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V Tepli, na Češkem, je bila v začetku novembra organizirana evropska konferenca o razvoju podeželja.
Na njej so poleg številnih čeških predstavnikov sodelovali tudi predstavniki iz različnih držav EU in
Leader Observatorija. Konferenca pa je bila tudi priložnost za izmenjavo izkušenj in navezavo stikov s
predstavniki lokalnih akcijskih skupin iz vse Evrope.
Leader pristop je bil izpostavljen kot tisti, ki je lokalnim skupnostim bistveno pripomogel k hitrejšemu
razvoju predvsem z aktiviranjem lastnih potencialov, tako človeških kot fizičnih. Vendar je bilo njihovo
aktiviranje mogoče le z ustrezno finančno podporo, ki jo nudi Leader program oz. Leader+, kot se ta
program imenuje v sedanjem programskem obdobju. Primeri dobrih praks iz Finske, Irske, Italije,
Avstrije, Nemčije in drugod so udeležencem pokazali, kaj vse je mogoče storiti na lokalni ravni v
primeru, ko so za to ustvarjeni tudi ustrezni sistemski pogoji in zagotovljena določena finančna
sredstva.
Nove države članice, ki so se odločile za izvajanje Leader+, so zelo aktivno pristopile k ustanavljanju
lokalnih akcijskih skupin in pripravi lokalnih strategij razvoja. Čeprav je proračun Leader+ programa v
novih članicah skromen, omogoča lokalnim akcijskim skupinam implementacijo manjših projektov in
predvsem praktično učenje, ki jim bo koristilo pri izvajanju nove politike razvoja podeželja v
programskem obdobju 2007 - 2013. Razvijajo tudi mrežo lokalnih akcijskih skupin oz. mrežo za razvoj
podeželja kot tehnično podporo delovanju akcijskim skupinam na lokalni ravni in tudi v projektih
sodelovanja. Del sredstev Leader+ programa je namreč rezerviran za sodelovanje med lokalno
akcijskimi skupinami (LAS-i) znotraj države in sodelovanje med LAS-i različnih držav, ki izvajajo skupne
razvojne projekte. Skozi sodelovanje se izmenjujejo izkušnje, obenem pa se omogoča razvoj
sodelovanje med vključenimi skupnostmi na različnih področjih, tudi gospodarskem. Češka je pri tem
zelo aktivna s primeri dobrih praks delovanja LAS-ov, ki so izvedli nekaj kvalitetnih in zanimivih
projektov. Udeleženci smo imeli priložnost tudi obiskati nekatere LAS-e in si ogledati izvedene projekte.
Seveda je veliko tudi iskanj, številne lokalne akcijske skupine še niso razvile pravega partnerstva in
celovite razvojne strategije, vendar imajo veliko motivacijo, da intenzivirajo in izboljšajo svoje delovanje.
Na konferenci so posamezne lokalne akcijske skupine dobile priložnost, da predstavijo svoje delovanje
in da se hkrati nekaj naučijo od drugih.
V Sloveniji imamo dolgoletne izkušnje s planiranjem razvoja podeželja na lokalni ravni, ki je v veliki meri
skladen s pristopom Leader. Razvojni programi podeželja, ki so jih v preteklih letih pripravljala
posamezna območja, predstavljajo dobro osnovo za izvajanje Leader-ja v Sloveniji. Vendar nam
trenutno manjka sistemski vir za njihovo implementacijo. Sedaj se za projekte išče različne vire
financiranja, vendar takšen način ne omogoča kvalitetnega izvajanja programov. Manjkajo nam tudi
praktične izkušnje z vidika oblikovanja lokalnih akcijskih skupin in njihove usposobitve za uspešno
delovanje ter odločanje, tudi finančno. Temelj delovanja LAS-ov je namreč avtonomija, ko same
odločajo v okviru svojega programskega proračuna, katere projekte bodo financirale. Prav tako nam
manjka ustrezen sistemski vir financiranja profesionalnih managerjev, ki s svojim strokovnim znanjem
nudijo ustrezno podporo delovanju lokalnih akcijskih skupin, pripravi in izvajanju programov.
Tudi mreža za razvoj slovenskega podeželja, ki se vzpostavlja v okviru Društva za razvoj slovenskega
podeželja in je nujno potrebna kot vsestranska podpora delovanju LAS-ov, deluje na povsem
prostovoljni osnovi, brez potrebnih finančnih virov, ki bi ji omogočali kvalitetno delovanje in aktivno
vključevanje v evropske povezave.
Skupen zaključek konference je bil, da evropska politika razvoja podeželja 2007 – 2013 predstavlja
razvojno priložnost, ki bi jo morale izkoristiti predvsem nove članice. Leader pristop je pri tem
bistvenega pomena. Tretja os, ki je namenjena kvaliteti življenja in razvijanju podjetništva ter ustvarjanju
novih delovnih mest na podeželju in ji morajo države članice nameniti vsaj 10 odstotkov vseh sredstev,
bo na podlagi Leader pristopa prav gotovo uspešnejša. Obenem bi države morale izkoristiti tudi četrto,
Leader os, saj aktivne lokalne akcijske skupine s kvalitetnimi lokalnimi razvojnimi strategijami in
strokovno podporo, predstavljajo temelj trajnostnega razvoja podeželja.
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