NE VSEBUJE KLORA

Za dodatna naročila Leader+ Magazine,
prosimo, pošljite elektronsko sporočilo na naslov contact.point@leaderplus.org ali po
pošti ali faksu pošljite prošnjo, v kateri navedite vaše podrobne podatke ter količino in
želeno jezikovno različico izdaje:
Leader+ Contact Point
81, Rue du Marteau
B-1000 Brussels
Tel. (32-2) 235 20 20, faks (32-2) 280 04 38
Lahko se naročite tudi na publikacije Leader+. Če želite, da vaše ime vključimo na poštni
seznam, se, prosimo, prijavite na naši spletni strani z izpolnitvijo obrazca, ki ga najdete
na naslednjem spletnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/leaderplus
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V besedi …
Ga. Fischer Boel,
komisarka za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poseben poudarek druge izdaje Leader+ Magazine bo na
strateški temi „Uporaba novega znanja in izkušenj ter novih
tehnologij na podeželskih območjih“. Čeprav ta tema od štirih tem Leader+ ni najpogosteje izbrana, bistveno prispeva
k podpori projektov Leader v zvezi z drugimi temami, kot je
„Izboljševanje kakovosti življenja na podeželskih območjih“.
Vendar pa je to obravnavano na drugem mestu v tej izdaji in
je poleg tega razvidno iz različnih člankov.
Kot veste, je Leader izjemno pomemben pri spodbujanju
inovacij na podeželskih območjih in odpira nove poti za lokalni razvoj. Ena od inovativnih usmeritev je določanje in izboljševanje lokalnih virov in potenciala. Odkrivanje novih
možnosti pa ni vedno preprosto. V raziskave na tem področju je treba vložiti veliko prostovoljnega dela, ustvarjalnosti,
potrebno pa je tudi lokalno posvetovanje.
Pobuda Skupnosti prispeva tudi k trajnosti razvojnih postopkov na lokalni ravni z medsebojnim povezovanjem ali
ustvarjanjem sinergij med obstoječimi verigami ter dodaja
vrednost proizvodom in storitvam (celostni pristop).
Pobuda je naložba v družbeni kapital in spodbuja interese lokalnih udeležencev za učenje. Za vse, ki so vanjo vključeni, je izobraževalno orodje in učni proces.
Povezovanje v mreže, ki je ključna prvina metode Leader,
je glavno sredstvo za razširjanje in prenos znanja in izkušenj
ter inovativnih praks po celotnem podeželskem območju
EU.
Na bolj pragmatičen način lahko inovativnost v okviru
Leader štejemo za „novost za lokalno področje“, ker se lahko
eksperimentalne dejavnosti, za katere sicer ne bi bila zagotovljena ﬁnančna sredstva, ﬁnancirajo iz lokalnih pilotnih
strategij.
Prepričan sem, da lahko Leader+ bistveno prispeva k
uresničevanju lizbonske strategije; ta desetletna strategija,
sprejeta marca 2000, pomeni zavezanost gospodarskemu,
socialnemu in okoljskemu preporodu v EU. Ustvariti moramo nova delovna mesta in nove možnosti na podeželskih
območjih, zlasti za mlade in ženske, zagotoviti najboljšo
možno uporabo tehnologije in spodbujati inovativnost.
V prihodnosti bodo poudarek na partnerstvu, pristop od
spodaj navzgor in vključenost lokalnih udeležencev postali
ključne prvine nove politike razvoja podeželja. Za naslednje
programsko obdobje 2007–2013 je Komisija predlagala, da
se pristop Leader vključi (pridobi osrednjo vlogo) v programe za razvoj podeželja. To ne pomeni le, da bodo programi
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za razvoj podeželja bogatejši, kar zadeva inovativnost, ampak da se bo način upravljanja Leader razširil po vsej Evropi:
načrtovanje in izvajanje programiranja za razvoj podeželja v
skladu z vidikom od spodaj navzgor, ki temelji na lokalnem
povezovanju v mreže in medozemeljskem sodelovanju.
Vsa podeželska območja se spopadajo z izzivi globalnega gospodarstva; zaradi pomanjkanja inovacij se zmanjšuje
moč gospodarskega sistema, znižuje se število prebivalstva
in slabšajo se lokalne storitve. Ta izdaja revije Leader+ Magazine je odziv lokalnih območij na te izzive, poleg tega pa
vključuje nekatere projekte, ki jasno kažejo ustvarjalnost in
sposobnost ljudi, ki živijo na podeželju, za inovacije.
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URESNIČEVANJE PROGRAMA Leader+
Magna Mater – Obrt
in oblikovanje

Mobilne dejavnosti
v Vannesu

Država članica:
Portugalska
Regija: Azori
Ime lokalne akcijske
skupine (LAS): ADELIAÇOR
in ASDEPR
Prebivalstvo: 106 603
Površina: 1 540 km2
Skupni stroški projekta:
33 174 EUR
EU: 14 573 EUR
Druga javna sredstva:
7 852 EUR
Zasebna sredstva:
10 749 EUR

Država članica: Francija
Regija: Bretanja
Ime lokalne akcijske skupine (LAS): Pays de Vannes
Prebivalstvo: 66 000
Površina: 1 107 km²
Skupni stroški projekta:
8 056 EUR
EU: 1 208 EUR
Zasebna sredstva:
6 848 EUR

Magna Mater je projekt na Azorih, ki so ga partnersko
organizirale štiri ustanove: ADELIAÇOR (združenje za lokalni razvoj), ASDEPR (združenje za lokalni razvoj), Centro Regional de Apoio ao Artesanato (regionalni center za pospeševanje obrti) in PPART (program za pospeševanje
obrti).
Projekt na inovativen način krepi prispevek oblikovanja
na področju tradicionalnih otoških obrti, to je izdelovanja
čipk, vezenin (slamnate vezenine na tilu; matiz, pri katerem
se uporabljajo niti različnih odtenkov modre barve), tkanja
in lončarstva. Septembra 2002 sta se dve skupini, v katerih
so sodelovali študenti oblikovanja, ki obiskujejo zadnji letnik na Univerzi Aveiro, in azorski izdelovalci ročnih del,
udeležili delavnic na otokih São Miguel in Faial, na koncu
pa sta skupini svoje izdelke razstavili na otoku Faial.
Delavnica je pokazala, kako pomembno je sodelovanje
oblikovalcev in rokodelcev, saj je bilo mogoče videti inovativno uporabo tradicionalnih vzorcev, novih tehnik in raznovrstnost izdelkov. Poleg tega je bila delavnica izvrstna priložnost
za izmenjavo spretnosti in znanja med različnimi rokodelci.
Obliko projekta lahko uporabijo tudi druge obrti in regije.

Ob tej priložnost je bil Leader+ na tem področju izveden
prvič. Projekt se je začel leta 2002, ko so lokalno gospodarstvo prizadele težave v perutninskem sektorju. Takrat je začel delovati nov center mobilnih dejavnosti za ocenjevanje, k temu pa je prispevalo dejstvo, da so bila zagotovljena
dovoljenja in sredstva za nakup rabljenega vozila (v vrednosti 7 600 EUR). Potrebno je bilo le še plačilo za prevoz in
opremo pisarne.
Po besedah koordinatorke Leader+, ge. Anne-Cécile
Bellazreg, ta projekt „povsem ustreza potrebam ciljne skupine programa – ženskam in mladim“. Pravzaprav je večina
uporabnikov ustanove mlajših od 26 let, s projektom pa je
uspelo ponovno vključiti na trg dela več kot 20 oseb, sicer
pod različnimi pogoji (pogodbe za določen čas in/ali nedoločen čas, projektno delo, delo prek agencije itd.). Vendar
pa uspešnost programa ne zastira nekaterih težav, na primer: nezadostne praktične informacije za prišleke, ki se
želijo naseliti na tem območju; in težave, povezanih z drogami, alkoholom in nasiljem v družini.
„Brez dotacije Leader+ bi morala svojo dejavnost začeti
drugje,“ je razložila Anne-Cécile Bellazreg. „Poleg tega pa
nam je odprla mnogo vrat.“
Ustanove na podeželskih območjih niso vedno pripravljene za spremembe. Vseeno pa nameravajo na območju
Pays de Vannes do leta
2006 začeti nove pobude, kot so mentorstvo mladih brezposelnih oseb s strani
upokojenih oseb, javna srečanja, izposoja
iger ali varstvo otrok v
neobičajnem času.

Kontaktni osebi:
Arlene Goulart
Teresa Alvernaz
E-pošta: adeliacor@mail.telepac.pt
asdepr@mail.telepac.pt
Spletna stran: www.adeliacor.org
www.asdepr.com.pt
Fotograﬁja: Portugalska nacionalna omrežna enota

Kontaktna oseba:
Anne-Cécile Bellazreg
E-pošta: pays.de.vannes@tiscali.fr
Spletna stran: ni na voljo
Fotograﬁja: Francoska nacionalna omrežna enota
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Svet za mladino zastopa
glas mladih

Tabor za otroke na grškem
podeželju
Država članica: Grčija
Regija: Peloponez
Ime lokalne akcijske skupine (LAS): Olympia
Development S.A.
Prebivalstvo: 56 598
Površina: 1 556 km2
Skupni stroški projekta:
436 615 EUR
EU: 151 765 EUR
Druga javna sredstva:
89 723 EUR
Zasebna sredstva:
195 127 EUR

Država članica: Finska
Regija, okrožje: Järviseutu
in Härmänmaa, Južna
Ostrobotnija
Ime lokalne akcijske skupine (LAS): LAS Aisapari
Prebivalstvo: 52 000
Površina: 3 956 km²
Skupni stroški projekta:
15 000 EUR
EU: 7 500 EUR
Druga javna sredstva:
7 500 EUR
V podregiji Järviseutu (okrožje Južne Ostrobotnije, zahodna
Finska) stališča mladih niso bila vedno zastopana. Na podlagi predhodne raziskave, ki jo je ﬁnanciral Leader+, je bil
ustanovljen podregionalni „Svet za mladino“, ki naj bi zastopal mlade na tem območju. Osnovna zamisel, na kateri je
temeljil projekt, je bila omogočiti, da se bodo mladi počutili
kot del regije in da bodo lahko izrazili svoja stališča.
Na podlagi predhodne raziskave je projektni vodja, ga.
Taru Volotinen, v vseh petih občinah ustanovila skupino
dejavnih mladih ljudi (starih od 16 do 18 let). Te skupine so
se nato združile v podregionalni Svet za mladino. Podregija
Järviseutu vključuje pet občin, v Svetu za mladino pa je zastopan vsaj en član iz posamezne občine.
Taru Volotinen se je pogovarjala z mladimi in tako izvedela, kaj pogrešajo v svojih domačih vaseh. Izkazalo se je,
da želijo več informacij in prireditev. V skupinah so razpravljali tudi o tem, kaj bi lahko vsebovale spletne strani za mlade v podregiji Järviseutu, da bi povsem ustrezale njihovim
potrebam, in kako bi bile videti. Načrtovali so tudi način
delovanja Sveta za mladino in sklenili, da je treba v omenjenih petih občinah v podregiji vzpostaviti „informacijske
točke za mladino“. Spletna stran www.nuotio.ﬁ je nastala
na podlagi načrta mladih. Podregionalna skupina za mladino uspešno deluje kot Svet za mladino in organizira prireditve.
Njihov sedanji cilj je obvestiti
več mladih o Svetu za mladino in
spletni strani ter tako pritegniti več
mladih k sodelovanju v postopku
odločanja na lokalni ravni. S poudarkom na porabi Svet za mladino
zagotavlja, da se omejena ﬁnančna
sredstva, ki so na voljo, porabijo za
dejavnosti, ki so privlačne za kar
najširši krog mladih.

Tabor, ki se je v začetku ﬁnanciral iz pobude Leader II in se
razteza na 85 000 m2 (21 akrih) zemlje v regiji Palaiofanaro
Frixas Olympia, načrtuje širitev v okviru pobude Leader+.
Odprt je bil leta 1999 in ponuja tri obdobja za taborjenje
od junija do septembra. Vsako obdobje traja 22 dni. Obstoječi center bo povečal svoje zmogljivosti s 160 na 280
obiskovalcev za otroke od pet do petnajst let, razvil pa bo
tudi dejavnosti, kot so: usposabljanje udeležencev na področju računalniške pismenosti in interneta, organizacija
pohodov in ekskurzij, razvoj ekološkega turizma in kmetijskega turizma v okviru obrečnih dejavnosti itd.
Pri urejanju objektov in okolice se bodo upoštevale obstoječa arhitektura in pokrajina, vključeni bodo leseni objekti, paviljoni in senčnice, uporabljen bo tlakovec iz regije
Arta itd. Poleg 33 delavcev se bo projektu pridružilo še
osem ljudi, ki so različno usposobljeni, da bodo ustrezno
izpolnjevali potrebe načrtovanih dejavnosti.
Kontaktna oseba:
Ga. Gavou Anastasia
E-pošta: anol@otenet.gr
Spletna stran: www.anol.gr
Fotograﬁja: Grška
nacionalna omrežna enota

Kontaktna oseba: Ilpo Kakko
E-pošta: ilpo.kakko@aisapari.net
Spletna stran: www.aisapari.net
Fotograﬁja: LAS Aisapari
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Začetne ključne ugotovitve
programa Leader+
Z veseljem lahko predstavimo nekaj rezultatov začetne
analize programa Leader+, ki temelji na skupnih kazalnikih
za spremljanje iz leta 2003. Ti podatki so bili predloženi
Usmerjevalnemu odboru Leader+ v Bruslju 6. decembra
2004.
Z geografskega vidika se območje, ki ga zajema Leader+, razteza od otoka Orkney v severnem Atlantskem morju
do vzhodne Gvajane v Južni Ameriki. Znotraj tega območja v EU-15 je 892 lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki pred-
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stavljajo približno 52 milijonov ljudi, območje, ki ga zajemajo, pa je približno 1 568 000 km2 ali skoraj pol celotnega
ozemlja EU-15.
Število izbranih LAS se razlikuje glede na državo. Luksemburg jih ima le štiri in s tem najmanj, Nemčija, ki jih ima
148, pa največ. V okviru pobude Leader+ morajo LAS na
začetku svojega programa izmed štirih tem izbrati eno
prednostno temo ali več prednostnih tem, če država članica doda eno ali več nacionalnih tem. Sprejemanje novih
prebivalcev in podjetij ter ženske
in mladina sta na primer dodatni
temi v Franciji. Če želijo, lahko
LAS združijo več tem. V nadalje�
�
vanju je prikazano, kakšna je lahko razdelitev LAS glede na državo in temo.
Glede na Dejavnost 2 (pomoč
pri sodelovanju med podeželskimi območji) je večina partnerstev vzpostavljenih med državami članicami EU-15, sedem
sodelujočih partnerjev pa je iz
petih novih držav članic: Latvije,
Slovenije, Slovaške, Poljske in s
Cipra. Nekaj partnerjev pa je tudi
iz držav zunaj EU: Švice, Srbije in
Črne gore, Islandije, Norveške,
Tunizije, Azerbajdžana, Gruzije,
Rusije, Brazilije in Kanade.
Za skupni projekt niso razen
smernic Evropske skupnosti določena nobena posebna nacionalna merila. Nekateri tipi skupnih
odobrenih
dejavnosti/
proizvodov so: komunikacijski
proizvodi (spletna stran, brošure,
objave, ﬁlmi itd.), usposabljanje
(seminarji, predavanja, delavnice, študijski obiski), raziskave in
študije, priprava trženjske strategije in razvoj proizvodov, promocija (udeležba na konferencah,
���� ���� ���� ����
prireditvah, sejmih), organizacija
prireditev (npr. razstav) in naložbe.
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Za več kot polovico navedenih programov ni določenih nikakršnih stalnih obdobij za predložitev projektov v odobritev, izvede pa se lahko dvakrat na leto (22
programov), enkrat (en program) in štirikrat na leto (en
program).
Na podlagi raziskave je mogoče zaključiti, da bi se
lahko zaradi postopka odobritve nadnacionalnih projektov pojavila „ozka grla“ v postopku sodelovanja.
Razlog za to so zlasti razlike na stopnji izvajanja programov. Kot druge vzroke lahko navedemo pomanjkanje usklajenih postopkov za odobritev nadnacionalnih
projektov (dolgi roki, težave pri pridobitvi odobritve)
in nezadostne informacije o nacionalnih postopkih v
zvezi z Dejavnostjo 2.
Da bi spodbudili LAS k nadnacionalnemu sodelovanju, je treba zagotoviti boljšo izmenjavo informacij
in skupni okvir sodelovanja. Observatorij Leader+ bo
pri obravnavi tega vprašanja uporabil več orodij za sodelovanje, na primer dokumentacijo in seminarje, ter
posodobitev obstoječega orodja za iskanje partnerjev,
podrobnosti o njem pa si lahko ogledate na spletni
strani Leader+ (http://europa.eu.int/comm/leaderplus).
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POSEBNA USMERITEV

UPORABA NOVEGA ZNANJA
IN IZKUŠENJ TER NOVIH TEHNOLOGIJ
V skladu z ugotovitvami pobude Leader+ je „Uporaba novega znanja in izkušenj ter novih tehnologij“
od štirih vertikalnih tem z 11 % vseh izbranih projektov najmanjkrat izbrana tema. Vendar pa dejstvo,
da je temo izbralo manj LAS (lokalnih akcijskih skupin), ne kaže cele slike, ker obstaja tudi horizontalni vidik. V veliko projektih se novo znanje in izkušnje ter nove tehnologije uporabljajo za podpiranje projektov v drugih temah in dejansko so primeri za to v tej izdaji.
Internet in z njim povezana tehnologija je priljubljeno sredstvo, ki se pogosto pojavlja na področju
razvoja podeželja. S projekti, pregledanimi v tem delu, lahko vidimo, da se je enaka tehnologija uporabljala na različen in inovativen način za doseganje podobnih ciljev, zlasti vključevanja lokalnega
prebivalstva v vaško in informacijsko družbo. Na podeželskih območjih pa uporaba novega znanja in
izkušenj ter novih tehnologij ni povezana samo z obveščanjem in sporazumevanjem. Uporablja se tudi
za: učenje in usposabljanje na daljavo, upravljanje okolja, zdravstveno varstvo, obnovljive vire energije, predelavo proizvodov, ki temeljijo na kmetijstvu, in morskih proizvodov ter proizvodnjo alternativnih poljščin in biotehnologij.
Na splošno „znanje in izkušnje“ niso vedno enake kot tehnološke inovacije, kar pomeni, da je primernejša boljša ali
širša uporaba obstoječega. V zvezi s tem morajo biti tehnologija ali znanje in izkušnje primerni za ciljno občinstvo.
Ženske, mladi in tradicionalni kmeti imajo drugačno družbeno in kulturno stališče v primerjavi z novimi podjetniki,
ki pridejo na podeželsko območje od drugod. Podobno
lahko za različna tematska področja, opisana zgoraj, razmišljamo, kako se lahko uporabijo novo znanje in izkušnje
ter nove tehnologije za spodbujanje razvoja podeželja in
tehnologije same.
V primeru obnovljivih virov energije imajo podeželska območja pogosto najvidnejši položaj v razvoju. To ni
presenetljivo, ker so energetski projekti, ki temeljijo na
lokalno gojenih ali pridobljenih surovinah, kot so les,
biomasa, recikliran metan in voda, ter so povezani z njimi, pogosto neposredno povezani z drugimi podeželskimi prednostnimi nalogami, kot so razširitev dejavnosti in ekonomija obsega za skupne predelovalne objekte.
Za projekte Leader+ so te povezave pomembne in imajo kot take možnost, da neposredno ugodno vplivajo na
lokalno gospodarstvo in okolje.
Glede na ekonomsko in gospodarsko politiko Evropske unije je bistveni element sprejetje novih tehnologij
in rast industrij, ki temeljijo na znanju, kar ima jasne posledice za konkurenčnost, zaposlovanje in informacijsko
družbo. Strateška uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) pomaga približevati oddaljene
trge, razviti omrežja znanja in se ne nazadnje bori proti
socialni izključenosti. IKT lahko malim podjetjem pogosto zagotovi potrebno pomoč za začetne raziskave, zlasti pri dajanju novih izdelkov v promet. Valencijska deklaracija iz februarja 2003 navaja naslednje:
„podeželska območja so bistvena evropska dobrina,
ki lahko doseže vse svoje možnosti z uporabo novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), da bi se po-
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večala kakovost življenja in poslovnih priložnosti državljanov na podeželskih območjih; okrepil razvoj podeželskega
gospodarstva v tradicionalnih in novih sektorjih, omogočilo
popolno vključevanje in sodelovanje podeželskih območij v
evropsko gospodarstvo, ki temelji na znanju.“
Evropska konferenca „Informacijska družba kot ključni
povzročitelj razvoja podeželja“, Valencija, februar, 2003.
V okviru pobude Leader+ obstaja veliko različnih načinov, na katere so bile „izkušnje in znanje“ vključene v projekt in ki so imeli pozitiven vpliv na delo in življenje ljudi, ki
tam živijo.
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UPORABA NOVEGA ZNANJA IN IZKUŠENJ TER NOVIH TEHNOLOGIJ

Uvajanje znanja iz IKT
na škotsko podeželje

ZDRUŽENO KRALJESTVO
Pilotni projekt, ki zagotavlja mobilne infrastrukture IKT, je priložnost za uvajanje
novega znanja v škotske podeželske skupnosti.

Projekt virtualnega učnega
centra Breadalbane
Projekt virtualnega učnega centra Breadalbane so razvili
lokalni prebivalci v prizadevanjih, da bi rešili pomanjkanje
dostopa do opreme informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) in usposabljanja. Projekt poteka na podeželskem območju severozahodnega višavja okraja Stirling, ki
so ga zdaj organi jezera Lomond in narodnega parka Trossachs poimenovali Breadalbane, in je na začetku potekal
kot enoletni pilotni projekt, ki se je končal aprila 2005. To je
edini učni center na podeželju Škotske, ki temelji na skupnosti in ga vodi skupnost.
Čeprav je učenje zelo „resnično“, se imenuje „virtualno“,
ker to ni ﬁzičen projekt, ampak mobilen in prenosen projekt, ki poteka v obstoječih stavbah skupnosti na tem območju. Cilj je, da bi bil v vsaki skupnosti učni center, ki bi na
določene dni in ob določenem času zagotavljal usposabljanje. To bo spodbudilo izobraževanje posameznikov, ki
živijo na območjih brez dostopa do moderne in hitre opreme IKT in usposabljanja.
Sredstva iz pobude Leader+ so omogočila nakup prenosnih računalnikov in namestitev širokopasovnih povezav v objektih skupnosti, kar trem lokalnim skupnostim
omogoča uporabo najsodobnejših IKT. Določeni so bili ti
trije kraji, ki so, po posvetovanju z ljudmi iz šestih različnih
skupnosti, dobili širokopasovni dostop.

bil napredek počasnejši od pričakovanega, ker je imel
samo en vaški prostor v Tyndrumu ustrezne zmogljivosti.
Zamude so posledica časa in prizadevanj, ki jih je skupina
za upravljanje vložila v to, da so lokalni prebivalci zadovoljni z lokacijo prostorov. To je zato, ker je pomembno, da je
vsak „učni center“ tam, kjer se bo najbolj uporabljal in bo
zagotovil največje ugodnosti v zvezi z družbeno-gospodarskim razvojem na tem območju.
Pomemben del projekta je zagotovitev zadostnih sredstev, da se omogočijo enake subvencije za tečaje, ki jih lahko zagotovijo višje šole, da ni izključen nihče, ki se želi učiti.
Do danes so potekali tečaji o osnovnem računalniškem
znanju, digitalni fotograﬁji in evropskem računalniškem
vozniškem dovoljenju (1). Obstajajo tudi načrti za sodelovanje s šolo in starši, da se omogoči pomoč njihovim otrokom pri uporabi interneta, ter s skupinami mladih na tem
območju, kar vključuje uporabo prenosnih računalnikov in
interneta.
Razen teh tečajev v vaških prostorih v Tyndrumu dvakrat tedensko potekajo internetne ure, na katerih lahko sodeluje kdor koli in uporablja internet po svojih željah. Eden
od teh ciljev je podpiranje in spodbujanje posameznikov,
(1) Evropsko računalniško vozniško dovoljenje (ECDL) je potrdilo, ki omogoča potrditev osnovnega znanja imetnikov dovoljenja o uporabi sedanjih naprav za obdelavo podatkov in je sestavljeno iz sedmih modulov. Podrobnosti: http://www.ecdl.com

Vzpostavljanje zveze

Upali so, da bodo širokopasovne povezave v pilotnem
letu nameščene v vseh treh vaških prostorih, v resnici pa je
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Razen pobude Leader+ so projekt ﬁnancirali: Direct
Grants, Stirling Council Community Planning Fund, Carnegie UK, Awards for All in Stirling Council Community Grants
Scheme. Večino sredstev je prispevala pobuda Leader+ in
pilotni projekt se ne bi mogel začeti brez te podpore. Razen tega vodja programa še naprej močno podpira razvoj
projekta in se zanima zanj, kar je bil pravi vir spodbude.
Projekt pričakuje dodatna tri leta ﬁnanciranja in dolgoročno obstaja upanje, da se bodo zagotovljene storitve obravnavale kot koristen vir usposabljanja in izboljšanja zaposlitvenih možnosti na tem podeželskem območju. To bi
omogočilo dostop do rednega obveznega ﬁnanciranja.
Učni center omogoča pridobitev potrebnega znanja

da se vpišejo v programe učenja na daljavo. V času pisanja
tega dokumenta so to naredile tri ženske, ki tako študirajo
v okolju, kjer je na voljo tehnična podpora v obliki izobraževalnega asistenta, ki jim je na voljo med predavanji.

Prednosti učenja s pobudo Leader+
Vedno je bilo priznano, da je glavni ključ do uspeha tega
projekta zaposlitev lokalnega koordinatorja, ki bi upravljal
projekt s pomočjo prostovoljne skupine za upravljanje. Pomen te vloge je postal bolj očiten z razvojem projekta.
Prav tako se je izkazalo, da je bistvena tehnična podpora za prenosne računalnike. Ker je veliko različnih ljudi uporabljalo prenosne računalnike na internetnih urah, ki so
potekale dvakrat tedensko, je veliko časa vzelo popravilo
zaradi težav z virusi itd.
Delna ocena projekta je poudarila nekaj pozitivnih rezultatov. Vas Tyndrum, ki je bila na začetni stopnji v središču projekta, ima običajno 150 prebivalcev, čeprav jih je ponavadi več, večinoma zaradi mladih, ki delajo v velikih
hotelih na tem območju. Čeprav je na voljo 10 prenosnih
računalnikov, ljudje pogosto čakajo v vrsti na njihovo uporabo. Vendar pa je treba narediti še veliko v zvezi s spodbujanjem mladih lokalnih prebivalcev, da uporabljajo te
naprave.
Vodeni tečaji, ki jih vodijo lokalni učitelji, so bili tudi zelo
uspešni. Mogoči so tudi „individualni“ tečaji za osebe, ki nimajo dovolj zaupanja, da se udeležijo večjih skupin ali se
jih ne morejo udeležiti. Rezultati prvih devetih mesecev
projekta so pokazali, da je bila pomoč zagotovljena 71 ženskam in 35 mladim. Ti tečaji so bili v preteklosti omejeni z
zahtevo ustanov nadaljnjega izobraževanja, da se tečaja
udeleži najmanj osem oseb. To pravilo je bilo težko uresničiti na podeželskih območjih, kjer so bili študenti pogosto
zavrnjeni, ker so bili tečaji odpovedani zaradi premajhnega
števila vpisanih. V okviru pobude Leader+ so tečaji potekali ne glede na število udeležencev.
Projekt je prispeval tudi k povečanju dohodka vaških
prostorov. Ti prostori so ključna središča skupnosti v podeželskih vaseh, vendar prepogosto komaj pokrijejo svoje
tekoče stroške. Z redno uporabo teh prostorov Leader+ zagotovi velik del potrebnega dohodka. Projekt je spodbudil
tudi razprave o zagotavljanju širokopasovne povezave ne
samo v skupnosti Breadalbane, ampak povsod po škotskem podeželju.
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Virtualni učni center
Breadalbane
Država članica: Združeno kraljestvo
Regija, okrožje: Škotska, Breadalbane
Ime lokalne akcijske skupine (LAS):
Lomond and Rural Stirling LAG
Prebivalstvo: 2 500
Površina: 2 437 km²
Skupni stroški projekta: 98 000 EUR
EU: 48 300 EUR
Druga javna sredstva: 35 000 EUR
Zasebna sredstva: 14 700 EUR
Kontaktna oseba: Suzanne Player
Naslov: Tyndrum Village Hall, Tyndrum,
FK20, Stirlingshire, Scotland
Tel. (44-0) 15 67 82 01 54
E-pošta: players@stirling.gov.uk
Fotograﬁja: Lomond and Rural Stirling LAG
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Z budnim očesom na
tipkovnici

ŠPANIJA
Razvoj inovativnega regionalnega pristopa za vključujočo strategijo IKT
za premostitev „digitalnega razkoraka“ in zagotovitev prostora v prihodnosti!

Projekt @CERCA
Resničnost tehnoloških sprememb s sabo prinese tudi
nove vidike družbenih neenakosti, zlasti med uporabniki
in neuporabniki informacijskih tehnologij, ki so splošno
znane kot „digitalni razkorak“. Ta nova grožnja družbene
diskriminacije ima pomembno vlogo tudi pri razvoju podeželskega okolja. Posledica tega je položaj, v katerem so
podeželska območja v primerjavi z mestnim okoljem zapostavljena na področju dostopa do takšnih možnosti in
uživanju njihovih ugodnosti.

ca de Guadix (Granada), Asociación para el Desarrollo Rural
del Medio Guadalquivir (Córdoba), Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de los Pedroches (Córdoba),
Asociación para la Promoción Económica de la Vega – Sierra Elvira „Promovega – Sierra Elvira“ (Granada), y la Asociación Grupo de Desarrollo Rural „Sierra de las Nieves“.
Zadnjo skupino „Sierra de las Nieves“ je andaluzijski oddelek za kmetijstvo in ribištvo določil kot skupino za usklajevanje projekta @CERCA.
Vse te skupine imajo nekatere skupne lastnosti, ki jih
združujejo v projektu @CERCA. Sem spadajo: območja z
nizko gostoto prebivalstva (povprečno število prebivalcev
na občino je 4 000); slaba infrastruktura za razvoj novih
tehnologij; slabo izobraženo prebivalstvo; resno pomanjkanje zemeljske komunikacije; in nazadnje: te skupine so
večinoma v sorazmerno osamljenih gorskih regijah Andaluzije.

Združevanje v okviru projekta @CERCA

@CERCA je projekt, ki je izšel iz potrebe po obravnavi
odvisnosti od novih tehnologij za blaginjo ljudi na podeželskih območjih v prihodnosti. To je projekt sodelovanja,
ki v okviru pobude Leader+ obravnava „pristop novih tehnologij pri premagovanju socialne izključenosti podeželskega prebivalstva“.
V zvezi s tem naslednjih dvanajst skupin za razvoj podeželja v Andaluziji, ki vključujejo 179 občin, sodeluje pri
izvajanju tega zanimivega projekta. To so: Asociación para
el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este (Córdoba), Grupo de Desarrollo Rural „Almanzora“ (Almería), Grupo de
Desarrollo Rural del Valle de Lecrín-Temple y Costa Interior
„Aprovalle-Temple“ (Granada), Asociación Grupo de Acción Local „Campiña Sur“ (Córdoba), Asociación para el Desarrollo del Condado de Huelva „Adercon“ (Huelva), Asociación Grupo de Desarrollo Rural „Valle del Alto Guadiato“
(Córdoba), Asociación para el Desarrollo Rural de la Comar-
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Cilji in metodologija projekta @CERCA

Splošni cilj te skupine za sodelovanje je „uskladitev
možnosti podeželske skupnosti z možnostmi mestnih
skupnosti v okviru informacijske družbe“. Na drugi strani so
različni cilji, o katerih se je skupaj dogovorilo 12 skupin (ki
so naštete zgoraj), in ti cilji so naslednji:
• vzpostavitev dopolnilne dodane vrednosti programa
lokalnega razvoja;

→
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Projekt @CERCA
Država članica: Španija
Regija: Andaluzija
Ime vodilne lokalne akcijske skupine
(LAS): Grupo de Desarrollo Rural Sierra
de las Nieves
Skupaj, zajeto z območjem projekta
Prebivalstvo: 662 416
Površina: 16 311 km²
Skupni stroški projekta: 11 196 233 EUR
EU: 4 710 283 EUR
Druga javna sredstva: 2 355 142 EUR
Zasebna sredstva: 4 130 808 EUR
Kontaktna oseba: Ga. Mari Paz Arroyo
Naslov: del Pozo 17, Yunquera,
29400 Málaga
Tel. (34) 952 87 27 47
Faks (34) 952 87 27 46
E-pošta: agdr@sierranieves.com
Spletna stran: http://www.sierranieves.com
Skupinska vaja iz novih tehnologij

Fotograﬁje: Španska nacionalna omrežna enota

•

pridobitev ustrezne „kritične mase“ za razvoj nekaterih
projektov;
• iskanje sinergij, ustvarjenih med sodelujočimi ozemlji,
in uživanje njihovih ugodnosti;
• oblikovanje sredstev za izmenjavo izkušenj med različnimi sodelujočimi skupinami. Te izmenjave morajo temeljiti na novih tehnologijah in morajo ustrezati vsem
skupinam podeželskega razvoja v Andaluziji;
• spodbujanje duha podjetniškega sodelovanja, ki povzroča ekonomijo obsega v podeželskih podjetjih, da se
poveča njihova konkurenčnost.
V zvezi s ciljno populacijo tega projekta ima dostop do
informacij dva vidika. Prvič: zahteva zagotavljanje ustrezne
infrastrukture IKT za dostop do informacij, in drugič: informacije je treba obravnavati kot „orodje za pridobivanje
znanja“, da se zagotovi dodana vrednost za uresničitev različnih ciljev projekta.
Nekateri pričakovani rezultati projekta so: boljše sposobnosti ciljne populacije na področju novih tehnologij, prenos znanja in izkušenj med družbene in gospodarske udeležence na podeželskih območjih; olajšanje dostopa do
informacij za izvajanje vseh projektov; artikulacija podeželskih območij, približevanje lokalne uprave državljanom.
Vse to vpliva na zaposlovanje, saj je, ker zdaj predstavlja
25 % novih ustvarjenih delovnih mest, informacijska družba pomemben zaposlitveni sektor in je očitno povezana
z novimi tehnologijami v okviru projekta @CERCA. Razen
tega je sedanje povpraševanje večje kot ponudba in ponujena delovna mesta so ponavadi na visoki ravni.
Če upoštevamo vse te elemente, bo projekt @CERCA
svoji skupnosti zagotovil „družbeni blažilec pretresov“, ki
bo ublažil učinke „digitalnega razkoraka“ ter s tem socialne
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izključenosti in izolacije, ki sta običajno povezani s tem.
Zato bo glavni cilj povečanja kakovosti življenja podeželskega prebivalstva v Andaluziji dosežen z razvojem uporabe novih tehnologij.
Finančna sredstva projekta znašajo okrog 11 196 233
EUR, vključno s prispevki iz EKUJS, španskega ministrstva
za kmetijstvo in ribištvo, oddelka za kmetijstvo in ribištvo
andaluzijske regionalne vlade in zasebnimi prispevki. Obdobje upravičenosti se začne 3. oktobra 2002 in se konča
30. novembra 2006.
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Spremljanje predavanja na velikem zaslonu

LUKSEMBURG

„Internetne točke“ na
podeželskih območjih, ki so
v središču pozornosti skupnosti
V zadnjih letih je luksemburška vlada pomagala ustanoviti tako imenovane „internetne točke“ v vseh občinah. Tako
ima vsak možnost, da uporablja novo informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT).
Zamisel je bila, da bi zagotovili ﬁnančno podporo za
nakup računalnikov in njihovo namestitev na javnem kraju, kjer bi imeli ljudje prost dostop v določenem času med
tednom. Glede na izkušnje z IKT so LAS pobude Leader+
na severnem delu Luksemburga svojim občinam članicam svetovale, da kupijo novo strojno in programsko
opremo. Tako je postalo jasno, da so bile potrebe v vsaki
skupnosti drugačne. Nekatere so na primer menile, da so
IKT nepotrebne, druge pa je to že močno zanimalo in so
načrtovale organizacijo tečajev usposabljanja za lokalno
prebivalstvo. Na koncu so se dogovorili, da mora skupina
Leader+ uskladiti celotno pobudo projekta med različnimi lokalnimi organi.

skupnostim, ki želijo zagotoviti tečaje IKT. Klasične „internetne točke“ s šestimi računalniki so bile dobavljene drugim skupinam, majhne „internetne točke“ z dvema ali
tremi računalniki pa so bile v manjših skupnostih in vaseh.
Zato je lahko vlada z istim proračunom podprla tri vrste internetnih točk v skladu s potrebami severnega dela
Luksemburga. Dejansko je to dober primer usklajevanja v
regiji in tudi med lokalnimi in regionalnimi organi. Enako
se bo ponovilo vsaj še v eni regiji pobude Leader+ v Luksemburgu. Do konca leta 2004 je odprtih 27 internetnih
točk, ki so na voljo javnosti. Po vsej severni regiji je bilo
razporejenih šest velikih internetnih točk, ki lahko zagotovijo tečaje usposabljanja in dostop vsem, ki tam živijo.
Šele po fazi namestitve tehnične opreme je bilo ugotovljeno, da je treba internetne točke upravljati, da lahko
ljudje čim bolje uporabljajo opremo, in da se vaščani ne
želijo sporazumevati samo prek interneta. „Internetne
točke“ so zato postale nova generacija shajališč vaščanov
v krajih, kjer je družbene infrastrukture malo ali nič.
Že v okviru pobude Leader II sta bili dve LAS v severnem delu Velikega vojvodstva zelo zaposleni z organizacijo tečajev usposabljanja na vseh računalniških področjih. V okviru programa Leader+ je bilo to delo razvito do
točke, ko osebje pobude Leader ni moglo zagotoviti
organizacije teh dejavnosti, in za zagotovitev pomoči je
bila ustanovljena posebna neproﬁtna organizacija „TRIPTICON“ (Trame Régionale pour l’Initiation Professionnelle aux Techniques de l’Information et de la Communication Ouest-Nord). Za običajne tečaje TRIPTICON organizira

Prilagoditev točke za potrebe skupnosti

Z obsežno raziskavo in informacijsko kampanjo so bile
ugotovljene tehnične potrebe različnih partnerjev. To je
povzročilo izbor klasičnih „internetnih točk“, v katerih je
šest računalnikov in nekaj tiskalnikov. Programska oprema za obdelavo besedila je bila nato prilagojena potrebam različnih lokalnih udeležencev. To je pomenilo, da je
bil predlog predložen odgovornemu ministrstvu, da se je
oprema prilagodila različnim
potrebam. Zato so bile ustanovljene velike „internetne
točke“, ki vključujejo vsaj 10
delovnih postaj in so na voljo

Leader+ Magazine
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Internetne točke na
podeželskih območjih
Država članica: Luksemburg
Regija, okrožje: Rédange/Wiltz in Clervaux/
Vianden
Ime lokalne akcijske skupine (LAS): Red/
Wolz in Clerf/Vianden
Prebivalstvo: 35 539 prebivalcev
Površina: 837 km2
Skupni stroški projekta: 68 000 EUR
EU: 13 600 EUR
Druga javna sredstva: 54 400 EUR

Spremljanje povezave

tudi tako imenovano „Evropsko računalniško vozniško
dovoljenje“ (1). Če ni zanimanja, se lahko organizirajo posebne delavnice, na primer o spletnem nakupovanju, oblikovanju spletnih strani, spletnem bančništvu, oblikovanju domačih strani itd. Stroške organizacije, razen plačila
učiteljev, soﬁnancira pobuda Leader+.

Kontaktna oseba: G. Fons Jacques
Naslov: 23, an der Gaass
L-9150 Eschdorf
Tel. (352) 89 95 68-1
Faks (352) 89 95 68-40
E-pošta: rw@leader.lu
Spletna stran: www.rw.leader.lu
Fotograﬁje: Luksemburška nacionalna omrežna enota

(1) Evropsko računalniško vozniško dovoljenje (ECDL) je potrdilo, ki omogoča potrditev osnovnega znanja imetnikov dovoljenja o uporabi sedanjih naprav za obdelavo podatkov in je sestavljeno iz sedmih modulov. Podrobnosti: http://www.ecdl.com
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Domovina sira „casizolu“

ITALIJA
Sardinijski sir zagotavlja regionalno identiteto, blaginjo in strategijo za dodajanje
vrednosti lokalnim proizvodom!

Strategija za kakovostne
proizvode iz regije Montiferru
na Sardiniji
Od 50. let 20. stoletja se je z območja LAS Montiferru, ki
vključuje Barigadu in Sinis, veliko podeželskega prebivalstva odselilo v mesta. Vzroki za to so bili potreba po višjem
dohodku in boljšem dostopu do socialnih storitev. Zato se
je na področju kmetijstva in vseh drugih tradicionalnih dejavnosti zmanjšala delovna sila, poleg tega pa tudi obseg
znanja in spretnosti, ki so potrebni za proizvodnjo tradicionalnih proizvodov regije.

– zaščiti naravnih virov, ki jim grozi izumrtje;
– promociji podobe območja Montiferru;
– ponovni pritegnitvi družbeno-kulturne dediščine lokalne skupnosti (navad in običajev, ki so bili značilni za
življenje na podeželju na tem območju).
LAS je svoje delo začel že v okviru pobude Leader II, s
pomočjo Leader+ pa uresničuje dodajanje vrednosti in pomaga preboju lokalnega agroživilstva na trg. Glavni poudarek projekta je na tipičnem lokalnem siru, imenovanem
„Casizolu“. Izdelujejo ga iz mleka pasme goveda Modicano
Sarda. Krave se prosto pasejo in dajejo mleko, ki ima posebno aromo po „lesu in listju“.

Ozadje projekta
Postopno poslabšanje demografskih razmer je izjemno
močno vplivalo na lokalno skupnost, med drugim je pomenilo tudi izgubo lokalne identitete, povezane z izginotjem tradicionalnih navad in običajev. Poleg tega se zaradi
nezadostne kmetijske dejavnosti pojavljajo okoljske težave, na primer erozija tal ter izginotje ekotipov in endemičnih vrst.
Glavni cilj LAS Montiferru je ponovna oživitev socialnoekonomskega sistema regije, ki je odvisna od živinoreje in
malih podjetij, ki temeljijo na obrti. Uresničevanje cilja temelji na:
– dodajanju vrednosti lokalnim proizvodom in olajšanju
njihovega dostopa na lokalne trge;

Leader+ Magazine

O posebnem siru „Casizolu“
Dejstvo, da je za to področje tako značilen ta stari sir iz
kravjega mleka, ki ga proizvajajo v obliki debelejše hruške, je še posebej presenetljivo, ker je Montiferru v središču območja, kjer prevladujejo kozji in ovčji siri. Casizolu
proizvajajo zlasti ženske. Celoten potek proizvodnje je ročen, v eni od faz pa se sveža skuta ob pravem času zasirjenja gnete v vroči vodi. Prav zato ima sir posebno klasično
obliko.
16

2 • 2005

DODAJANJE VREDNOSTI LOKALNIM PROIZVODOM

– olajšujejo dostop lokalnih proizvodov na trg.
Dobri rezultati, doseženi s ﬁnanciranjem Leader II, so
pomembno orodje za Leader+. Strategija, ki jo uresničuje
LAS, je povezana z gospodarskimi dejavniki, upošteva pa
tudi socialne in okoljske spremenljivke. Rezultat je celovit
pristop k dodajanju vrednosti lokalnim proizvodom.

Sir „casizolu“ s svojo
značilno klasično
obliko

Razumevanje proizvodnega postopka
Glavni vidiki naložb v proizvodnjo sira „Casizolu“ so:
1. usmeritev, pomoč in optimizacija proizvodnega postopka:
– opredelitev in priprava prostovoljnega kodeksa ob
upoštevanju tehničnih proizvodnih predpisov,
– opredelitev in priprava načrta varnosti hrane,
– izvedba posebnega tečaja o proizvodnih tehnikah;
2. neposredne spodbude za upravljavce, s ﬁnanciranjem
predelovalnih obratov;
3. usmeritev, pomoč in optimizacija prodajne in trženjske
funkcije;
– lansiranje sira kot tradicionalnega proizvoda, ki se je
„ohranil“, in povezava s podobo regije Montiferru,
– povezovanje v mreže z drugimi lokalnimi kakovostnimi
proizvodi (med, ekstra deviško oljčno olje, malvazija),
– okrepitev prisotnosti sira v kakovostnem gostinskem
sektorju,
– pomoč proizvajalcem, da zadostijo povpraševanju na
trgu s tehnikami upravljanja dobavne verige (navidezno skladišče).

Načrt trženja za sir „Casizolu“
LAS se je skupaj s proizvajalci sirov udeležil prireditve
„Salone del Gusto di Torino“ 2000 (razstava prehrambenih izdelkov v Torinu), ki je verjetno najpomembnejši dogodek za razstavljanje nacionalnih proizvodov. Pojav sira
„Casizolu“ je z zanimanjem spremljal tudi regionalni tisk,
ki je s tem v zvezi objavil več člankov. Kmalu zatem se je o
regiji in proizvodu začel zanimati tudi nacionalni tisk,
tako da so več člankov objavile različne tedenske revije o
turizmu in vinu.
Poleg tega so bili sklenjeni dogovori o distribuciji sira v
gostinskem sektorju. Restavracije in namestitvene zmogljivosti (hoteli, penzioni z zajtrkom itd.) so bili spodbujeni, da
vključijo sir v svoje „tipične in tradicionalne“ menije.

Strategija za kakovostne
proizvode – regija Montiferru
(Sardinija)
Država članica: Italija
Regija, okrožje: Sardinija
Ime lokalne akcijske skupine (LAS): LAS
Montiferru, Barigadu, Sinis
Prebivalstvo: 59 573
Površina: 1 499 km²
Skupni stroški projekta: 8 080 EUR
EU: 4 096 EUR
Druga javna sredstva: 2 619 EUR
Zasebna sredstva: 1 365 EUR

Nadaljevanje projekta „Casizolu“ pod okriljem
Leader+
Dejavnosti, uresničene v okviru pobude Leader II, so temelj za načrtovano delo pod okriljem Leader+. LAS načrtuje razvoj večsektorske mreže, med različnimi gospodarskimi dejavnostmi, da bi okrepil organizacijo ponudbe
agroživilskih proizvodov.
Vzpostavljenih je več pobud, ki:
– podpirajo notranjo mrežo LAS in povezave zunaj njenega območja;
– inovativno izboljšujejo proizvodni postopek v zvezi s
kakovostjo;
– izboljšujejo „dobrodošlico“ regije in s tem povezane
storitve za kupce;

Leader+ Magazine

Kontaktna oseba: Salvatore Polo
Naslov: Piazza Mannu snc Seneghe – 09070
Tel. (39)078 35 41 32
Faks (39) 078 35 41 32
E-pošta: galmbs@tiscali.it
Fotograﬁje: Italijanska nacionalna omrežna enota
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ZDRUŽENO KRALJESTVO
Novo združenje, usposabljanje in nova tehnologija kot pomoč za zagotovitev prihodnosti
tradicionalnega sektorja v regiji

Pomlajevanje sečnje trsta in šaša
na območju Norfolk Broads
Glavna značilnost pokrajine Norfolk Broads so obsežne
površine trsta in šaša, ki se razprostirajo po svetovno znanih vodnih poteh. Tisti, ki se zavzemajo za ohranitev narave, menijo, da so takšna mokrišča mednarodno pomemben habitat, kjer živijo redke rastline in živali. Turist včasih
ne razume, kako pomembne so te obsežne površine trsta
za lunje, kljub temu pa navdušeno opazuje, kako krožijo
nizko nad tlemi!
Ohranitev tega območja je odvisna od redne sečnje
trsta in šaša. Tradicionalno je bila sečnja komercialna in je
zagotavljala surovine za kritje streh s slamo, tako pa je povezovala gradbeno dediščino območja z njenim naravnim okoljem. Turistične publikacije pogosto prikazujejo
sekače trsta, običajno se naslanjajo na koso ob natančno
zloženih snopih trsta, obsijanih s soncem.
Ta romantična podoba pa zastira pravo sliko lokalne
sečnje trsta. Kosa se uporablja le redko, saj so jo nadomestili učinkovitejši stroji. Kljub tem spremembam je industrija trsta in šaša na tem območju v resnih težavah, deloma zaradi uvoza in zato nizkih cen. Obstoječi sekači trsta
in šaša ne morejo nadomestiti ključnih strojev, industriji
pa ni uspelo privabiti nove delovne sile, ki bi nadomestila
sekače, ki se upokojijo.
Raziskava, ki jo je septembra 2002 objavila agencija
Broads Authority, je pokazala, da na tem območju deluje
le 20 komercialnih sekačev, le nekaj od njih jih je bilo
mlajših od 30 let, nekateri pa so bili tik pred upokojitvijo
(ali pa so starost za upokojitev že presegli). Po pričakovanjih je bil pogum oslabljen, saj več sekačev ni zaupalo
organizacijam za ohranitev narave, ki naj bi pri upravljanju površin trsta dajale prednost prostovoljcem.
Finančna sredstva Leader+ so omogočila izvajanje
usposabljanja in obnovo novih območij opuščenih površin trsta. To pa je priložnost za nove poslovne dejavnosti
ter hkratno povečanje učinkovitosti in dohodka obstoječih podjetij.

Tradicionalna sečnja s koso se umika novi tehnologiji

interesov lahko združili posamezni sekači. Ta sprememba
je bila precej korenita. Čeprav so se lokalni sekači že poznali med seboj in so imeli mnogo skupnega, so vedno
poslovali kot posamezniki in so bili navajeni večinoma na
samostojno delo. Združenje je bilo ustanovljeno, potem
ko so želeli pridobiti nasvet o možnih nadomestnih pravnih oblikah.
Prve ugodnosti združenja so bile dostop do pomoči v
obliki dotacij in nakup osnovnih strojev za sečnjo. Z Leader+ pa so potekala tudi prizadevanja za izboljšanje možnosti članov za zaslužek zunaj sezon za sečnjo trsta in
šaša. Sekači so se usposabljali za druge načine upravljanja podeželja, kot so sečnja z verižnimi žagami in kosilnicami.
Verjetno pa glavne ugodnosti niso bile tako otipljive. Z
oblikovanjem združenja so organizacije za ohranitev narave in drugi lažje spoznavali stališča sekačev trsta in šaša kot
skupine. Člani združenja so z veseljem sprejeli možnost, da
so lahko izrazili svoje pripombe o zadevah, povezanih z njimi – na primer o usmerjanju obnove površin trsta in načrtovanju na področju del za odpravljanje poplav.

Privabljanje novih udeležencev

Novo združenje na podlagi Leader+

Prvi projekt je uspešno zaustavil upadanje lokalne industrije sečnje trsta in šaša ter znatno povečal zaupanje
in optimizem. Odobren pa je bil še drugi projekt, ki bo
obravnaval dolgoročne potrebe industrije tako, da bo privabljal in podpiral nove udeležence, izboljševal učinkovitost in dohodke obstoječih poslovnih podjetij ter izboljševal promocijo trsta in šaša z območja Broads.
Združenje bo zagotavljalo program usposabljanja, ki
bo prostovoljcem omogočal izkušnjo sečnje trsta in šaša

Ko so se lokalni sekači trsta za pomoč obrnili na program Broads & Rivers Leader+, njihova glavna zahteva
nepričakovano ni bila nakup novih strojev, ki bi posameznim sekačem omogočili nadaljnje delo. Vendar pa je bilo
jasno, da le tak ukrep ne bi zadoščal za spremembo razmer v industriji.
Da bi uresničili načela Leader+, je bila ustanovljena
nova organizacija, v kateri so se za uresničevanje skupnih
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Lepo povezan norfolški trst je pripravljen za uporabo

Želja po sodelovanju

skupaj z izkušenimi člani združenja, za to pa bo v obdobju
2005–06 na voljo 12 mest za prostovoljce. Projekt predvideva tudi obnovo 40 hektarov opuščenih področij trsta
in šaša, s čimer se bo povečalo območje, primerno za poslovno vodenje, poleg tega pa bo projekt zagotovil, da
bodo novim sekačem trsta na voljo območja, kjer bodo
lahko opravljali svoje delo.

Sekači trsta Norfolka želijo sodelovati s kolegi z drugih
območij, spoznavati nove inovativne pristope, ki bodo
povečali učinkovitost njihovega dela in hkrati še naprej
omogočali pozitiven prispevek k okolju. Nekaj stikov je že
bilo navezanih, dobrodošli pa so tudi drugi predlogi!

Inovacije za izboljšanje dohodkov

Za obnovo močvirja je treba odstraniti grmovje, ki se
razrašča, in očistiti odvodne kanale, ki so bistveni za regulacijo dotoka in odtoka vode. Tradicionalno so se ta težavna dela opravljala ročno, toda sodobni mehanski kopači
so zaradi teže neprimerni na več občutljivih mestih. Financiranje Leader+ bo združenju omogočilo poskusno
uporabo nove lahke opreme, s katero bo delo po pričakovanjih učinkovitejše in hkrati previdno.
Obnova opuščenih področij trsta bo dodatna možnost
zaslužka za obstoječe sekače, še zlasti ugodna pa bo, ker
se bodo takšna dela lahko opravljala zunaj sezon za sečnjo trsta in šaša. V okviru projekta bodo obravnavane tudi
težave zaradi dela na prostem v zimskih mesecih. Slabo
vreme bo vedno preprečevalo sečnjo trsta, vendar pa bo
združenje pridobilo več začasnih zatočišč, ki se bodo lahko uporabljala za shranjevanje posekanega materiala in
tudi za obdelavo trsta. Na naveden prožen način sekači
ne bodo izgubljali dragocenih delovnih dni med sezono.

Pomlajevanje sečnje trsta in šaša
Država članica: Združeno kraljestvo
Regija, okrožje: Norfolk
Ime lokalne akcijske skupine (LAS): Broads
& Rivers
Prebivalstvo: 98 945
Površina: 1 043 km2
Skupni stroški projekta: 172 425 EUR
EU: 58 820 EUR
Druga javna sredstva: 113 605 EUR
Kontaktna oseba: Malcolm Hackett
Naslov: Economic Development Unit,
Norfolk County Council, County Hall,
Martineau Lane, Norwich NR1 2DH
Tel. (44) 16 03 22 89 60
Faks (44) 16 03 22 33 45
E-pošta: malcolm.hackett@norfolk.gov.uk
Spletna stran: www.broadsandrivers.org.uk

Izboljšanje promocije

Komuniciranje z industrijo trsta in šaša je bilo običajno
težavno zaradi njene razdrobljenosti. Z ustanovitvijo
združenja sekačev trsta in šaša pa sta zdaj promocija storitev članov združenja in izboljševanje splošnega razumevanja praks sečnje trsta in šaša lažja. Združenje načrtuje izdelavo brošure in spletne strani, ki bosta vsebovali
poučne informacije ter informacije o združenju in delu
njegovih članov.
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Fotograﬁje: Broads Authority
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NEMČIJA
Primer ﬁnanciranja prek programa Leader+, ki je temelj za doseganje trdnejše regionalne
identitete in krepitev razvoja turizma.

„Oblikovanje regije“
Po članku Anette Pfeiﬀer in Jana Swobode

Gornja Švabska, regija programa Leader+, je bogata na
področju umetnosti, kulture in arheologije in številne
prazgodovinske najdbe pričajo, da je bila od nekdaj priljubljeno mesto za naseljevanje. Eden od ciljev programa
Leader II je bilo ozaveščanje krajevnega prebivalstva in
turistov o teh „bogastvih“, s katerimi bi spodbudili nerazvit turistični sektor. Naslednji korak je združitev vseh teh
elementov v eno samo turistično ponudbo, s katero se bo
okrepila identiteta regije. V okviru programa Leader+ se
nadaljuje postopek doseganja kritične mase za razvoj regionalne identitete, v razvoju pa je tudi usklajena tržna
strategija na področju turizma.

ke v regiji in je dostopen na spletni strani www.donaukalender.de. Še en projekt za celotno regijo programa
Leader je rezultat sodelovanja s francoskim „Parc naturel
régional du Pilat“. Sedem umetnikov iz te partnerske regije je ustvarilo sedem del za sedem občin. V zameno je
sedem umetnikov iz Gornje Švabske ustvarjalo v regiji
Pilat.
Te dejavnosti so obrodile pozitivne rezultate. Od odprtja Federseemuseuma se je na primer podvojilo število njegovih obiskovalcev. Vseeno ostaja vprašanje o podobi in identiteti Gornje Švabske znotraj in zunaj regije
ter posledično najustreznejši tržni strategiji na področju
turizma.

Razvoj privlačnosti regije s pomočjo programa
Leader+

Dobri tržni partnerji

„Naš glavni namen ni trženje regije Gornja Švabska,“
pravi Emmanuel Frank, generalni direktor podružnice lokalne akcijske skupine LAS Gornja Švabska. „Naš namen
je ponuditi dovolj zanimivosti za nadregionalno trženje,
na drugi strani pa želimo ljudi v regiji opozoriti na obstoj
drugih zanimivosti poleg Bodenskega jezera.“ Trenutno
tržijo turistične zanimivosti in skrbijo za rezervacije štiri
nadregionalne turistične zveze, skupni koledar dogodkov
pa pokriva nove občine in vključuje prosti čas, gastrono-

Regija je v okviru programa Leader že ustanovila nove
institucije in ustvarila turistične zanimivosti, na primer
muzej Federseemuseum v mestu Bad Buchau. Ta objekt
na prostem razstavlja prazgodovinske naselbine in je zelo
zanimiv za otroke in skupine mladih. Tudi novozgrajeni
Heuneburg na območju nekdanje keltske vladarske rezidence v bližini Hebertingen-Hundersingena je postal ena
največjih znamenitosti muzeja.
Drugje različni organi lokalnih skupnosti vzdržujejo
koledar dogodkov, ki omogoča povezavo na vse dogod-

→

Večja mesta
Gornje Švabske
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Med obiskom muzeja Federseemuseum je mogoče videti in se naučiti marsikaj novega

mijo in hotelske usluge. „Namesto lastnega sistema rezervacij je bolj smotrna vzpostavitev sistema turističnih
zvez,“ komentira Emmanuel Frank.
Za vzpostavitev nadregionalne zavesti LAS in turistične zveze pozivajo novinarje, da obiščejo regionalne muzeje in znamenitosti ter o njih pišejo v različnih popotniških revijah. To vpliva na večjo prepoznavnost zanimivosti,
ki so na voljo, in krepitev sodelovanja med različnimi institucijami. Notranje trženje z vodeno razstavo po različnih javnih institucijah (po naročilu LAS) daje podatke o
projektih Leader. Trojezična slikovna knjiga predstavlja
projekte v okviru programa Leader, namenjene ponudnikom storitev v turističnem sektorju. Razen tega je slikovna knjiga namenjena krepitvi turističnega duha med prebivalstvom, in sicer s sloganom „Ena slikovna knjiga – ena
turistična destinacija“.

tu lahko obiščejo bližnjo forma vivo „Skulpturenfeld Oggelshausen“, grad „Bachritterburg“ in trdnjavo „Heuneburg“. Ker imajo območja okrog jezera Federsee ob skupnem upravnem območju tudi skupno identiteto, ki
temelji na naravnih značilnostih, je trženje tu precej lažje.
Na območju Bad Buchau je sodelovanje razvidno. Mesto daje prostor naravnemu rezervatu, ki v zameno skupaj z muzejem na prostem, kjer se z odnosi z mediji redno
ukvarja ena oseba, razvija dodatne dejavnosti na področju okoljske vzgoje. To ima verižni učinek. Članki v specializiranem tisku turiste spodbudijo, da obiščejo območja,
ki so od mesta oddaljena celo 50 km. Zavedanje o privlačnosti regije, v kateri živijo, spremeni odnos lokalnega prebivalstva do „kulturnega in zgodovinskega bogastva“.
Razen tega lokalni časopisi stalno poročajo o regiji, ta pa
ponuja vedno večjo izbiro dejavnosti, ki se lahko ﬁnancirajo s pomočjo velikega števila obiskovalcev.
Razen na območju Bad Buchau se sodelovanje razvija
počasi. Medtem ko muzej Federseemuseum in grad Bachritterburg že sodelujeta, z muzejem Heuneberg ni tako,
saj obstaja v glavah ljudi, pa tudi v vsakdanjem življenju,
določena distanca. Med obema okrožjema („Kreise“) na
primer ni javnoprometne povezave.
Lokalne akcijske skupine se trudijo okrepiti in spodbujati sodelovanje. Poleti 2001 so na primer organizirale
mednarodni kongres „o kulturi in turizmu na podeželskih
območjih Evrope“. Predstavniki organov lokalnih skupnosti, turističnega sektorja, muzejev, znanstvenikov in umetnikov so razpravljali o tem, kako bi lahko kulturni projekti
postali bolj zanimivi, da bi pritegnili širšo javnost. Lokalna

Tesno sodelovanje, kadar je le mogoče
Pri vseh tržnih dejavnostih je poglavitno tesno sodelovanje med institucijami in regionalnimi organi. Takšno sodelovanje zahteva regionalno identiteto, za katero je odločilna velikost regije. Če je regija premajhna, se pojavi
težava, kako najti dovolj skupnih točk za doseganje regionalne identitete in s tem povezane tržne strategije. V
Gornji Švabski povzroča neenakomerna porazdelitev turističnih zanimivosti nastanek „malih regij“ z enim ali dvema ključnima projektoma.
Na področju največje resave v južni Nemčiji okoli jezera Federsee najdemo, na primer, številne ledeniške ostanke in druge arheološke najdbe. Mesto Kurstadt Bad Buchau s 4 000 prebivalci na dan obišče do 800 turistov. Od
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akcijska skupina je ustanovila tudi forum, namenjen županom in predstavnikom muzejev. Obstaja zamisel o kvizu za dijake, s katerim bi povečali poznavanje lokalnih
muzejev.

vključitev vseh dejavnosti na zemljevide poti, pri tem pa
je v tem postopku povezovanja ključna lokalna akcijska
skupina skupaj z vsemi ustreznimi sektorji.

Stik z zgodovino

„Več kot ljudje vedo o zgodovini svoje regije, o svojih
koreninah, bolj razumejo krajino in se z njo poistovetijo,“
pravi Erwin Zillenbiller, pobudnik trenutnih dveh projektov Leader+. Zato je Erwin Zillenbiller s pomočjo združenja za razvoj „Förderverein Heuneburg“ organiziral tri javne prireditve, ki so privabile na stotine turistov.
Te prireditve lahko s tem, ko se ljudje zazrejo v svojo
preteklost, okrepijo tudi regionalno identiteto v regiji Leader+. V občini Kanzach, ki šteje le 530 prebivalcev, se je
s pomočjo sredstev programa Leader II zgradil „Turmhügelburg“, nekakšna druga rezidenca vitezov „Bachritter“,
lokalnega rodu nižje aristokracije. Ta projekt je znatno
povečal število turistov v tej mali regiji in omogočil organizacijo dveh festivalov „Bachritter“ s 7 000 obiskovalci.
S pomočjo sredstev Leader+ se bo razširilo tudi združenje Bachritterburg. Združenje za razvoj pričakuje po otvoritvi celotnega kompleksa leta 2005 10 000 obiskovalcev. Pridobiti skuša tudi tržno pomoč oddelka za transport
mesta Bad Buchau. Lokalni obrtniki in drugi, vključeni v
gradnjo, bodo imeli ob odprtju korist, saj bodo lahko prodajali svoje izdelke ali pridobivali nove stranke med obiskovalci.
V kraju Oggelshausen je forma viva omogočila usmeritev na regijo in njeno krajino. Oggelshausen je gostil
dva kiparska simpozija, vendar je med prvim in drugim
preteklo 30 let. Zadnji dogodek je bil organiziran s pomočjo sredstev programa Leader II in na njem so mednarodni umetniki ustvarili kipe, nato pa v krajini poiskali
primerna mesta zanje. Sprva so se za dogodek zanimali le
turisti, kasneje pa se je vanj začelo dejavneje vključevati
tudi lokalno prebivalstvo.

Oblikovanje regije
Država članica: Nemčija
Regija, okrožje: Baden-Württemberg
Ime lokalne akcijske skupine (LAS): LAS
Gornja Švabska
Prebivalstvo: 118 322
Površina: 1 108 km²
Skupni stroški projekta: 11 milijonov EUR
EU: 3,6 milijona EUR
Druga javna sredstva: 5,9 milijona EUR
Zasebna sredstva: 1,5 milijona EUR

Potovanje skozi čas

V času programa Leader se je ponudba dejavnosti povečala in postala bolj privlačna. Zdaj je v polnem teku sodelovanje med različnimi udeleženci in manjši projekti
privlačijo vedno več ljudi. Vsi ti elementi se morajo združiti v celovito sliko in promovirati posebnost regije, to je
raznolikost njene kulturno-zgodovinske dediščine. Možna povezava vseh omenjenih „bogastev“ različnih obdobij je „potovanje skozi čas“. To bi različne regije in muzeje
povezalo z drugimi institucijami, ki skrbijo za gastronomijo, trženje, hotelske usluge ipd. „Dvodnevni turistični
paket“ bi lahko skupinam turistov na primer ponudil
ogled tudi bolj oddaljenih zanimivosti.
Nekaj muzejev je že razmišljalo o takšni zamisli „potovanja skozi čas“ in delovna skupina Leader bi lahko poskrbela za potreben pregled in spodbudo. Potekali so dogovori o sodelovanju med muzeji in večjimi turističnimi
prenočišči, regionalna pivovarna pa bi lahko grad Bachritterburg v Kanzachu na primer vključila v svoje izlete z
avtobusom.
Nadaljnja ukrepa sta razširitev trenutnih oznak in
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Kontaktna oseba: Emmanuel Frank
Naslov: Landratsamt Sigmaringen,
Leopoldstraβe 4, 72488 Sigmaringen
Tel. (49) 07 57 11 02-354
Faks (49) 07 57 11 02-540
E-pošta: emmanuel.frank@lrasig.de
Spletna stran: www.donaukalender.de
Fotograﬁje: Nemška nacionalna omrežna enota
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Preprosto zgrajena zavetišča iz lokalnih surovin

DANSKA
Uporaba tradicionalne nastanitve odpira lepote regije in ponuja mednarodno
pohodniško povezavo

Z zavetišči za pohodnike
po naravi Danske
Po članku Karsten Lægdsmand

Grønt Uddannelsescenter (Center za okoljsko izobraževanje) je središče okoljskih projektov v severozahodnem delu
Zelandije. Za projekt „Friluftsnet Nordvest“ (Mreža severozahoda na prostem) je prejel subvencije programa Leader+.
Projekt vključuje mrežo preprostih zavetišč blizu obale in
poti v regiji. Mreža preprostih zavetišč, skupaj jih je 60, bo
pohodnikom, motoristom, jezdecem in mornarjem omogočila izlete po vsem območju v enem samem obisku.
Ta zdaj omogoča vsem ljubiteljem narave, tako Dancem
kot tujcem, da spoznajo „vse lepote Danske“, saj vključuje
vse: zelene gozdove, vijugajoče reke, bele plaže in idilične
vasice. Območje že leta privablja vedno večje število turistov in zdaj je odprto prav vsem.
Končno bo projekt postal del poti Nave Nortrail, med-
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narodne pohodniške poti
okrog Severnega morja.

Ozadje projekta

Fugledegaard je največja
danska vikinška naselbina in
vhod v bodoči naravni rezervat Åmosen. Steﬀen Holberg,
idejni vodja projekta, pravi:
„Dolgo sem si želel območje
odpreti tistim, ki radi preživljajo čas zunaj. Tu je vse, kar si lahko zaželite – in vse to lahko
premerite peš.“
Vseeno so bila potrebna preprosta in poceni prenočišča
za obiskovalce, ki pridejo peš, s kolesom, na konju ali s ka-
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Dobrodošel oddih v zavetiščih

tako lahko porabiti na ustrezen način. V obeh primerih nam je
pomoč koordinatorja pomagala zagotoviti, da smo opravili
vse pravilno. Ključno je dobiti vodstvo znotraj regije, namesto
da bi se morali povezati s kakim ministrstvom v Københavnu,
kjer je včasih težko najti pravo osebo in strokoven nasvet.“
Projekt ponuja novo možnost za ljubitelje narave, lokalno prebivalstvo in obiskovalce. V prihodnosti bodo obiskovalci regije, ki so na poti okrog Severnega morja, uporabljali novonastale steze.
Poleg tega je projekt pomagal zagotoviti nadaljnje
obratovanje lokalne žage. „Na Danskem je kljub dobrim plačam težko dobiti dober les po dobri ceni. Obstaja očitno tveganje za postopno odpravo lokalnih delovnih mest zaradi
držav z nižjimi plačami,“ pravi Steﬀen Holberg.

nujem. Zavetišča, narejena po švedskem modelu, so preprosta za postavitev. V danščini se imenujejo „laeskur“, kar
je preprosta, odprta lesena koča s travo na strehi, kjer so
spali kmetje, kadar so šli poleti kosit v gore. „Laeskurji“ so
preprosti za gradnjo in razvita je bila oprema za preprosto
postavitev, s katero se lahko zavetišče postavi v zelo kratkem času in brez posebnega znanja. Vsako zavetišče sprejme do osem prenočevalcev in vse, kar morajo storiti, je to,
da razprostrejo svoje spalne vreče. Običajno se postavijo
skupaj tri zavetišča, da lahko skupaj prenoči ves šolski razred ali skupina skavtov.
Zadnjih 15 zavetišč je na razdalji 10 kilometrov, kar pohodnikom omogoča, da do naslednjega zavetišča v miru
prispejo še isti dan. Glavni namen je, da lahko ljudje načrtujejo počitnice po meri, kjer to želijo, na primer ob
morju, v gozdu, ob reki ali blizu mest. Na lahko dosegljivih mestih so zavetišča prilagojena tudi za prenočevanje
invalidnih oseb.

Načrt za prihodnost

Projekt bo omogočil razvoj „Stinet Nordvest“ (Severozahodne pohodniške mreže) in s postavitvijo zadnjih za-

→

Odpravljanje nekaterih težav pri projektu
„Vedno je težko začeti nove projekte. Toda tega sem vajen.
Težave obstajajo zato, da se rešujejo. In zagotavljam vam, da
je bilo težav veliko,“ pravi Steﬀen Holberg.
Ena od začetnih ovir je bila pridobitev dovoljenja za načrtovanje zavetišč, precej drugače kot nekoč, ko so jih
kmetje gradili, kjer se jim je zdelo najbolj praktično, ne da
bi potrebovali kakršno koli privolitev. Izvedba projekta ne
bi bila mogoča brez sredstev programa Leader+. Ne bi bila
mogoča tudi brez velikega števila prostovoljcev, ki so pomagali postavljati zavetišča.

Pozitivne spremembe s pomočjo programa
Leader+
„Brez ﬁnančnih sredstev programa Leader+ in pomoči koordinatorja Leader+ projekta ne bi mogli izvesti,“ pojasnjuje
Steﬀen Holberg. „Brez znanstvenega znanja je težko pridobiti ﬁnančna sredstva takšnega programa. In denarja ni bilo

Leader+ Magazine

25

2 • 2005

Mreža severozahoda na prostem

Spalne vreče so že nared

Država članica: Danska
Regija, okrožje: Zahodna Zelandija
Ime lokalne akcijske skupine (LAS):
Leader+ Zahodna Zelandija
Prebivalstvo: 60 000
Površina: 985 km²
Skupni stroški projekta: 216 196 EUR
EU: 54 066 EUR
Druga javna sredstva: 54 066 EUR
Zasebna sredstva: 108 064 EUR

vetišč se bodo različne poti nato povezovale s potjo Nave
Nortrail.
Obstaja tudi možnost projekta nadnacionalnega sodelovanja med evropskimi naravnimi rezervati na podlagi nedavnega študijskega obiska naravnih rezervatov
Thüringer Wald v Nemčiji in Rockingham Forest v Angliji. Steffen Holberg to komentira z naslednjimi besedami:
„Naučil sem se veliko in imam veliko zamisli. Ne le o sodelovanju, spoznal sem tudi veliko ljudi, ki jim nameravam
slediti.“ Kot misel za konec je omenil: „Kaj pa pravite na
evropsko vas z zavetišči za pohodnike, ki bi jih postavili
mladi iz vseh evropskih držav?“

Kontaktna oseba: Steﬀen Holberg.
Naslov: Godthåb Mølle, Bakkedraget 20,
DK-4450 Jyderup, Danska.
Tel. (45) 59 26 24 04
E-pošta: steﬀen@heltude.dk
Spletna stran: www.shelternet.dk,
www.heltude.dk
Fotograﬁje: Steﬀen Holberg
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ŠVEDSKA
Leader+ pomaga pri ﬁnanciranju glasbenih ambicij in si hkrati prizadeva
za „kakovost in enakost življenja“.

Sheena: glasbeno združenje,
ki igra na pravo noto
Po članku Åse Johnsen, predsednice glasbenega združenja Sheena

To je zgodba o tem, kako je majhna dotacija Leader, podeljena nekega poletja, privedla do nove pobude v naslednjem
poletju. Sheena prejema zdaj kot združenje sredstva in druge oblike podpore iz lokalne akcijske skupine Astrid Lindgrens Hembygd v okviru programa Leader+, ki obravnava
sodelovanje kot pomembno gonilno silo za družbeni razvoj.
Cilj združenja Sheena je razširiti dejavnosti in omogočiti
mladim, da razvijejo lastne vloge. S pomočjo združenja Sheena je mladim glasbenikom, predvsem dekletom, omogočen dostop do strokovnega znanja, odrov in opreme, kar
drugače na podeželju ni mogoče. Projekt izpolnjuje cilj kakovosti življenja, ki ga je določilo združenje Astrid Lindgrens
Hembygd, z „ustvarjanjem dobrega okolja za vzgojo otrok“.
Prvi projekt – glasbeni tabor, imenovan Popkollo – je bil
organiziran nekaj tednov poleti 2003, naslednje leto mu je
sledil še eden. S pomočjo programa Leader+ je bil glasbeni
tabor leta 2003 že subvencioniran. Glasbeno združenje Sheena, ki je iz tega nastalo, je bilo odgovorno za naslednji glasbeni tabor, ki je bil leta 2004. Pred ustanovitvijo združenja Sheena je bila študija izvedljivosti za organizacijo dogodkov, ki so
se zgodili večinoma spomladi 2004, ﬁnancirana z drugim prispevkom iz programa Leader+. Ker so bili rezultati študije pozitivni, je bilo ustanovljeno združenje, ki je postopoma postalo odgovorno za celotno izvedbo poletnega tabora 2004 in je
prejelo še dodatna sredstva iz programa Leader+.

Zgodba

Zgodba se je dejansko začela z glasbenim taborom za
popularno glasbo za dekleta med 12 in 16 letom, ki je bil
jasno osredotočen na popularno glasbo. Tabor se je imenoval Popkollo („kollo“ v švedščini pomeni poletni tabor). Ideja
se je poleti 2002 porodila eni najbolj znanih pop zvezdnic na
Švedskem, Marit Bergman. Že uveljavljena v svetu glasbene
industrije je takrat opustila svojo samostojno glasbeno kariero, a se je kljub temu zelo zavedala pomanjkanja enakosti
spolov na glasbeni sceni. Na koncertih in tudi na nastopih v
različnih klubih je bila pogosto edina ženska. Zaradi tega se
je počutila precej osamljeno v kulturnem okolju, kjer prevladujejo moški. Nekaj je bilo narobe. Njena ideja o organizaciji tabora za popularno glasbo za dekleta je pomenila narediti nekaj pozitivnega namesto pritoževanja nad stanjem.
Pri načrtovanju prvega tabora za popularno glasbo so
bili ugotovljeni dejavniki, iz katerih izvirata ločevanje in diskriminacija spolov v glasbenem svetu. Med temi dejavniki
so bili pomanjkanje pozitivnega odziva, nič vzornic in malo
idej. V primerjavi z ambicijami dečkov so glasbene ambicije
deklic drugačne, poleg tega pa ne prejmejo vedno enako
pozitivnih povratnih informacij od staršev, učiteljev ali
uglednih ljudi kot dečki. Resnično je v zgodovini rock glasbe
le nekaj žensk. Po besedah Molly Neumann, članice legen-
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darne glasne ženske skupine „Bratmobile“, ni res, da dekletom in ženskam primanjkuje samozavesti pri izvajanju glasbe, ampak je bolj verjetno to, da o izvajanju glasbe sploh ne
razmišljajo. V svetu z jasnimi normami, ki določajo vedenje
in videz deklic in dečkov, se lahko pojavijo situacije, ko so
določeni interesi v protislovju z zahtevami, ki jih določa spol.
Ni na primer razloga, zakaj deklica ne sme igrati bobnov ali
zakaj naj bi dečku ne bil všeč jazz balet.

Ustvarjanje pedagoškega okolja

Glasbeni tabor Popkollo je uvedel edinstven pedagoški
pristop o enostavnem odnosu za mlade na splošno in še zlasti za deklice. Ta pedagoški pristop je spodbudil razvoj in
organizacijo drugih taborov za mlade, povezanih s cirkusom, ﬁlmom, plesom in hip hopom. V vseh primerih je cilj
postaviti posameznika na prvo mesto in mu nato ponuditi
možnost nastopanja na odru ter razvoj potrebnih osebnih
kvalitet. Prvi glasbeni tabor Popkollo leta 2003 je bil daleč
od organizacijskega čudeža. Organizatorji so bili začetniki in
posledica tega je bila, da sta bila načrtovanje in logistika
precej šibka, a kljub vsemu je bil „kollo“ uspešen. Najbolj te28
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Deklice na osrednjem odru z združenjem
Sheena

meljni cilj je bil dosežen: ustvariti okolje, kjer bodo deklice
najprej lahko posameznice in nato glasbenice. S tem je
omogočeno, da je njihova ustvarjalnost resno obravnavana,
navadno uporabljena izraza „dekliška glasba“ in „dekliška
skupina“ pa presežena. To je bistvena sestavina pri delu za
enakopravnost spolov: na splošno je treba upoštevati, da
sta tako ustvarjalnost deklic kot tudi njihov način dela
ustrezna in pomembna.

Sheena – Kakovost življenja
za deklice
Država članica: Švedska
Regija, okrožje: Småland
Ime lokalne akcijske skupine (LAS): Astrid
Lindgrens Hembygd
Površina: 3 455 km2
Prebivalstvo: 49 828
Skupni stroški projekta: 45 778 EUR
EU: 14 889 EUR
Druga javna sredstva: 21 222 EUR
Zasebna sredstva: 9 667 EUR

Kaj pomeni Sheena

Tabor Popkollo je bil začetek širše dejavnosti in koncepta
ter je dokaz, da so take metode potrebne. Za namen organizacije tabora Popkollo je bilo ustanovljeno združenje Sheena: http://www.sheena.se/popkollo.html.
Cilj združenja Sheena je nadaljevati delo, navdihniti deklice in spodbuditi njihovo zanimanje za glasbo in predanost njej. En del aktivnosti združenja Sheena je organizacija
manjših dogodkov, kot so „Grrrl Day“ in različni koncerti.
Drugi del je nadaljevati nekatere dejavnosti, kot so instrumentalne delavnice, seminarji ter srečanja skupin.
Združenje Sheena je priložnost za ohranjanje prostora za
deklice, da delujejo in se razvijajo kot posameznice. To ostaja prednostna naloga in osnovni cilj. Moč združenja Sheena
je nekaj, kar se nikoli ni dalo meriti kvantitativno. V zelo kratkem času je organizacija postala zelo pomembna za majhno
število ljudi, ne pa za velike množice. Njena moč je v odnosu
in spoštovanju pri obravnavanju deklet v združenju Sheena.
„Kapital znanja“, ki prihaja iz združenja, je v ozaveščanju o
omejevalnem vplivu družbe na dečke in deklice. Združenje
Sheena se želi oddaljiti od tega tako, da ponuja veliko različnih možnosti. Zmožnost širjenja tega znanja je zelo povezana s srečevanjem, navduševanjem in podpiranjem mladih, ki imajo ambicije ustanoviti združenje, organizirati
koncerte ali ustanoviti glasbene skupine.
V idealnem svetu bi deklica, namesto da bi bila vpeljana
v tradicionalno okolje, kjer prevladujejo moški, tja prišla na
lastno pobudo, bila tam prisotna in bi sodelovala. Mladi
ljudje potrebujejo vzornike in vire navdiha, ki jim lahko pokažejo pot in jim poklonijo ustrezne možnosti. Program Leader+ je to omogočil. „Združenje Astrid Lindgrens Hembygd
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Kontaktna oseba: Jytte Rüdiger
Naslov: Lögstadsgatan 6, SE 598 39
Vimmerby, Švedska
Tel. (46) 49 21 41 44
Faks (46) 49 21 88 55
E-pošta: jytte@astridlindgrenshembygd.se
Spletna stran:
www.astridlindgrenshembygd.se
Fotograﬁje: Švedska nacionalna omrežna enota

(švedska lokalna akcijska skupina) je omogočila organizacijo tabora Popkollo in drugih dejavnosti,“ pravi Åsa Johnsen,
predsednica združenja Sheena. „Poleg tega lahko nadaljujemo z razvojem našega združenja Sheena in dosežemo naš
glavni cilj: krepimo zavest deklic o razpoložljivih sredstvih in
načinih za vstop na vsa področja družbe. Združenje Sheena
je v tem procesu mentor in ima vlogo vzornika. Vloga sama
je tako pomembna kot dejavnosti.“
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Pripravljeni
na kupce

FINSKA

Zaščita vaške skupnosti
v vasi Vasikka-Aho
Združevanje sredstev za skupen namen, ki ne zagotavlja prihodnosti le vaškemu središču in trgovini,
ampak tudi načinu življenja

Okraj Alapää v okrožju Evijärvi sestavljajo tri vasi, skupno
število prebivalcev pa je 608. Vas Vasikka-aho je poslovni
center tega okraja in vasica Ina prav tako uporablja njene
storitve. Tam je tudi veliko počitniških hišic, kar pomeni, da
se v poletnih mesecih podvoji število ljudi, ki uporabljajo
storitve.
V vasi Vasikka-Aho bi morebitno zaprtje zadnje trgovine pomenilo izginotje zadnjih storitev, ki so še ostale, in
vaščani bi se do najbližje trgovine v okrožju Evijärvi morali
voziti več kot 10 km. Brez trgovine bi v vasi prav tako ne
bilo več tistega, kar je bilo prej srce žive vaške skupnosti.
Torej so morebitna preseljevanja ljudi in posledično sprememba starostne strukture v vasi, skupaj z razpadom vaškega duha, resnična grožnja za prihodnost vasi.
Zato so vaščani začeli razmišljati o tem, kako bi rešili to
situacijo, ker je razpoložljivost osnovnih lokalnih storitev
eden od temeljev vaškega življenja. V skupnosti so našli
sredstva za rešitev teh vprašanj, in sicer: podjetniški duh;
aktivni vaški odbor in nenazadnje optimistični pogled za
prihodnost. Vaščani so združili svoja sredstva in začeli reševati lokalne storitve v svoji vasi.

nično zelo potrebna, ker je
bila stara majhna in nepraktična. Poleg tega je bila trgovina v zgradbi iz leta 1930, ki
je bila v zelo slabem stanju in
je bila premrzla pozimi in
prevroča poleti.
Leta 2002 so vaščani ustanovili razvojno zadrugo Vasikka-aho, katere naloga je
bila ohraniti vaško življenje. Ideja je bila, da če bi lahko dobili dovolj denarja, bi lahko zgradili primerne prostore, s
katerimi bi ohranili storitve v vasi. Ideja je bila vaško središče, ki bi imelo dovolj prostora za lokalno trgovino in dvorano za potrebe skupnosti. Vaščani so čutili, da je to zelo pomemben projekt in so zato tudi bili pripravljeni na
prostovoljno delo. Dokaz za to obvezo je bil v skupaj zbranem kapitalu, ki je znašal 63 000 EUR. Največji investitorji
so bila lokalna združenja in druge organizacije, pri čemer
so tudi vse družine, ki živijo na tem območju, investirale
svoj denar v ta projekt.
Poleg kapitala, ki ga je zbrala razvojna zadruga, je bilo
potrebnih še več sredstev. Odločitev za gradnjo je bila dokončna, ko je ﬁnska lokalna akcijska skupina Aisapari dobila 63 000 EUR sredstev iz programa Leader+ za naložbe,
čeprav je bilo potrebnih še 250 000 EUR bančnega posoji-

Posebna prizadevanja, ki so potrebna za zbiranje
sredstev

Po besedah gospoda Eina Ahole in gospoda Samula
Klemole, lokalnih vodij projekta, je bila nova trgovina res-
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tudi dejanski uporabniki zgradbe, torej vaščani. Vsi hvalijo
nove prostore. Celo izbira v trgovini se zdi večja kot prej,
ker so zdaj proizvodi bolje razporejeni na policah.
Ena od največjih nevarnosti za podeželje je, da se storitve selijo v oddaljena mestna središča. V vasi Vasikka-aho v
okrožju Evijärvi je ta težava odpravljena. Na podeželju je
lokalna trgovina bistven del kulture in vaške skupnosti.
Brez nje bi se karakter vasi oslabil, kar ne bi bilo dobrodošlo. Veliko večja je tudi privlačnost vasi kot življenjskega
okolja, če so osnovne storitve na voljo v vasi. Majhen čudež
v vasici Vasikka-aho so dosegli ljudje, ki so se posvetili
skupnemu namenu.

G. Samuli Klemola in g. Eino Ahola pred vaškim središčem

la. Ko je bil zbran težko pričakovani denar za vaško središče
in je bila trgovina dokončana, je lokalna trgovina odprla
svoja vrata decembra 2004, dvorana pa kmalu za tem.

Novo središče

Dvorana je na razpolago zastonj vsem vaščanom in se
lahko uporablja za dejavnosti v prostem času: študijske
skupine, svetovanje za mala podjetja, predstavitve proizvodov itd.
V prostorih je kuhinja s hladilnikom, prav tako pa bodo
za uporabo vaščanov nameščeni računalniki. Zgradba pripada vaščanom in krepi njihov duh pripadnosti skupnosti,
ker so jo zgradili in njeno gradnjo ﬁnancirali skupaj. Prostovoljno delo vaščanov v projektu je bilo pomembno in se
bo še nadaljevalo poleti leta 2005, ko bo potekalo pleskanje zgradbe in bodo zaključena dela v okolici.

Tradicionalna trgovina dobiva novo podobo

Prodajalki Tuula Kinnunen in Sonja Lahti žarita od sreče
v novih prostorih. „To je resnično trgovina vaščanov, brez
njih naju ne bi bilo tukaj,“ pravita. Zdaj lahko razkazujeta
proizvode na policah, prav tako je v trgovini nova pečica,
kjer nekajkrat na teden pečeta žemljice in karelsko pecivo.
Trgovino obiskujejo redni kupci, vendar se Kinnunen in
Lahti veselita poletnih mesecev, ko se bo število strank zaradi prihoda turistov skoraj podvojilo.
V trgovini so na voljo tudi bančne storitve v obliki spletnega bančništva in gotovinsko okence. Spletno bančništvo
je v uporabi vsak dan, poleg tega je v načrtu, da bo za vaščane organizirano usposabljanje, kako to storitev uporabljati. Samuli Klemola pripominja, da je starejšim lažje obiskati vaško spletno banko, kot pa se odpeljati v Evijär.
Trgovina je tudi zaprosila za dovoljenje, da lahko deluje kot
pošta.
Prodajalke plačujejo najemnino razvojni zadrugi Vasikka-aho, s tem denarjem pa zadruga odplačuje svoje posojilo banki.

Vaško središče/trgovina
Država članica: Finska
Regija, okrožje: Järviseutu in Härmänmaa,
Južna Ostrobotnija,
Ime lokalne akcijske skupine (LAS):
LAS Aisapari
Prebivalstvo: 52 000
Površina: 3 956 km²
Skupni stroški projekta: 103 000 EUR
EU: 31 300 EUR
Druga javna sredstva: 31 300 EUR
Kontaktna oseba: Ilpo Kakko
Naslov: Kehätie 6, FIN-62200 Kauhava
Tel. (358) 64 34 29 60
Faks (358) 408 30 65 41
E-pošta: ilpo.kakko@aisapari.net
Spletna stran: www.aisapari.net

Zadovoljni kupci

Vsi so več kot zadovoljni s končnim rezultatom: tako
vodje projekta, prodajalki, ki delata v novih prostorih, kot
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Fotograﬁje: LAS Aisapari
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Zgodovina regije na dlani

AVSTRIJA IN NEMČIJA
Nadnacionalno izobraževanje za kulturno vodenje in upravljanje regionalnih muzejev:

Sodelovanje treh alpskih regij
za zagotavljanje nove perspektive
Po članku Günterja Salchnerja in Luisa Fidlschusterja

Izhodišče

Pripravljen je nadnacionalni projekt usposabljanja za regije
Leader+, ki vključuje 104 udeležence, 25 predavateljev in 47
delavnic ter zajema 20 različnih modulov. Sodelujoče regije
so: Auerbergland (DE); Ausserfern (AT) in Ostallgäu (DE).
Projekt obravnava kulturo in zgodovino navedenih območij,
ki so del bavarsko-avstrijske alpske regije. Pričakuje se, da bo
na podlagi usposabljanja kulturnih vodičev in kustosov bogata kulturna dediščina regij Allgäu in Ausserfern doživela
preporod. S povezovanjem turizma in kulture bodo ustvarjena nova delovna mesta, zlasti za ženske, okrepila pa se bo
tudi vez med domačo deželo in njeno zgodovino za mlade.
Program sodelovanja zajema obdobje od maja 2003 do
junija 2005. Program usposabljanja za kulturne vodiče je
trajal od maja do julija 2003, uspešnih pa je bilo 55 udeležencev od 79. Program za kustose se je odvijal od maja
2004 do avgusta 2004, vseh 25 udeležencev pa je dokazalo
potrebno usposobljenost. Razen izobraževanja sta bila pomemben del projekta tudi načrtovanje in izvajanje trženjskih dejavnosti.
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Že nekaj mesecev po ustanovitvi LAS so se glavni direktorji LAS prvič srečali, da bi izmenjali zamisli. Srečanje so
zaključili z ugotovitvijo, da imajo razvojne strategije treh
sosednjih LAS več skupnih ciljev, ki ponujajo veliko možnosti za prihodnje sodelovanje. Ker so nadnacionalni projekti sodelovanja bolj zapleteni in tvegani kot lokalni projekti, so direktorji Leader+ poskušali najti trdno podlago za
sodelovanje. Zavedali so se, da je uspešnost (in predpogoj)
nadnacionalnega projekta odvisna od močnega prepričanja, da bo projekt ugodno vplival na udeležene LAS. Po
kritični in celoviti oceni projekta so se odločili, da bo njihovo sodelovanje temeljilo na izboljšanju povezave zgodovine in kulture s turizmom in zaposlovanjem. Prav to je bilo
izhodišče za projekt „Nadnacionalno izobraževanje za kulturno vodenje in upravljanje regionalnih muzejev“.
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maja 2003. Najprej se je 79 udeležencev z zgoraj navedenih območij Leader+ seznanilo z osnovami, ki so obravnavale naslednje teme:
– zgodovina regij Ausserfern in Ostallgäu,
– kulturno in zgodovinsko raziskovanje,
– poslovno upravljanje,
– retorika.
Na drugi stopnji projekta so imeli udeleženci glede na
temo, ki jih je zanimala, na voljo različne tečaje o regionalnih zgodovinskih temah, npr.:
– romanska zgodovina,
– Kelti in Alemani,
– barok v regiji,
– kralj Ludvik.
Naučili so se, kako lokalnim prebivalcem in tudi turistom razumljivo in živahno predstaviti informacije o teh
temah. Več kot polovica udeležencev, 57 %, so bile ženske,
visoka udeležba mladih pa je pokazala, da regionalna zgodovina in kultura nista zanimivi le za starejše, ampak sta
tudi dobra priložnost za vključevanje mladih v razvoj podeželja.
Drugi del projekta, izobraževanje za kustose, se je začel
junija 2004. Z vsebinskega vidika so delavnice in seminarji
upoštevali potrebe regionalnih muzejev in kulturnih ustanov, vključevali pa so naslednje teme:
– pozicioniranje (edinstvenost in razlikovalna prednost)
muzejev,
– zasnove za razstave,
– dokumentacija in popis,
– pisanje in oblikovanje kataloga,
– muzejska pedagogika,
– upravljanje znanja,
– trženje kulture.
Vsi predavatelji so bili strokovnjaki iz večjih muzejev v
glavnih mestih zadevnih regij ter iz „kontaktne točke“ za zasebne muzeje Bavarske. Tečaji so potekali izmenično v različnih regionalnih muzejih, zaradi česar so udeleženci lahko
spoznali različne teme in posebne značilnosti regionalnih
muzejev. Sodelovalo je 25 udeležencev, od tega 14 žensk.

Gradovi, zgodovinska vez z regijo

Usposabljanje za vodiča se začne v učilnici

Priprave na sodelovanje

Poizvedovanje pri lokalnih strokovnjakih na področju
turizma in različnih kulturnih ustanovah je potrdilo, da primanjkuje usposobljenih kulturnih vodičev in kustosov. Pri
več lokalnih in regionalnih kulturnih projektih, ki so se ﬁnancirali v okviru pobude Leader, npr. Via Claudia Augusta,
Evropski muzej gradov in regionalno združenje gradov, se
je pokazalo veliko zanimanje za povezovanje v mreže in
sodelovanje na področju usposabljanja.
Za več zamisli v zvezi z najboljšo prakso so se vodje LAS
obrnili na LAS Val Venosta na Južnem Tirolskem v Italiji, ki
je že izvedel podoben projekt v okviru pobude Leader. Naslednji korak je bila zgodnja vključitev regionalnih organov. Trije LAS so pripravili natančen osnutek zasnove projekta in povabili organe, pristojne za odobritev projekta,
na „mini evropski vrh“. Razpravljali so o vprašanjih v zvezi s
postopkom odobritve in jim jih poskusili pojasniti, kar se je
izkazalo kot zelo koristno za uspešno izvajanje projekta.
Pomembna zadeva, ki so jo pojasnili, je bil dogovor, da bo
glavni partner LAS Ostallgäu in bo zato zadolžen za vsa
plačila in celoten računovodski postopek. To je pomenilo,
da se bodo LAS lahko izognili visokim stroškom za prenos,
ki jih določajo tuje banke. Za uspeh projekta je bil ključen
tudi jasen dogovor o pristojnosti in odgovornosti med
partnerskimi LAS.

Podpora za dostop na trg

Bistvena prvina izobraževalnih projektov je pogosto
uporaba pridobljenega znanja. Povpraševanje po kulturnem vodenju s strani regionalnih turističnih združenj in
hotelov je odvisno od trženja te nove ponudbe. Zato so se
pobudniki projekta že od samega začetka zavedali, da
bodo usposobljeni kulturni vodiči potrebovali pomoč za
začetek svoje dejavnosti. Zato so bile bistven del projekta
celovite trženjske dejavnosti. Spletna stran www.kulturfuehrung.info vsebuje informacije o vodenih kulturnih izletih, vodičih in podatke, kako rezervirati voden izlet. Rezervirati je mogoče vodene izlete z naslednjih področij:
Alemani v regiji, ceh Ausserferna, regionalna arhitektura,
gradovi v Allgäuu in Ausserfernu, utrdba Ehrenberg, splavarjenje po reki Lech, regionalna zgodovina pridobivanja
železa itd.
Drugi ukrep je bila izdelava prospekta za izvajanje kulturnega vodenja na treh območjih projekta Leader+, ki so
ga prejeli regionalni hoteli in gostišča.

Dva dela projekta

Projekt sestavljata dva dela: izobraževanje za kulturno
vodenje in izobraževanje za upravljanje regionalnih muzejev. Prvi del, izobraževanje za kulturne vodiče, se je začel
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Naslednja tržna dejavnost je povezana z javnimi „kulturnimi dnevi“ regij Allgäu-Ausserfern ter vključuje brezplačne vodene izlete in brezplačne razstave v različnih regionalnih muzejih. Poleg tega so kulturni vodiči ustanovili
združenje, ki skrbi za odnose z javnostjo, trženje in druga
usposabljanja za izboljšanje standardov. Pobudniki navedenih ukrepov so kulturni vodiči sami, ki jim, kolikor in kadar je treba, dodatno pomagajo LAS.

Rezultati

Konec leta 2004 je 35 kulturnih vodičev doseglo želeno
raven za dostop na trg in zdaj redno prodajajo vodene izlete. Izboljšalo se je tudi povezovanje kulturnih vodičev in
regionalnih muzejev v mreže. Tako se je kot pomemben
dodaten rezultat projekta oblikovala trajnostna podlaga za
nadaljnje sodelovanje.

Prenos najboljše prakse

Ko je Michaela Waldmann, glavna direktorica LAS Ostallgäu, predstavila ta nadnacionalni projekt na prireditvi Euregia 2003 (sejem in konferenca za regionalni razvoj) v Friedrichshafnu (Nemčija), je več nemških in avstrijskih LAS
izrazilo svoje zanimanje za izvedbo takšnega projekta za
svoje regije. Podoben izobraževalni projekt se bo spomladi
leta 2005 začel izvajati na avstrijskem območju Leader+
Ötztal. To zamisel je uresničil tudi naravni park „Hoher Fläming“ (Nemčija). Več o zasnovi projekta pa je želelo izvedeti tudi več kot 12 LAS.

Nadnacionalno izobraževanje
za kulturno vodenje
in upravljanje
Državi članici: Avstrija in Nemčija
Regije, okrožja: Land Tirol (AT),
Regierungsbezirke Schwaben
in Oberbayern (DE).
Ime lokalne akcijske skupine (LAS):
Außerfern (AT), Auerbergland (DE) in
Ostallgäu (DE)
Prebivalstvo:
31 445 (LAS Außerfern)
19 300 (LAS Auerbergland)
123 000 (LAS Ostallgäu)
Površina:
1 237 km2 (LAS Außerfern)
250 km2 (LAS Auerbergland)
1 285 km2 (LAS Ostallgäu)
Skupni stroški projekta: 30 000 EUR
EU: 15 000 EUR
Zasebna sredstva: 15 000 EUR
Kontaktna oseba: Günter Salchner
Naslov: REA Außerfern, Kohlplatz 7,
A-6600 Pﬂach
Tel. (43-5672) 623 87
Faks (43-5672) 623 87-139
E-pošta: rea@allesausserfern.at
Spletna stran: www.allesausserfern.at/rea
Fotograﬁje: LAS Ausserfern

Eden izmed mnogih zanimivih krajev za obiskovalce

Leader+ Magazine

35

2 • 2005

Vodne poti na območju so idealen način za raziskovanje regije

NIZOZEMSKA IN NEMČIJA
Partnerstvo dveh podobnih regij Leader+, sodelovanje za izdelavo strategije za
nadnacionalni turizem z ugodnim vplivom na oba partnerja

Partnerstvo Spreewald
in Noordwest Overijssel:
nadnacionalno sodelovanje
v okviru pobude Leader+
Ozadje projekta

rezervatov. Spreewald, ki leži 100 km jugovzhodno od Berlina, in Noordwest Overijssel, nizozemski narodni park na
vzhodu Nizozemske v bližini Ijsselmeerja, sta tipični področji šotnega barja. Obe področji sta mozaika plitvih jezer,
rek, trstja, gozdov in travnikov.
Vendar pa sta območji v marsičem povsem različni.
Spreewald zavzema desetkrat večjo površino kot Noordwest Overijssel, zaradi znatno nižje poseljenosti pa sta zanj
značilna precej manj intenzivna raba zemlje za potrebe

Sodelovanje med regijama Spreewald (Nemčija) in Noordwest Overijssel (Nizozemska) se je začelo septembra 2002
z obiskom delegacije nizozemskega urada za gozdarstvo
(Staatsbosbeheer) pri nemških kolegih. Glavni vzrok obiska je bilo dejstvo, da imata območji podobne naravne značilnosti, obe pa sta se posvečali zlasti upravljanju naravnih
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kmetijstva in veliko manj turizma. Zato je naravno stanje
območja Spreewald veliko boljše. Za Spreewald sta notranje in zunanje trženje regionalnih produktov bistvenega
pomena, glavna dejavnost na območju Noordwest Overijssel pa je turizem. Kljub temu se obe regiji soočata s podobnimi težavami, ki so tesno povezane z omejitvami zaradi naravne pokrajine, prav zato so izzivi in možnosti obeh
področij podobni. To velja zlasti za izboljšanje kakovosti
življenja z ohranjanjem in razvojem osnovnih storitev (kulturnih, zdravstvenih, izobraževalnih in osnovne oskrbe s
hrano) ter za razvoj socialno-ekonomskega turizma.

območij“. Glavni cilj je povečati število turistov med obema

Pristop k sodelovanju

ena od glavnih težav – je bilo doseganje dejanskih rezulta-

Kmalu je postalo jasno, da bi sodelovanje v širšem smislu ugodno vplivalo na obe regiji. Program Leader+ je bil
dobra priložnost za obravnavo ﬁnančnih, metodoloških in
organizacijskih vidikov sodelovanja. Zato sta se srečali delegaciji Leader+ iz obeh regij, da bi oblikovali skupni program za doseganje naslednjih ciljev:
1. izboljšanje in povečanje učinkovitosti socialno-ekonomskih razmer na zadevnih območjih Leader+ s spodbujanjem turizma;
2. krepitev regionalne identitete;
3. razvoj novih pristopov za razširitev lokalnih dohodkov
na podeželskih območjih.
Kot pomoč za izvajanje postopka sodelovanja je bil pripravljen in dogovorjen „krovni“ načrt, v katerem so bile
opredeljene štiri glavne teme:
1. razvoj glavnega načrta za obe regiji, ki bi dodelil odobreno količino (vodnega) turizma področjem visoke in
nizke naravne vrednosti in občutljivosti (v okviru varstva redkih vrst (biološka raznovrstnost) ali vznemirjanja občutljivih vrst ptic);
2. izdelava skupne trženjske zasnove v primerljivih turističnih regijah;
3. razvoj regionalnih proizvodov za turizem;
4. razvoj trženjskih in informacijskih dejavnosti za turiste
na podobnih naravnih lokacijah.
Prednost tega pristopa, ki je predvideval vzpostavitev
skupnega načrta, je bila zagotavljanje usmerjenega in
operativnega programa dela za različne skupine strokovnjakov za vsako zgoraj navedeno temo. Tako so teme
usmerjene k razvoju projekta. Poleg tega skupni načrt
omogoča, da LAS celostno ocenjujejo projekte, in je priložnost za povezovanje predloženih predlogov z različnih
tem.

tov do zdaj težko.

regijama, zlasti zunaj poletne glavne sezone. Spodbujanje
turizma poteka prek interneta in s predstavitvami na sejmih. Vsaka posamezna regija prispeva za projekte skupaj
okrog 36 000 EUR. Prednosti, ki jih bodo omogočili projekti, bodo večja kritična masa za turizem v obeh regijah in
skupen razvoj novih konceptov za turistične dejavnosti zunaj glavne sezone.
Poleg tega – ne glede na dejstvo, da metoda Leader+
precej uspešno olajša dejavnosti sodelovanja in da jezik ni

Za to je več mogočih vzrokov:
•

kulturno ozadje in navade se znatno razlikujejo, zaradi
česar je potreben dolgoročen „postopek razprav in
usklajevanja“, preden se lahko skupno dogovorjene
teme prenesejo v program;

•

v skladu s smernicami Leader+ o sodelovanju je za določitev primernih tem ali projektov, za katere se izkaže,
da so ugodni za obe stranki, potrebno zapleteno iskanje;

•

iskanje primernih partnerjev, ki lahko razvijejo inovativen projekt, se je izkazalo za precej težavno;

•

iskanje zadostnega soﬁnanciranja na nemški strani je
bilo težavno, ker na tem področju deluje le malo podjetnikov, ker je na voljo premalo zasebnih sredstev na
splošno in ker potencialni partnerji niso v zadostni meri
prevzeli pobude;

•

čeprav so postopki Leader+ precej natančno opredeljeni in sami po sebi pregledni, se postopki in zakonodaja,
ki se uporabljajo v obeh državah/regijah/organih za
upravljanje, zelo razlikujejo, zato je tudi njihovo usklajevanje dolgotrajno.
Najtežji deli postopka sodelovanja so že končani, zato

se pričakuje, da bo projekt v prihajajočih letih prinesel veliko zanimivih rezultatov, ki bodo spodbuda za obe regiji.
To so:
•

usklajen pristop k izboljšanju in razširitvi turizma na
barju, tudi med sezonami, ko je obisk turistov majhen;

→

Rezultati sodelovanja
Kljub navedenemu procesu je postopek sodelovanja
počasen. Konec leta 2004 sta bila organom za upravljanje
predstavljena prva dva (manjša) projekta z naslovom: „Doživljanje narave in kulture na območjih Noordwest Overijssel in Spreewald z izboljšanjem turizma na enem od obeh
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Partnerstvo Spreewald in
Noordwest Overijssel
Država članica: Nemčija
Regija, okrožje: Brandenburg
Ime lokalne akcijske skupine (LAS):
LAS Spreewaldverein
Prebivalstvo: 261 000
Površina: 2 962 km²
Skupni stroški projekta: 36 000 EUR
EU: 28 800 EUR
Druga javna sredstva: 7 200 EUR
Država članica: Nizozemska
Regija, okrožje: Overijssel, Vzhodna
Nizozemska
Prebivalstvo: 43 000
Površina: 320 km2
Ime lokalne akcijske skupine (LAS):
Noordwest Overijssel
Skupna sredstva: 36 000 EUR
EU: 21 600
Druga javna sredstva: 7 200 EUR
Zasebna sredstva: 7 200 EUR

•

razvoj in izkoriščanje posebnih strojev za upravljanje
vlažnih travišč;
• delo z arhitekturo in namestitev na barju.
Poleg tega je to ugodna priložnost, da se ta pobuda
razširi tudi na druga barja po vsej Evropi. Povezava, ki jo
je treba omeniti, je sodelovanje v skladu s pobudo DELTA 2000 na območju delte reke Pad, „Omrežje evropskih
barij“.
Možnosti, ki jih ponuja pobuda Leader+ za olajševanje
nadnacionalnega povezovanja v mreže in sodelovanja, so
same po sebi poseben pojav, s katerim se nedvomno lahko
doseže tesnejša evropska izmenjava in kulturna ozaveščenost.

Kontaktna oseba: Dieter Irlbacher
Naslov: Am Neuhaus 7, 15907 Lübben
(Spreewald)
Tel. (49) 35 46 84 26
Faks (49) 35 46 86 43
E-pošta: spreewaldverein@t-online.de
Spletna stran: www.spreewald-erlebnis.de
Kontaktna oseba: Tea Snippe
Naslov: Gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
Postbox 162 8330 AD Steenwijk
Tel. (31-521) 53 87 44
Faks (31-521) 53 85 09
E-pošta: tea.snippe@steenwijkerland.nl
Spletna stran: www.leaderplus.nl
Fotograﬁja: Nizozemski organ za upravljanje
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IRSKA

Ženske na vodstvenih položajih:
zagotavljanje pravilne usmeritve
za podeželsko skupnost
Zakaj ženske na Irskem še vedno zaslužijo manj od svojih moških kolegov, so premalo zastopane v strukturah sprejemanja odločitev in težko dosežejo najvišjo raven svojih poklicev? Skupina žensk na irskem podeželju se je leta 2004 združila, da bi zaključila tečaj usposabljanja z naslovom „Ženske na vodstvenih položajih“. Tečaj je raziskoval zgornja vprašanja in udeležencem zagotovil orodja, da lahko napredujejo na
področjih, ki so si jih izbrali, kot so zaposlovanje ali razvoj skupnosti. Uspeh tega uradno priznanega tečaja
je bil viden prikaz vpliva, ki ga ima lahko Leader+ na ženske na podeželju, zagotavljanje pomoči za njihov
dostop do zaposlitve in povečanje njihovega sodelovanja v strukturah sprejemanja odločitev v skupnosti.
Razvoj programa

jih“ prek dejavnosti 13. ukrepa „Usposabljanje za ženske“ v
okviru programa Leader+.
Udeleženci prejšnje dvodnevne delavnice so raziskovali področje „Ženske in sodelovanje“. Ta delavnica je
vključevala teme, kot so ovire, s katerimi se srečujejo ženske pri sodelovanju na področjih skupnosti in zaposlovanja, ter morebitne strategije za povečanje sodelovanja
žensk na teh področjih. Udeleženci te delavnice so ugotovili, da obstaja potreba po tečaju „Ženske na vodstvenih položajih“. Vendar pa je bil ključni izziv organizacije
tečaja „Ženske na vodstvenih položajih“ zagotovitev, da
vsebina in zgradba tečaja izhajata iz dejanskih potreb, ki
jih izrazijo ženske. Za dosego tega se je razvojni uradnik
programa Vital Voices osebno posvetoval z ženskami in
lokalnimi ženskimi skupinami ter jih vključil vanje. Dve
vprašanji, ki sta nastali zaradi tega postopka, sta bili odpor žensk do tradicionalnih učilnic in vprašanje časa. Ta
zavezanost in posvetovalni postopek sta pomagala pri
razvoju vsebine in zgradbe tečaja.
Tečaj „Ženske na vodstvenih položajih“ je bil načrtovan
tako, da se izogne tradicionalnim „učilnicam“, poleg tega pa
upošteva časovne obremenitve, ki so ženskam otežile udeležbo na izobraževanjih/tečajih usposabljanja. Po posvetovanju o vsebini in obliki tečaja je bil razvit desetstopenjski
tečaj, ki je potekal osem mesecev; učinek in rezultati tečaja
so bili izjemno praktični. Posebna podpora je bila del tečaja,
vključno z individualnimi informacijami o karieri/življenjskih
napotkih in sodelovanjem žensk v računalniškem programu
za izbor zaposlitve za odrasle. Tečaj je potekal v Kilmallocku
v okrožju Limerick in je imel 15 udeležencev.

Ballyhoura Development Limited je podjetje za razvoj podeželja, ki pokriva severni Cork in severovzhodni Limerick
(Irska) ter je bilo ustanovljeno leta 1989. Cilj te organizacije
je razširitev gospodarskih dejavnosti tega območja in zagotavljanje pomoči ljudem, ki živijo na tem območju, da se
z razvojem skupnosti izboljša kakovost njihovih življenj, izobraževanje in usposabljanje na področju gospodarskega
razvoja s proizvodnjo, predelavo hrane, informacijsko in
komunikacijsko tehnologijo ter turizmom na podeželju.
Razen programa Leader+, Ballyhoura Development Ltd
upravlja tudi veliko število drugih programov in projektov,
vključno s programom lokalnega razvoja in socialne vključenosti, nacionalnim programom za razvoj podeželja, podeželskim socialnim programom in ukrepom za enakopravnost Vital Voices (1).
Program Vital Voices je podprt s strani nacionalnega
ukrepa za enakopravnost žensk, ki podpira delo, osredotočeno zlasti na izboljšanje priložnosti za ženske na Irskem,
njegov cilj pa je povečanje sposobnosti žensk pri sodelovanju v postopku sprejemanja odločitev s posebnim osredotočenjem na ženske, ki aktivno sodelujejo v strukturah
sprejemanja odločitev (prostovoljnih/skupnostnih/ustavnih), vendar zaradi individualnih ali ustavnih razlogov ne
dosegajo vseh svojih možnosti. Program Vital Voices je
osredotočen na ženske skupine, ženske v podjetjih in družbah, kmetice, ženske v zakonsko urejenem sektorju in
drugje, mreže žensk, brezposelne ženske, ženske v manjšinah, samohranilke, romske ženske, ter ženske v političnih
in nepolitičnih skupinah. Program Vital Voices podjetja Ballyhoura Development dopolnjuje program Leader+, ker
oba vključujeta ženske s podeželja kot ciljno skupino in jih
podpirata, da dosežejo večjo kakovost življenja.
Razvoj ciljne podpore za ženske in krepitev prisotnosti
ženskih skupin v pokrajini Ballyhoura³ je eden od ciljev
programa Vital Voices. Pri uresničevanju tega cilja je bil zagotovljen tečaj usposabljanja „Ženske na vodilnih položa-

Nekateri rezultati
Poudarek na usposabljanju prek programa Vital Voices
ima dvojni rezultat. Prvič, ženskam je pomagal, da so se vrnile na delo ali da so napredovale na delovnem mestu (ali
da so postale samozaposlene). Njegov vpliv je bil tudi močno viden, ker je podprl in spodbudil vodstvene položaje
žensk v skupnosti na področju široko zastavljenih razvojnih dejavnosti in sodelovanja v strukturah lokalnega sprejemanja odločitev.

(1) Pokrajina Ballyhoura je območje, ki ga pokriva Ballyhoura
Development Ltd.
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prišlo do podvajanja sredstev ali prizadevanj. Leader+ ni imel samo močnega vpliva
na življenja udeležencev tečaja, ampak je zagotovil tudi dragocen vzor za druge ženske.
Ti vzori so pokazali, da se lahko z opredelitvijo njihovih potreb in sodelovanjem pri usposabljanju izboljša njihovo
življenje.
Regija Ballyhoura zagotavlja pravilno usmeritev za ženske v
podeželski skupnosti

Uspešno napredovanje udeležencev je bilo viden uspeh
usposabljanja:
– dve ženski sta zavzeli delovni mesti (kot predsednica in
tajnica) v omrežjih, ki temeljijo na lokalni skupnosti in
so vključena v strukture lokalne vlade;
– ena ženska je postala članica skupnosti okrožja in prostovoljnega foruma (2);
– en udeleženec je bil ustanovitveni član nacionalne
organizacije: „Ženske za ukrepanje v zvezi z nezmožnostjo in enakopravnostjo“ (W.A.D.E);
– dvema udeležencema je bila zagotovljena podpora za
polno zaposlitev;
– štirje udeleženci so začeli s pooblaščenim usposabljanjem v podporo svojega poslovnega napredovanja.
Ključni dejavnik za uspeh tega tečaja je, da je nastal zaradi potreb ciljne skupine, moduli pa so bili prilagojeni za
zadovoljitev teh potreb. Različna ozadja in zanimanja sodelujočih so izboljšala tečaj z veliko različnimi stališči in
vložki in tako se je povečalo tudi znanje vseh sodelujočih.
Različne potrebe žensk na podeželskih območjih so se
pojavile kot ključno vprašanje: ne sme se predvidevati, da
imajo ženske na podeželju skupne potrebe, ker to lahko
pripelje do posplošitve vprašanj, metodologij in rešitev.
Sodelovanje žensk s tečaja „Ženske na vodstvenih položajih“ v tej mreži je povzročilo nadaljnje zahteve za usposabljanje s strani drugih žensk. Tečaji, kot so „Mentorstvo za
ženske v zaposlovanju“ in „Ženske pri sprejemanju odločitev“, so bili opredeljeni kot zahtevani tečaji usposabljanja s
strani lokalnih žensk. „Program Vital Voices“ še naprej tesno
sodeluje z območno mrežo žensk za zagotovitev obravnave potreb žensk (3).
S sodelovanjem za zagotovitev tečaja „Ženske na vodstvenih položajih“ sta ta dva programa (Vital Voices in Leader+) zagotovila močno dopolnjevanje in vključevanje
podpore za ženske na podeželju ter sta poskrbela, da ni

Ženske na vodstvenih
položajih
Država članica: Irska
Regija, okrožje: Severni Cork in
Južnovzhodni Limerick
Ime lokalne akcijske skupine (LAS):
Ballyhoura Development Limited
Prebivalstvo: 56 000
Površina: 1 430 km²
Skupni stroški projekta: 6 666 EUR
EU: 6 000 EUR
Zasebna sredstva: 666 EUR
Kontaktna oseba: Tara O’Doherty
Naslov: Ballyhoura Development Ltd,
Kilﬁnane
Co Limerick, Ireland
Tel. (353) 06 39 13 00
Faks (353) 06 39 13 30
E-pošta: t.odoherty@ballyhoura.org
Spletna stran: www.ballyhouracountry.com

(2) Skupnost okrožja in prostovoljni forum je skupina celega
okrožja, ki jo sestavljajo predstavniki skupin skupnosti in prostovoljnih skupin iz celega okrožja. Ključni cilj foruma je dogovor o
skupnih stališčih številnih in raznolikih organizacij skupnosti ter
prostovoljnih organizacij v okrožju ter njihova artikulacija.
(3) Dva nadaljnja tečaja „Ženske na vodstvenih položajih“ sta
potekala v pokrajini Ballyhoura; ta dva tečaja sta bila ﬁnancirana
s programom Vital Voices.
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Novo zbirališče za nizozemsko mladino

Nizozemska
Projekt, ki ga izvaja nizozemska mladina, je postal glavna zanimivost sobotnih večerov na polderjih

Mladinsko središče „De Buren“
S kavbojskimi škornji, kavbojskim klobukom in pivom v
roki si približno 600 ljubiteljev zabav predstavlja, da je na
divjem zahodu. Mesec pozneje isti mladi plešejo na glasbo
nove skupine iz pokrajine Flevoland. Vse to poteka v središču Jongerencentrum de Buren v Emmeloordu. En konec
tedna je popolnoma novo središče okrašeno za country in
western zabavo, mesec pozneje pa ima odličen nastop
rock skupina.
„Do nedavnega so bili večeri na polderjih precej dolgočasni, ker se ni veliko dogajalo“, pravi Johan Fuite iz mladinskega združenja 19Nu Noordoostpolder. „Bilo je samo nekaj
dobrih poletnih festivalov in na običajen sobotni večer je
bilo le malo izbire.“ Vendar pa je zdaj drugače. Zaradi mladinskega združenja ima Emmeloord od novembra 2003
mladinsko središče in to je kraj, kjer enkrat na mesec preprosto moraš biti!

pomaga,“ pravi Johan Fuite. „Dva svetnika sta se borila za
novo lokacijo v Emmeloordu in sta nas opozorila, da bi lahko zaprosili za subvencijo Leader+.“ Zaradi zapletenosti
takega projekta nove zgradbe so se mladi odločili, da bodo
ustanovili svojo dobrodelno organizacijo. To je postala De
Buren in Johan Fuite je njen predsednik.
V zadnjih dveh letih so Johan Fuite in njegovi prijatelji
vložili veliko časa in energije v projekt nove zgradbe. „Tri
mesece smo tu delali dva do tri večere na teden“, pravi Johan Fuite. „Veliko smo pleskali, obesili smo veliko stvari, od
luči in napisov za zasilne izhode, do obešalnikov in ogledal.
Tako smo prihranili na tisoče evrov.“
Rezultat je bil odličen. Novi klub je moderna zgradba v
črni in sivi barvi. Notranjost je topla in prijazna. Stene so
narejene iz materiala, neprepustnega za zvok, na vseh straneh pa so zasilni izhodi. Na kratko: zgradba izpolnjuje vse
potrebne zahteve.

Projekt zaživi

Johan Fuite se spominja stare zgradbe združenja Jongeren 19Nu, začasne lesene koče, ki ni več ustrezala standardom in jo je bilo treba zamenjati. Mladi so se spraševali:
„Kaj zdaj?“ „Na srečo nam občina Noordoostpolder veliko
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Mladinsko središče „De Buren“
Država članica: Nizozemska
Regija, okrožje: Provinca Flevoland
Ime lokalne akcijske skupine (LAS):
Flevoland
Prebivalstvo: 102 516
Površina: 1 238 km2
Skupni stroški projekta: 401 025 EUR
EU: 120 307 EUR
Druga javna sredstva: 68 067 EUR
Zasebna sredstva: 212 651 EUR
Kontaktna oseba: M Korterik
Naslov: PO Box 55 – 8200 AB Lelystad
Tel. (31) 320 26 56 76
Faks (31) 320 21 35 66
E-pošta: Mireille.Korterik@ﬂevoland.nl
Spletna stran: www.leaderplus.nl, www.
ﬂevoland.nl/europa
Financiranje s pobudo Leader+ in sodelovanje
lokalne skupnosti

Fotograﬁja: Nizozemski organ za upravljanje

Jongeren 19Nu je bil ustanovljen po združitvi treh združenj za podeželsko mladino. Združenje ima 650 članov,
starih od 16 do 30 let. Večina članov je iz desetih vasi v okolici Emmeloorda, po odprtju novega kluba pa se je povečalo tudi zanimanje za Emmeloord. „To smo upali,“ pravi Johan Fuite. „Po odprtju smo pridobili dodatnih 70 članov.“
Člani so priredili veliko dogodkov v pomoč ﬁnanciranja
projekta, z dražbo so na primer zbrali 57 000 EUR. Poleg
subvencije iz pobude Leader+ je združenje prejelo sredstva tudi od občine in veliko lokalnih sponzorjev. „Lokalna
skupnost je bila zares zelo radodarna do nas,“ pravi Johan
Fuite. „Sponzorji so bili pogosto nekdanji člani, zato obstaja velik čut za sodelovanje.“
Poleg glavne sobe ima klub De Buren tudi sobo za srečanja, ki jo veliko uporabljajo lastno združenje in klubi od
drugod. „Enkrat mesečno je organizirana zabava, pogosto
z glasbeno skupino, včasih pa je klub odprt v nedeljo,“ pravi Johan Fuite. „Glavno je, da imamo zgradbo, kjer se lahko
srečujemo, da se nam ni treba dobivati pri nekom doma ali
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najemati prostorov. Za vse, ki so mlajši od 20 let, je mladinsko središče na polderju odlično. Mladi, stari 20 let in več,
imajo pogosto vozniški izpit in lahko poiščejo zabavo drugje. Vseeno pridejo na te zabave. Če imamo zabavo, je vedno polno ljudi.“
Johan Fuite razmišlja o edinstvenem in poučnem projektu. Še vedno se mu zdi nekoliko neresnično, ko se sprehodi okrog zgradbe. Zdaj se je že nekoliko oddaljil od celotnega projekta. „Po odprtju zgradba ni bila več naša. Med
gradbeno fazo smo bili tesno povezan majhen klub, zdaj
pa je klub namenjen vsem. Zato so občutki mešani,“ se zasmeje. Vendar je predsednik še zlasti vesel, da vse poteka
tako dobro in da ima Noordoostpolder zdaj še eno novo
središče za zabavo mladih.
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Država v žarišču: Češka
predelavo kmetijskih proizvodov.
V smislu češkega nacionalnega razvojnega načrta je ta
OP v skladu s sedanjo politiko razvoja podeželja, ker podpira varovanje varnosti in kakovosti živil, odpiranje novih
delovnih mest na podeželskih območjih, enakopravnost
moških in žensk ter izboljšanje okolja.

Ukrepi tipa Leader+ na Češkem

1. maja 2004 je Češka skupaj z devetimi drugimi državami (Ciper, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska,
Slovaška in Slovenija) postala polnopravna članica Evropske unije.
Te nove države članice lahko koristijo ukrep tipa Leader,
ki ga soﬁnancira usmerjevalni oddelek EKUJS v skladu s
svojimi programi iz Cilja 1. Priprave na ukrep tipa Leader+
so se v Češki republiki začele že leta 2002 z organizacijo
seminarjev in usposabljanj, projekt tesnega sodelovanja
Phare pa je te dejavnosti močno podprl.
Zdaj je program Leader+ naveden kot podukrep 2.1.4 v
„Operativnem programu razvoja podeželja in večfunkcionalnega kmetijstva“ z dodeljenimi javnimi izdatki v višini 5
milijonov EUR za izvajanje strategije in 1,53 milijona EUR za
pridobivanje znanja, oboje za obdobje 2004–2006.
Organ za upravljanje je skupaj prejel 30 vlog. Izbor je
opravila strokovna skupina, ki jo je imenovalo ministrstvo
za kmetijstvo v skladu z merili, ki jih je odobril Nadzorni
odbor. Hkrati je strategije ocenil Nacionalni izbirni odbor in
konec leta 2004 je bilo s seštevkom točk obeh organov določenih 10 najboljših strategij in pet alternativnih strategij.
Pogodbe se sklenejo kmalu po tem, da lahko LAS začnejo prejemati vloge za predloge v skladu z njihovimi posebnimi strategijami.
Organ za upravljanje namerava imeti redna srečanja z
izbranimi LAS, da bo prenašal informacije, nadziral učinkovito uporabo razpoložljivih sredstev in spremljal ustrezno
izvajanje.

Sedanje stanje
Češka ima površino 78 866 km² in z 10,3 milijona prebivalcev je povprečna gostota prebivalstva 130 prebivalcev na
km². Približno 75 % prebivalstva živi na podeželskih območjih in kmetijska zemljišča obsegajo nekaj več kot polovico celotnega ozemlja v državi. Januarja 2000 je približno 25 % češkega prebivalstva živelo v podeželskih naseljih
z največ 2 000 prebivalci. Od leta 1991 do 2000 se je rahlo
povečalo število ljudi, ki živijo v podeželskih naseljih, medtem ko se je število ljudi v mestnih območjih zmanjšalo.
Kmetijske dejavnosti imajo pomembno vlogo pri razvoju podeželja. Institucionalne in strukturne spremembe
kmetijskega sektorja v zadnjem desetletju so poslabšale
socialno-ekonomske pogoje, povečale dolgotrajno brezposelnost, pospešile zmanjševanje števila prebivalstva na
nekaterih območjih in oslabile zagotavljanje storitev in infrastrukture. V primerjavi z nacionalnim gospodarstvom
kot celoto ima kmetijski sektor manj ugodno starostno
strukturo zaposlenih, nižji delež zaposlenih žensk, čeprav
so pri zaposlenosti v kmetijstvu izrazite regionalne razlike.

Razvoj podeželja in večfunkcionalno kmetijstvo
V okviru podpore Skupnosti je pet operativnih programov (OP), vključno z razvojem podeželja in večfunkcionalnim kmetijstvom. V obdobju 2004–06 ta operativni program soﬁnancira usmerjevalni oddelek EKUJS in ﬁnančni
instrument za usmerjanje ribištva (FIUR). Njegov globalni
cilj je izboljšanje učinkovitosti kmetijskega sektorja na področju gospodarstva kot celote, ob upoštevanju naslednjega: zaposlovanje, varovanje okolja, trajnostni razvoj
kmetijstva, gozdov in upravljanja vod, skupaj s kakovostno
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Izbrani LAS in njihova področja delovanja
so predstavljeni spodaj:
LAS: Mikroregija Buchlov:

(PS = poslovni subjekt = ime podjetja)

•
•

LAS: Regija Haná:
•
•
•
•
•

Kmetijska zadruga Těšetice (PS) – Mehanizacijsko središče Těšetice
TJ Sokol Těšetice – Obnova večnamenskega kulturnega
središča TJ Sokol Těšetice
Občina Náměšť na Hané – Obnova zdravstvenega središča v kraju Náměšt na Hané
Občina Luběnice – Kolesarska pot Luběnice–Těšetice
Občina Slatinice – Obnova gasilskega doma v kraju
Lípy

•

LAS: Český západ – Místní partnerství o.s.:
•
•
•
•
•

LAS: Civilno združenje Razcvet vrta Južne
Češke:
•
•
•
•
•

Mikroregija Konstantinolázeňsko – Trženje kolesarskih
poti
Regija Stříbrska – Označevanje kolesarskih poti
Římskokatolická farnost OH – Ohranitev cerkve sv. Janeza
Válek Květoslav (PS) – Vzdrževanje in nakup strojev
Agrofarmy Bezdružice s.r.o. (PS) – Nakup strojev

LAS: Krajina srdce:

Zemcheba s.r.o. (PS) – Nakup naprave za pasterizacijo
Karel Gregora (PS) – Nakup opreme za destilacijsko tehnologijo
ZEAS AGRO a.s. Rábín (PS) – Paletno skladišče za jabolka
František Krump (PS) – Nakup puhalnika in škropilnice
Mikroregija Chelčicko-Lhenicka, združenje občin – Moderna komunikacija; sistem mikroregij
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Břetislav Jakubík (PS) – Vino Jakubík
Občina Modrá – Muzej na prostem Modrá – tehnični in
proizvodni obrat za obrti in turiste
Občina Tupesy – Muzej lončarstva Tupesy

•
•

•
•
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Obec Borotín – Oblikovanje trga za biomaso
Liho-Blanice, spol. s r.o. (PS) – Gradnja referenčnega mesta s proizvodnjo industrijskega alkohola ter postajo za
bioplin in biomaso za lokalno predelavo biomase
Obec Chotoviny – Sestava in obnova tekočega traku za
drobljenje in sortiranje
Dobrovolný svazek měst a obcí Mikroregionu Venkov –
Vključitev tujih partnerjev v informacijski sistem e-vaške tržnice
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LAS: Pobeskydí, z.s.p.o.:

LAS: Posázaví, o.p.s.:

•

•
•

•

•
•
•

AGRO-DOMINIK, s.r.o. (PS) – Nov način kmetijskega inženiringa
TOZOS spol. s r.o. (PS) – Posodobitev tehnologije za gojenje energijskih rastlin
Družstvo Raškovice (PS) – Gojenje in žetev biomase
Ing. Jan Kopčák (PS) – Proizvodnja lesnih sekancev
Czeslaw Sikora (PS)

•

•
•

LAS: Podještědí:
•
•
•
•
•

DTZ Liberec s.r.o. (PS) – Obnova skladiščne ponjave
Štěpánka Hyklová (PS) – Oprema za rejo arabskih konj
Obec Proseč pod Ještědem – Nakup strojev za vzdrževanje pokrajine
Stará Dáma Křižany s.r.o. (PS) – Povečanje zaposlovanja
in proizvodnje za jabolčnik
Obec Křižany – Uporaba lužiške arhitekture za izboljšanje življenjskih standardov na podeželskih območjih

LAS: Pošumaví, z.s.p.o.:
•
•
•
•

•
•

•
•

Obec Suchdol n. O. – Obnova kulturnih in športnih objektov v občini
AGROSUMAK, a.s. Suchdol n. O. (PS) – Zamenjava tehnologije za steljo
ZEMSPOL, a.s., Studénka (PS) – Rešitev vprašanja ravnanja z odpadki na zaščitenem poodrskem območju
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Ladislav Švec (PS) – Penzion „Nad Kapličkou“ za agrotourizem
František Šafanda (PS) – Središče Šafanda
Město Kdyně – Kulturna hiša Vítovky
Střední zemědělská škola – Meteorološka postaja

LAS: Přemyslovské střední Čechy:

LAS: Region Poodří:
•

OF ČR Votice o.s – Kotlovnica – kraj za srečanja, naravo
in kulturo
Obec Čerčany – Park ob občinskem uradu
Jednota Sokol Louňovice pod Blaníkem – Gradnja informacijskega središča
Jiří Šternberg (PS) – Grad Ječniště – obnova strehe, fasade in ograje
Obec Chotýšany – Vodni rezervoar Židák – gradbena
dela in odstranitev mulja

•
•
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Město Velvary – Obnova jezera Malovarsky
Zem. farma P.Reš (PS) – Nakup strojev za kmetijsko uporabo
Město Libčice n. Vlt. – Obnova območja okrog bazena
na prostem v kraju Libčice n. Vlt.
Město Slaný – Obnova javne ceste v kraju Dolín
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Kontaktna oseba:

LAS: Sdružení růže:
•
•
•
•
•

Ing. Blíženec (PS) – Dokončanje izdelave objektov podjetja
Město Borovany
Obec Pohorská Ves
Klášter Nové Hrady – Obnova dimnikov in skodelne
strehe
Sdružení Růže

Organ za upravljanje okvira podpore
Skupnosti (OPS)
Ministrstvo za regionalni razvoj
Oddelek za evropsko združevanje in strukturne
sklade
Staroměstské námesti 6
110 15 Praha 1

LAS: Vladař, z.s.p.o.:
•
•

•
•
•

Město Toužim – Pravica do obveščenosti, aktivno sodelovanje prebivalcev
BOTEP PLUS s.r.o. (PS) – Posodobitev tehnične opreme
za kmetijske storitve – nakup strojev za vzdrževanje
travnikov in pašnikov
Obec Lubenec – Mobilni kulturni in družbeni objekt
Obec Třebeň – Razstava podeželja – polepšanje vasi
Obec Valeč – Medregionalno sodelovanje Chebská
stezka

Generalni direktor CSF
G. Arnost Marks
Tel. (420) 224 86 14 24
Faks (420) 224 81 29 30.
E-pošta: arnost.marks@mmr.cz

LAS: Vltava, o.s.:
•
•
•
•
•

PRO – ODPAD, o.s. – Nakup brusilnika za podjetje Kompostárna Jarošovice
Pomoc Týn n. Vltavou o.s. – Dobimo se na vaškem trgu v
Čihovicah
Josef Krška (PS) – Nakup novega traktorja
Milena Křišťanová (PS) – Nakup novega traktorja z močjo 108–140 kW
Ing. Miroslav Jiříček (PS) – Obnova hleva

LAS: Srdce Čech, o.p.s.:
•
•

•
•

František Michálek (PS) – Polavtomatski plug
Svazek obcí mikroregionu Bratronicko – Operativna računalniška povezava mikroregij, povezanih v o.p.s. Srdce Čech
Jaroslav Kohout (PS) – Obnova konjskih hlevov
Svazek obcí Střední Povltaví – Ustanovitev informacijskega središča za združenje občin v Střední Povltaví

LAS: Rozvoj Krnovska OPS
•
•

Ing. Ilja Miovský (PS) – Posodobitev opreme podjetja
Oldřich Pustka (PS) – Vzpostavitev območja za rokovanje, neprepustnega za prah
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NOVICE LEADER+
Seminar Leader+ na Finskem
Z leve proti desni:
g. Timo Vesiluoma, Združenje
za razvoj Suupohja;
g. Eero Uusitalo, Ministrstvo
za kmetijstvo in gozdarstvo
Republike Finske; g. Jean-Michel
Courades, Evropska Komisija;
ga. Véronique
Weyland-Ammeux,
Leader+ Contact Point.

Observatorij Leader+ je na Finskem organiziral
svoj prvi decentralizirani seminar 6.–10. aprila
2005 na temo: „Novo znanje in izkušnje ter nove
tehnologije na podeželju“.

izvedeli o različnih projektih, ki so bili ﬁnancirani iz programa Leader+ in so lahko posvetili pozornost uresničevanju
pristopa Leader+, še zlasti: inovacijam, pristopu od spodaj
navzgor, trajnosti, najboljši praksi in ne nazadnje sodelovanju. Vse to v sorazmerno majhni regiji Ostrobotnija!

O temi

Finska perspektiva
Medtem ko je Finska mnogim znana kot dežela, kjer živijo
ljudje s strokovnim znanjem s področja informatike in komunikacijskih tehnologij, seminar ponuja tudi vpogled na
druga področja v okviru teme seminarja. Finska je bila začetnica ne le pri vpeljevanju novih tehnologij, ampak tudi
pri načinu, kako sprejeti pobudo Leader+. Zaradi dobro
uveljavljenih tradicij v lesni industriji in ozaveščenosti o
problemih okolja na Finskem ni presenetljivo, da je bil na
seminarju bogat program, kjer so udeleženci lahko veliko

Inovativen značaj pobude Leader+, ki temelji na tej
osrednji temi, ni le povezan z uporabo novih tehnologij na
podeželju, ampak lahko pomeni tudi izkoriščanje tradicionalnega znanja in izkušenj za odprtje trgov za nove proizvode ali storitve ali novo znanje o upravljanju ozemlja. Vsi
upajo, da bodo inovativne dejavnosti, predstavljene na
tem seminarju, prispevale k povečanju raznovrstnosti gospodarskih dejavnosti, konkurenčnosti in gospodarski rasti
na podeželju v celotni EU. Glavni cilji seminarja so bili:
usmeriti lokalne akcijske skupine (LAS) v okviru pobude

Obisk prostorov živilskega parka v Kauhajokiju

Podpora Leader+ ima vidne rezultate
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Leader+; izmenjati stališča in izkušnje o strategijah in programih; sprožiti nadnacionalne projekte sodelovanja.

namenjen oblikovanju in trženju, poročal o različnih dosežkih s pomočjo znanja in izkušenj in podučil o vlogi tesarskega centra. Center prav tako spodbuja strokovno znanje
za izdelovanje pohištva, razstave ter različne poslovne storitve ter storitve, povezane z izdelki. Prav tako sodeluje s
sosednjimi lokalnimi tehničnimi šolami.
Živilski park v Kauhajoku, ki vključuje tudi obrat za preizkuse, poslovni inkubator in logistične službe, je določil
okvir za učenje novih tehnologij, ki se uporabljajo v prehrambeni industriji. Obiskovalci so izvedeli veliko novega o
tem, kako novo znanje in izkušnje zagotavljajo sinergije, ki
koristijo službam, kot so prodaja, trženje, skladiščenje, pakiranje in proizvodnja.
Nadnacionalno sodelovanje je bilo pomemben del programa in zadnji dan so bile organizirane štiri okrogle mize
na naslednje teme: tehnologije za ravnanje z odpadki, uveljavljanje programa Leader+ (vključno z novimi državami
članicami EU in državami kandidatkami); obnovljivi viri
energije; gradnja omrežja. To je pomembno za tiste lokalne
akcijske skupine, ki iščejo partnerje in projekte na teh različnih področjih. Ta postopek so olajšali individualni sestanki, na katerih so lokalne akcijske skupine dobile nasvete,
kako začeti postopek sodelovanja, prav tako pa so izvedele, kako opredeliti potrebne korake za uresničevanje nadnacionalnega projekta. Nazadnje je bilo na majhnem sejmu sodelovanja mogoče dobiti dodatne informacije o
štirih projektih, ki so primeri najboljše prakse.
Več o predstavitvah, delavnicah in rezultatih seminarja
lahko preberete na spletni strani Leader+: http://europa.
eu.int/comm/leaderplus

O dogodku

Več kot 120 udeležencem, med katerimi so bile tudi lokalne akcijske skupine Leader+, ki so izrazile poseben interes za temo seminarja, je dobrodošlico izrekel gospod Vesiluoma, izvršni direktor Združenja za razvoj Suupohja. Mesto
Suupohjam, ki se ponaša z lokalnim strokovnim znanjem o
lesu, pohištvu, kmetijstvu, hrani in sistemih avtomatizacije,
je bilo odličen kraj za srečanje udeležencev Leader+, saj so
se tam lahko seznanili s ﬁnskim znanjem in izkušnjami ter
novimi tehnologijami, ki so pogoj za delo LAS. Prav tako je
bil vključen uvod v nadnacionalni pilotski projekt z imenom Transnet, ki vključuje osem regij v petih državah članicah: na Irskem, Finskem, Nizozemskem, v Italiji in Franciji,
katerih cilj je razviti zmogljivosti podeželskih podjetnikov v
zvezi z izvozom in trženjem z mreženjem in usposabljanjem. Na delavnicah so potem tekle raznovrstne razprave
na temo seminarja, vključno z: uveljavitvijo pobude Leader+ in inovacijami na Finskem, tehnologijo za blaginjo ljudi
in novimi tehnologijami v sektorju za informacijsko tehnologijo in komunikacije.
Mesta Teuva, Jurva in Kauhajoki so gostila dejavnosti
drugega dne. V mestu Teuva je svoje glavne dejavnosti
predstavilo izobraževalno središče za odrasle TEAK, ki vključuje tradicionalne in industrijske obrti ter tudi preizkušanje
novih tehnologij za predelavo lesa. TEAK, vodilno podjetje
v tem sektorju, je obvestilo skupino o tem, kako ponujeni
postopki zagotavljajo evropsko alternativo za vrste v deževnem gozdu in kako je ta tehnologija že bila uporabljena
v nadnacionalnem projektu sodelovanja „Toplotna obdelava lesa irske sitke“ (glej prvo številko Leader+ Magazine).
Udeleženci so se prav tako seznanili z lasersko tehnologijo;
s stiskanjem lesa in toplotno obdelavo lesa.
V mestu Jurva je nedavno zgrajeni tesarski center „Nikkarikeskus“, ki je bil ﬁnanciran s programom Leader+ in je

Skupina Združenja za razvoj
Suupohja

Domača obrt v centru za izobraževanje in informiranje Pohjanmaan Nikkarikeskus
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Finska,
6.–10. april 2005

Obisk izobraževalnega središča za odrasle TEAK v Teuvi
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Nova podoba spletne
strani Leader+

Spletna stran Leader+ je dobila novo podobo!
Prav tako ponuja nekaj novih vsebin z mnogimi
novimi povezavami, kar pomeni, da je stran zdaj
vsestranski pripomoček za vse tiste, ki se zanimajo za razvoj podeželja v EU, in še zlasti za pobudo
Leader+.

gradivo, vključno z logotipi, slikami, predlogami in drugimi
praktičnimi pripomočki.
Interaktivni Leader+ vsebuje različna orodja za dostop
do različnih baz podatkov, ki so sestavljene in posodobljene tako, da evropskim državljanom ponujajo veliko informacij o pobudi Leader+. Tukaj lahko tudi uporabljate posodobljeno orodje „Iskanje partnerjev“, s katerim lahko
najdete partnerje za vaše projekte sodelovanja, poizvedujete v bazi podatkov LAS ter prav tako najdete informacije
iz same baze podatkov o projektih sodelovanja. Na spletni
strani se lahko naročite na publikacije, naročilnice pa lahko
najdete tudi v publikacijah samih.
Nobena spletna stran ne bi bila popolna brez možnosti
prejema povratnih informacij njenih obiskovalcev in spletna stran Leader+ pri tem ni izjema. Z uporabo gumba
„Kontakt“ lahko Observatorij Leader+ obvestite, kaj počnete v okviru programa Leader+, in na vsako vaše vprašanje
boste dobili neposreden odgovor na vaš elektronski naslov, če odgovora ni na voljo že v bazi najpogostejših vprašanj.

Menuji na spletni strani in splošne informacije so na voljo v
vseh jezikih razširjene EU. Podrobnejše informacije, povezane s pobudo Leader+, kot so nacionalni programi, vključno
z informacijami o projektih v zvezi s pobudami in o lokalnih
udeležencih, so v izvornem jeziku in v angleščini.
Spletna stran ponuja obiskovalcu veliko različnih možnosti iskanja, tako statičnih kot tudi interaktivnih. Med statičnimi možnostmi lahko najdete na primer „Kdo je kdo“ v
programu Leader+: ljudje, ki delajo v observatoriju Leader+ in v Contact Point; in tisti, ki delajo na nacionalni ravni v
različnih državah članicah in podpirajo nacionalne in regionalne programe. Na podstraneh različnih držav članic so
osnovni podatki o različnih nacionalnih programih Leader+, prav tako pa je dokumentacija o programih na voljo v
razdelkih „Publikacije“, „Knjižnica“ in „Arhiv“. Iz razdelka „Publikacije“ lahko na primer prenesete „Kratke novice“ in Leader+ Magazine, v „Knjižnici“ pa je na voljo veliko dokumentov o programskih vidikih, kot so spremljanje, vrednotenje,
metodologija, sodelovanje in najboljša praksa.
V razdelku „Dogodki“ je uporaben koledar vseh dogodkov v zvezi s programom Leader+, ki vključuje tudi dogodke, ki jih organizirajo Observatorij Leader+ in nacionalne
omrežne enote, ter druge dogodke, za katere se zanimajo
tisti, ki se ukvarjajo z razvojem podeželja. Na spletni strani
se običajno lahko tudi prijavite na konference in seminarje.
S spletne strani Leader+ lahko tudi prenašate oglaševalsko
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Zakaj ne bi takoj obiskali
spletne strani Leader+
http://europa.eu.int/comm/
leaderplus
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Uresničevanje programa Leader+

6

Začetne ključne ugotovitve programa Leader+

Leader+ Magazine trikrat na leto izdaja Observatorij za za podeželska območja.

8

Posebna usmeritev: uporaba novega znanja in izkušenj ter novih tehnologij
• Združeno kraljestvo: Projekt virtualnega učnega centra Breadalbane
• Španija: Projekt @CERCA
• Luksemburg: Internetne točke na podeželskih območjih

Leader („Povezave med dejavnostmi za razvoj podeželskega gospodarstva“) je pobuda
Skupnosti, ki jo je začela Evropska komisija, usklajuje pa jo njen Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja (enota F3). Vsebina Leader+ Magazine ni nujno odraz stališč ustanov Evropske unije.

Dodajanje vrednosti lokalnim proizvodom
• Italija: Strategija za kakovostne proizvode iz regije Montiferru na Sardiniji
• Združeno kraljestvo: Pomlajevanje sečnje trsta in šaša na območju Norfolk Broads

Uredniški odbor: Evropski observatorij za za podeželska območja
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20

Kar najboljše izkoriščanje naravnih in kulturnih virov
• Nemčija: Oblikovanje regije
• Danska: Z zavetišči za pohodnike po naravi Danske

27

Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju
• Švedska: Sheena: glasbeno združenje, ki igra na pravo noto
• Finska: Zaščita vaške skupnosti v vasi Vasikka-Aho

32

39

Sodelovanje pri razvoju podeželja
• Avstrija in Nemčija: Nadnacionalno izobraževanje za kulturno vodenje in upravljanje
regionalnih muzejev
• Nizozemska in Nemčija: Partnerstvo Spreewald in Noordwest Overijssel
Ženske in mladina v pobudi Leader+
• Irska: Ženske na vodstvenih položajih: zagotavljanje pravilne usmeritve za
podeželsko skupnost
• Nizozemska: Mladinsko središče „De Buren“

Po zakonu odgovorna oseba: Athanasios Christidis, Evropska komisija, Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja, enota F3, 130, Rue de la Loi, B-1040 Bruselj
Prispevki v tej številki: Nacionalne omrežne enote programa Leader+
Fotograﬁje: Avtorske pravice za fotograﬁje so last Evropske komisije, razen če ni označeno
drugače.
Fotograﬁja na naslovnici: Luksemburška nacionalna omrežna enota
Leader+ Magazine izhaja v devetnajstih uradnih jezikih Evropske unije z naklado 35 880
izvodov.
Dodatne informacije: Leader+ Contact Point, Rue du Marteau 81, B-1000 Bruselj
Tel. (32-2) 235 20 20
Faks (32-2) 280 04 38
E-pošta: contact.point@Leaderplus.org
Spletna stran: http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus
© Evropske skupnosti, 2005
Razmnoževanje je dovoljeno z navedbo vira.
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Nove države članice
Država v žarišču: Češka

48

Novice Leader+
• Seminar Leader+ na Finskem:
• Nova podoba spletne strani Leader+

Namen te revije Evropske komisije je spodbujati dostop do informacij, vezanih na pobudo Skupnosti
Leader+. Naš cilj je širiti natančne in aktualne informacije. Če nam bodo sporočene napake, se bomo potrudili, da jih popravimo. Vendar pa Komisija ne odgovarja za informacije iz te revije, zlasti glede ﬁnančnih podatkov, vezanih na opisane projekte, in upravičenosti odhodkov. Bralci morajo zato te informacije, ki jih uporabljajo na lastno odgovornost, uporabljati previdno.

Printed in Italy
NATISNJENO NA BELEM PAPIRJU, KI NE VSEBUJE KLORA

Za dodatna naročila Leader+ Magazine,
prosimo, pošljite elektronsko sporočilo na naslov contact.point@leaderplus.org ali po
pošti ali faksu pošljite prošnjo, v kateri navedite vaše podrobne podatke ter količino in
želeno jezikovno različico izdaje:
Leader+ Contact Point
81, Rue du Marteau
B-1000 Brussels
Tel. (32-2) 235 20 20, faks (32-2) 280 04 38
Lahko se naročite tudi na publikacije Leader+. Če želite, da vaše ime vključimo na poštni
seznam, se, prosimo, prijavite na naši spletni strani z izpolnitvijo obrazca, ki ga najdete
na naslednjem spletnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/leaderplus
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Ime:
Leader („Povezave med dejavnostmi za razvoj podeželskega gospodarstva“)

Vrsta programa:
pobuda Skupnosti

Evropska komisija
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Ciljna področja:
Leader+ oblikujejo tri dejavnosti:
• Dejavnost 1 – Pomoč pri strategijah za celostni razvoj območij, ki so poskusne in temeljijo na
pristopu od spodaj navzgor.
• Dejavnost 2 – Pomoč pri sodelovanju med podeželskimi območji.
• Dejavnost 3 – Povezovanje v omrežje.

Prednostne strateške teme:
Prednostne teme programa Leader+, ki jih je določila Komisija, so:
• kar najboljše izkoriščanje naravnih in kulturnih virov, vključno z dvigovanjem vrednosti znamenitosti;
• izboljšanje kakovosti življenja na podeželju;
• dodajanje vrednosti lokalnim proizvodom, zlasti z olajšanjem dostopa do trga manjšim proizvodnim enotam s pomočjo skupnih dejavnostih in;
• uporaba znanja in izkušenj ter novih tehnologij za večjo konkurenčnost proizvodov in storitev
na podeželskih območjih.

Prejemniki in projekti, upravičeni do financiranja:
Denarna pomoč v okviru programa Leader+ se dodeli partnerstvom, lokalnim akcijskim skupinam,
ki jih oblikuje javnost, zasebni in neproﬁtni sektorji za izvajanje programov za lokalni razvoj na
njihovih ozemljih. Naloga programa Leader+ je spodbuditi podeželske akterje, da razmislijo o dolgoročnem potencialu svoje lokalne regije. Spodbuja izvajanje celostnih, visoko kakovostnih in izvirnih strategij za trajnostni razvoj ter državno in meddržavno sodelovanje. Da bi se viri Skupnosti
osredotočili na najbolj obetajoče lokalne strategije in bi le-tem nudili kar najboljši vzvod, se sredstva po selektivnem pristopu dodelijo zgolj omejenem številu podeželskih območij. Postopek izbire je odprt in strog.
V okviru vsakega programa za lokalni razvoj se lahko ﬁnancirajo posamezni projekti, ki so skladni z
lokalno strategijo. Vsi projekti, ki so upravičeni do ﬁnanciranja v okviru Evropskega kmetijskega
usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in
Evropskega socialnega sklada (ESS), so upravičeni v okviru programa Leader+.
Na ravni odločanja lokalnih akcijskih skupin morajo gospodarski in socialni partnerji in združenja
sestavljati vsaj 50 odstotkov lokalnega partnerstva.

Trajanje programskega obdobja:

POSEBNA USMERITEV
Uporaba novega znanja in
izkušenj ter novih tehnologij

2000–2006.

Dotacija Skupnosti:
5 046,5 milijona EUR, od tega 2 106,3 milijona (2 143,5 milijona po vmesni indeksaciji) ﬁnancira
Usmerjevalni oddelek EKUJS, preostanek pa so javni in zasebni prispevki.
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