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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ____________ sprejel

SKLEP

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s »Strategijo lokalnega razvoja za
Lokalno akcijsko skupino V objemu sonca«, Nova Gorica, 29. januar 2016, 1. dopolnitev,
14. junij 2016.

2.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka:
Nova Gorica,

Matej Arčon
ŽUPAN

Številka:
Nova Gorica, 10. oktobra 2016
OBRAZLOŽITEV
Evropska komisija je v novem programskem obdobju 2014-2020 z namenom
učinkovitejšega črpanja evropskih sredstev na lokalni ravni – to je na podeželju in v
manjših urbanih središčih, uvedla pristop »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«, za
katerega se uporablja kratica CLLD. Namen CLLD je spodbujanje celovitega in
uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor«.
Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli
diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij.
Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine,
kulturne krajine in njenih elementov.
Pogoj za dodelitev evropskih sredstev, za izvajanje pristopa CLLD v novem
programskem obdobju 2014-2020, je bil ponovno oblikovanje lokalnega partnerstva oz.
lokalne akcijske skupine (LAS) na zaokroženih območjih ter izdelana strategija lokalnega
razvoja (SLR).
Na območju petih goriških občin (Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina
Miren-Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko in Občina Šempeter-Vrtojba) se je zato 8.
12. 2015 ustanovil LAS V objemu sonca in sicer kot pogodbeno partnerstvo javnih in
zasebnih subjektov. Sedaj ima LAS 101 člana. V obdobju od junija 2015 do konca
januarja 2016 pa se je z vključevanjem javnosti, pod vodstvom RRA Severne Primorske
d.o.o. Nova Gorica, izdelala Strategija lokalnega razvoja za LAS V objemu sonca.
LAS V objemu sonca je z Odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 13. 9. 2016 pridobil status potrjene
lokalne akcijske skupine za obdobje 2014–2020. Z Odločbo o potrditvi je LAS V objemu
sonca upravičen do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sredstva bo LAS V objemu sonca
koristil za izvajanje prav tako s strani pristojnih ministrstev potrjene Strategije lokalnega
razvoja za LAS V objemu sonca.
Za izvajanje operacij (projektov), ki morajo biti usmerjene v uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja za LAS V objemu sonca, imamo na razpolago 1.474.220,00 EUR
nepovratnih sredstev; iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 595.684,00
EUR in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 878.536,00 EUR. LAS V objemu sonca
bo na podlagi javnih pozivov za sofinanciranje operacij lahko izbral le tiste operacije, ki
bodo usklajene s cilji Strategije lokalnega razvoja za LAS V objemu sonca.

Potrebe, cilji in ukrepi SLR za LAS V objemu sonca

Večja vključenost mladih,
žensk in drugih ranljivih
skupin

Varstvo okolja in ohranjanje
narave

Razvoj osnovnih storitev

Ustvarjanje delovnih mest

TP

Ključni izzivi in potrebe
P1: Potreba po povezovanju institucij
podpornega okolja s ciljem razvoja
podjetnosti, povečanja znanja ter
povečanja števila delovnih mest
P2: Potreba po povezovanju lokalnih
kmetijskih in turističnih ponudnikov s
ciljem povečanja lokalne samooskrbe
s hrano in povečanja prepoznavnosti
območja ter potreba po povezovanju
podjetij iz posameznih panog
P3: Potreba po obnovi in razvoju vasi

P4: Potreba po zagotavljanju pogojev
za razvoj novih idej in poslovnih
priložnosti

P5: Potreba po uvajanju aktivnosti na
področju ohranjanja narave in
kulturne dediščine

P6: Potreba po ozaveščanju in
informiranju na področju varstva
okolja in ohranjanja narave
P7: Potreba po večji vključenosti
mladih, starejših in ljudi s posebnimi
potrebami

Posebni cilji
C 1.1 Razvijati
podjetnost za dvig
zaposljivosti na
podeželju in v
urbanih središčih

Ukrepi
U 1.1 Razvoj in izvajanje
novih podjetniških
modelov in vzpostavitev
podpornega okolja

C 1.2 Povezovati
deležnike na
podeželju in v
urbanih središčih v
inovativna razvojna
partnerstva
C 2.1 Spodbuditi
potenciale za razvoj
novih storitev in
dvig kvalitete
življenja
prebivalcev
C 2.2 Zagotoviti
pogoje za razvoj
novih poslovnih
priložnosti
zelenega,
kulturnega in
dostopnega turizma
ter ostalih zelenih
storitev in
produktov
C 3.1 Ohranjati
naravne danosti,
naravne vrednote,
biotsko
raznovrstnost ter
kulturno dediščino
za trajnostni
(turistični) razvoj
območja
C 3.2 Spodbujati
varstvo okolja in
trajnostno rabo
naravnih virov
C 4.1 Izboljšati
socialne storitve in
socialno
vključenost

U 1.2 Inovativna razvojna
partnerstva za trajnostni
razvoj območja

C 4.2 Spodbuditi
medgeneracijsko
sodelovanje in
zagotoviti
kakovostno
preživljanja
prostega časa

U 4.2 Krepitev integralnih
rešitev socialne in
medgeneracijske
vključenosti ter aktivno
staranje
U 4.3 Spodbujanje mladih
za aktivno preživljanje
prostega časa

U 2.1 Izboljšanje pogojev
v podporo razvoju novih
storitev in produktov ter
dvig kvalitete življenja
prebivalcev
U 2.2 Oblikovanje in
izvajanje inovativnih
programov ter manjših
naložb za razvoj zelenega,
kulturnega in dostopnega
turizma ter ostalih zelenih
storitev in produktov

U 3.1 Ohranjanje naravnih
danosti, naravnih vrednot,
biotske raznovrstnosti ter
kulturne dediščine

U 3.2 Izboljšanje stanja
okolja

U 4.1 Razvoj inovativnih
socialnih storitev in
povečanje vključenosti
ranljivih skupin

Operacije se bodo izvajale na osnovi javnih pozivov, ki jih bo LAS V objemu sonca
pripravil in objavil na svoji spletni strani in na spletnih straneh vključenih občin.
Informacije o tem pa bodo tudi v lokalnih medijih. Upravičenci bodo sredstva lahko
koristili na osnovi izbranih in potrjenih operacij vse do leta 2023.
Konec novembra 2016 bomo predvidoma objavili prvi Javni poziv za izbor operacij za
uresničevanje ciljev SLR za LAS V objemu sonca iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja in to za štiri ukrepe:
- ukrep 1.2.; Inovativna razvojna partnerstva za trajnostni razvoj območja,
- ukrep 2.1.; Izboljšanje pogojev v podporo razvoju novih storitev in produktov ter
dvig kvalitete življenja prebivalcev,
- ukrep 2.2.; Oblikovanje in izvajanje inovativnih programov ter manjših naložb za
razvoj zelenega, kulturnega in dostopnega turizma ter ostalih zelenih storitev in
produktov,
- ukrep 4.3.; Spodbujanje mladih za aktivno preživljanje prostega časa.
Predvidoma meseca aprila 2017 bo sledila objava javnega poziva za koriščenje sredstev
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Zavedamo se, da samo s sredstvi CLLD ne bomo mogli uresničiti vseh strateških ciljev
območja, verjamemo pa, da lahko z javno-zasebnim partnerstvom, medsektorskim
sodelovanjem, ob pomoči sredstev CLLD ter lastnih človeških in finančnih potencialov,
prispevamo k celovitemu in trajnostnemu razvoju našega območja.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava ter
sprejme predlagani sklep.
Andrej Markočič
Predsednik LAS V objemu sonca

Matej Arčon
ŽUPAN

Fabijana Medvešček
Strokovna vodja LAS V objemu sonca

PRILOGA: - Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino V objemu sonca,
Nova Gorica, 29. januar 2016, 1. dopolnitev, 14. junij 2016

