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PARTNERJEM IN ČLANOM LAS 

 

POZIV K PODAJANJU IDEJ ZA PROJEKTE SODELOVANJA 

 

Spoštovani partnerji in člani LAS, 

MKGP je v petek 26.11.2021 objavil Razpis za podukrep M19.3 Priprava in izvedba aktivnosti sodelovanja LAS, ki je 
odprt do 14.2.2022. 

Z namenom priprave projektov sodelovanja z LAS v Sloveniji in tujini, se je kolegij LAS odločil, da pozove vse 
partnerje in člane LAS k podajanju predlogov projektnih idej, ki temeljijo na razpisnih pogojih, ti so pa usmerjeni 
predvsem v sodelovanje ekoloških kmetij in ekološkega pristopa, na področju od vil do vilic in lokalne samooskrbe 
– povezovanja pridelovalcev in proizvajalcev na trgu, ter na področju trajnostnega upravljanja naravne in kulturne 
dediščine. Usmeritev LAS je, da se priprava projektov bazira na dosedaj pripravljenih projektih sodelovanja, ki niso 
bili potrjeni in so v osnovi že pripravljeni, ti pa so na naslednjih področjih: 

1. Kulinarični turizem, v okviru katerega se bodo izvajale aktivnosti priprave novih kulinarično turističnih 
produktov, povezovanja lokalnih proizvajalcev in pridelovalcev lokalnih produktov, povezovanja 
kulinaričnih prireditev in promocije aktivnosti. 

2. Etno v podjetno, v okviru katerega se bodo izvajale aktivnosti s področja kulturne dediščine, promocije in 
trženja rokodelskih izdelkov in sejmov, razvoja turistične ponudbe, izobraževanja in prenosa dobrih praks 
s področja rokodelstva. 

3. Samooskrba – nadaljevanje in nadgradnja že izvedenega projekta sodelovanja na področju lokalne 
pridelave. 

4. Kolesarska veriga na podeželju – nadaljevanje in nadgradnja že izvedenega projekta sodelovanja na 
področju zagotavljanja kolesarskih povezav med mesti, turističnimi znamenitostmi in storitvami, 
električna kolesa in podobne aktivnosti. 

Opozarjamo, da gre samo za pregled dosedanjih projektov sodelovanja, ki so zanimivi za naše področje, bo pa 
potrebno aktivnosti uskladiti z pogoji aktualnega razpisa in z sodelovanjem drugih Lokalnih akcijskih skupin iz 
Slovenije ali tujine. Naša želja je, da bi sodelovali pri treh prijavah projektov sodelovanja. 

V kolikor imate idejo za aktivnosti na zgoraj navedenih področjih, vas vabimo, da nam jo posredujete najkasneje do 
petka, 10.12.2021 do 15,00 ure po elektronski pošti info@las-snezniknanos.si ali info@razvoj-podezelja.si. Ideja naj 
zajema kratek opis tematike in aktivnosti projektne ideje ter okvirno finančno oceno načrtovanih vsebin. 

LAS bo prejete predloge pregledal in na osnovi aktualnih vsebin poskušal umestiti v osnutek predloga projekta 
sodelovanja. Predlog bomo predstavili zainteresiranim LAS, ki bi želeli sodelovati pri takih vsebinah, se dogovoriti 
za partnerstvo, jih uskladiti z skupnimi aktivnostmi in pripraviti kakovostno vlogo na razpis. 

Za podrobnejše informacije lahko pokličete strokovnega vodjo Aleša Zidarja na telefon 031 339 789 ali pošljete 
vprašanje na zgoraj navedena maila. 

 

Strokovni vodja LAS:       Predsednica LAS: 

      Aleš ZIDAR           Maja PIŠKUR 
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