JAVNI POZIV ZA VSTOP OZIROMA ČLANSTVO V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI LAS S CILjem

Lokalna akcijska skupina LAS s CILjem vabi vse zainteresirane prebivalce, predstavnike podjetij in
organizacij iz območja teh treh občin k včlanitvi v lokalno akcijsko skupino (v nadaljevanju LAS),
ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju CLLD) v
programskem obdobju 2014–2020. LAS s CILjem je organizirana kot javno pogodbeno partnerstvo,
ustanovljeno z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja območja občin Cerkno, Logatec in Idrija ob
združevanju človeških, prostorskih in finančnih virov. Lokalni razvoj, ki se izvaja po pristopu »od
spodaj navzgor«, lokalnemu prebivalstvu omogoča, da se aktivno vključuje v pripravo in izvajanje
strategije lokalnega razvoja. Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in
kakršnikoli diskriminaciji, zmanjšanje 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.
Tematska področja ukrepanja, ki bodo ključna pri zasledovanju ciljev EU in reševanju lokalnih potreb
so:
1. Ustvarjanje delovnih mest
2. Razvoj osnovnih storitev
3. Varstvo okolja in ohranjanje narave
4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
V LAS s CILjem se lahko vključijo predstavniki javnega (občine, institucije javnega sektorja…),
ekonomskega (gospodarski subjekti, kmetje…) ter zasebnega sektorja (društva, in druge nevladne
organizacije, interesne skupine, posamezniki…) s stalnim prebivališčem ali sedežem na območju
občin Cerkno, Logatec in Idrija. Poleg tega se lahko v lokalno partnerstvo vključijo tudi pravne osebe
javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki delujejo na
območju več LAS.
Članstvo v LAS je odprto, prostovoljno in dostopno vsem pod enakimi pogoji. Pravice članov so:
 da sodelujejo pri pripravi strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020,
 da volijo in so izvoljeni v organe LAS,
 da so seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LAS,
 da dajejo pobude in vprašanja v zvezi z delom in s poslovanjem LAS.
Vpogled v pogodbo o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine na območju občin Cerkno,
Logatec in Idrija je možen na sedežu ICRA d.o.o. Idrija oziroma vam jo lahko po dogovoru
posredujemo po pošti.
Izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo za včlanitev v LAS, ki jo dobite na povezavi pristopna izjava,
posredujte na naslov ICRA d.o.o. Idrija, za LAS, Mestni trg 1, 5280 Idrija.
Vse dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS s CILjem lahko dobite pri Darji Lahajnar, ICRA
d.o.o. Idrija, na telefonski številk 05 37 43 914, 05 37 20 180 ali na elektronskem naslovu
darja.lahajnar@icra.si.
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