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Inovativnost izvajanja programa Leader 

 V začetku junija 2017 delavnica ENRD – dveh delovnih skupin 
evropske mreže - Improving LEADER Implementation - Making 
progress with Practitioner-Led Working Groups 

 Na delavnici smo se osredotočili na delo dveh delovnih skupin, ki so 
bile ustanovljene, da bi prispevale k izboljšanju različnih vidikov 
izvajanja LEADER-a.  

 Ti vidiki so LEADER sodelovanje in Inovacije v programu 
LEADER.  

 Osnovni cilj je bil najti način, na katere lahko lokalne akcijske 
skupine in drugi akterji okrepijo in izboljšajo izvajanje programa 
LEADER na lokalni, regionalni, nacionalni ravni in ravni EU. 



Inovativnost izvajanja programa Leader 

 Sodelovalo je preko 40 predstavnikov LAS, organov upravljanja in 
predstavnikov Nacionalnih mrež za razvoj podeželja iz 16 članic EU. 

 Rezultati delavnice so bili dogovorjena priporočila za aktivnosti, ki bodo 
razvite in izvajane v prihodnjem delu obeh delovnih skupin; 

 Na delavnici smo razpravljali o: 
 posodobitvi napredka dosedanjega dela PWG za sodelovanje in 

inovacije; 
 Izmenjali smo dobre izkušnje sodelovanja v programu LEADER – z 

različnimi projektnimi primeri pristopa od spodaj navzgor  
 Izmenjali smo mnenja o zaključnih dokumentih dogodkov LINC in 

CLLD Bastard Sweden. 
 priložnosti za razpravo o koristih PWG-jev in izboljšanju pristopa ter o 

tem, kaj lahko PWG storita v praksi. 



Inovativnost izvajanja programa Leader 

Povzetek dela PWG za projekte sodelovanja do danes: 
 PWG je začel z delom jeseni 2016 s splošnim ciljem olajšati boljše 

transnacionalno sodelovanje (TNC). Doslej se je v delo PWG vključilo 46 
članov, ki zastopajo 20 držav članic EU, in si prizadevalo ugotoviti 
možnosti usklajevanja v ustreznih pravilih in postopkih TNC.  

 Predlogi, vključno s skupno opredelitvijo "skupnega ukrepa" in "skupnih 
stroškov" ter splošne predloge sporazuma o sodelovanju TNC, so bili 
vključeni v smernice TNC GD AGRI in bodo na voljo na spletni strani ENRD 
na strani LEADER Cooperation https://enrd.ec.europa.eu/leader-
clld/leader-cooperation_en  

https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-cooperation_en
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-cooperation_en


Inovativnost izvajanja programa Leader 

Povzetek dela PWG za inovacije do danes: 
 PWG za inovacije je začel z delom februarja 2017 s ciljem krepitve 

prispevka LEADERa k spodbujanju in doseganju podeželskih inovacij. 
Glavna skupina 29 aktivnih članov si izmenjuje ideje in primere na spletni 
interaktivni platformi za razpravo o skupini VIIMA.  

 Z fokusom na iskanju pametnih rešitev (smart solutions), prepoznavanje in 
odpravljanje ovir za inovacije, je PWG uveljavila dvostopenjski pristop: 
 izvajanje takojšnjih ukrepov  
 in načrtovanje ukrepov v prihodnosti.  

 Razvile so se štiri razprave: Inovativnost v LAS; Omogočanje inovacij v 
dobavni verigi; Spodbujanje lokalnih inovacij s strani lokalnih akcijskih 
skupin in krepitev LEADER podeželskih inovacijskih povezav.  



Inovativnost izvajanja programa Leader 

Primer dobre prakse: pristop od spodaj navzgor k agregaciji (iskanju) 
povpraševanja 
 Jan Droge iz podjetja Broadband Competence Offices Support Facility 

(BCO-SF)je predstavil omrežno storitev BCO, ki jo podpira tudi EK. 
 Skozi enega izmed ciljev: razširjanje znanja in izmenjava najboljših praks, 

je bila po principu od spodaj navzgor oblikovana rešitev za izboljšanje 
širokopasovnega interneta v severozahodnem delu Anglije.  

 Pri tem je bila poudarjena in jasno izražena vloga lokalne akcijske skupine 
pri združevanju povpraševanja in podpiranju takšnih pobud, kar se je 
ocenilo kot inovativen pristop k izvajanju programa Leader. 



Delavnica za projekte sodelovanja 

Na delavnici smo po skupinah razpravljali o problematiki praktičnega izvajanja 
projektov sodelovanja,  
 usklajevanje objave razpisov med državami članicami / regijami za 

projekte sodelovanja; 
 sinergije med sodelovanjem v okviru LEADER TNC in INTERREG; 
 vrednotenje projektov TNC; 
 obravnava projektov TNC, ki ustvarjajo dohodek;  
 pilotni primer mreženja podpore TNC v nordijskih državah. 



Delavnica za projekte sodelovanja 

 Za vsako od teh tem so udeleženci menili, da so potrebne spremembe, od 
ovir (institucionalne, regulativne, druge) do pozitivnih sprememb in podali 
predloge za premagovanje ustreznih ovir.  

 Najpogostejše ovire so bile informacijske vrzeli ali nezadostna izmenjava 
informacij 

 Udeleženci so ugotovili, da je zelo težko usklajevati izvajanje projektov 
TNC saj se različno odpirajo pozivi (objave razpisa za projekte). Udeleženci 
so se strinjali, da če se poziv enkrat odpre, mora ostati odprt toliko časa, 
da bi se potencialni partnerji lahko srečali. To bi tudi omogočilo 
partnerskim lokalnim akcijskim skupinam, da bi uskladile prijavo svojih 
vlog za podporo. 



Delavnica za projekte sodelovanja 

 Poudarjena je bila vloga ENRD pri zbiranju več primerov in informacij o 
izvajanju TNC ter pri oblikovanju smernic na ravni EU, zlasti v zvezi s 
projekti TNC, ki ustvarjajo dohodek, in potrebo po enostavnih in jasnih 
navodilih za spremljanje in vrednotenje TNC.  

 Tisti, ki so razpravljali o krepitvi omrežja Nordic Networking, so se strinjali, 
da bodo razširili pilotiranje tega pristopa s spodbujanjem vzpostavitve 
mreže TNC "trenerjev" in ustanovitvijo namenske skupine za razprave na 
Facebooku.  

 ENRD CP bo še naprej sodeloval s PWG za projekte sodelovanja pri teh 
temah. 



Delavnica za inovacije 
Razprave v delavnici o inovacijah so se osredotočile na tri teme, ki so jih razvile 
platforme VIIMA, ki so preučevale potrebe in omejitve v posamezni temi ter 
opredelile ukrepe, ki bi jih lahko upošteval PWG. 
1. Inovacije pri LAS: 
 Pri inovacijah v lokalni akcijski skupini se je potrebno osredotočiti na 

inovativne ukrepe, namesto na projekte.  
 Pri tem je potrebno izpostaviti omejene kadrovske vire, nižjo prioriteto 

upravljavca pri aktivnostih za iskanje inovacij in nezadostna tveganja LAS. 
 Potrebno se je opredeliti, katere inovacije so na ravni LAS, vključitev in 

usposabljanje članov upravnega odbora za inovacije je bila opredeljena kot 
prednostna naloga, po možnosti je potrebno razviti novo orodje za 
usposabljanje za inovacije.  

 Poseben poudarek se mora nameniti predstavitvi primerov dobre prakse 
inovativnih akcij in animacije ter predstavitev orodij za uspešne aktivnosti. 

 Da bi to dosegli, je treba razmisliti o tem, kako je mogoče te primere najbolje 
širiti v skupnosti, na primer prevajanje enostavnih dokumentov v MS jezike za 
uporabo na lokalni ravni. 



Delavnica za inovacije 
2. Lokalne akcijske skupine spodbujajo lokalne inovacije. 
 
Na vprašanje - zakaj so potrebne inovacije? – se je razvila razprava v smeri, 
da je potrebno na inovacije gledati pozitivno in kot sredstvo, ne pa kot konec 
neke aktivnosti.  
PWG želi izmenjavati informacije in optimizem, zbirati najboljšo prakso in tudi 
primere, ki kažejo, kaj ni delovalo in zakaj.  
Upravitelji in animatorji LAG-a so bistveni pri tem, vendar morajo imeti na 
voljo ustrezna orodja. Več informacij iz predstavljenega projekta dobre prakse 
BCO-SF, bi bilo v pomoč pri reševanju vseh morebitnih ozkih grl in 
ugotavljanju, ali se lahko skupine LEADER vključijo v ta projekt. 



Delavnica za inovacije 

3. Omogočanje inovacij v dobavni verigi:  
 Udeleženci so predlagali, da se inovacije pogosto nepravilno izenačijo s 

tveganjem. Dobavna veriga je tvegana nestrpnost pri kateri "prevladuje 
strah pred napakami".  

 Zelo pomembno je spodbujati pozitivno perspektivo v verigi in sporočiti 
lokalni pomen in pomen inovacij.  

 Predstavljeni so bili primeri praktičnih postopkov in prilagodljivi načini 
zagotavljanja inovacij. PWG bi lahko v nadaljevanju svojega dela 
ugotovila, katere točke v dobavni verigi so zavirale inovacije in katere so 
omogočile razvoj inovacij. 



Pametni načini za izboljšanje inovacij 
LEADER 



Delo v delovni skupini PWG 

 Popoldansko plenarno zasedanje se je osredotočilo na izkušnje, 
pridobljene pri izkušnjah »upravljanja« in udeležbe v delovni skupini. 

 Udeleženci so poudarili potrebo po ustrezni pripravi, obsegu in testiranju 
pri delu v PWG. Članstvo v PWG se lahko razširi, da se vključijo nove 
perspektive in obogatijo razpravo. Povzetki in izmenjava rezultatov so tudi 
bistveni koraki v procesu. 

 Ker aktivnosti PWG predvsem uporabljajo spletno razpravo, zahtevajo 
skrbno moderacijo, da ohranijo svoj poudarek. Odzivnost na potrebe in 
poizvedbe udeležencev ter zagotavljanje pravočasnih odzivov je 
pomembno za ohranjanje zanimanja za obravnavane teme.  

 Moderator / facilitator mora biti tudi pripravljen, da premakne relativni 
poudarek ali pomen iz ene teme na drugo in da usmerja interes članov, 
npr. nove ali spremenjene teme. Moderator mora spremljati udeležbo 
uporabnikov in usmerjati, zagotavljati podporo, odgovarjati na potrebe in 
pomagati ohranjati zagon dela, ne sme pa presegati teh dejavnosti. 
 
 
 



Katere so prednostne teme za izboljšanje 
programa LEADER? 

Udeleženci so razpravljali o številnih drugih izboljšavah, ki bi jih lahko 
uporabili kot metodo PWG v naslednjem letu. Dogovorjeno je bilo sicer, da se 
ne vzpostavi takoj nov PWG, medtem ko se delo obstoječih skupin nadaljuje. 
ENRD CP bo vključil rezultate PWG v svoje aktivnosti na področju izvajanja 
programa LEADER, nekatere teme se bodo še naprej razvijale kot sestavni del 
delavnic in seminarjev, ki so načrtovani za prihodnje leto, rezultati pa lahko 
vplivajo na nastanek novih PWG. 

 
 



Katere so prednostne teme za izboljšanje 
programa LEADER? 

 
 



Kako se lahko izboljša in razširi uporabnost 
metode PWG? 
Udeleženci so po skupinah razpravljali o idejah za izboljšanje uporabnosti metode PWG. 
Predlagane so bile naslednje izboljšave: 
 Na delavnicah povečati osredotočenost na ugotovitve PWG; 
 uporaba rednih spletnih videokonferenc, ki omogočajo spletno izmenjavo „v živo"; 
 uporaba jedrnatega formata in predstavitve v povzetku ugotovitev PWG na način, ki ga 

je enostavno "prebaviti" in lažje razširjati med zainteresirane strani; 
 rezultati PWG morajo biti podlaga za načrtovanje nadaljnjih ukrepov, ki so eden od 

načinov za prepoznavanje prizadevanj in dela, ki jih opravljajo njegovi člani; 
 Potrebno je razumeti in upoštevati vlogo PWG v razpravi za izboljšanje izvajanja 

programa LEADER; 
 informacije, pridobljene pri delu PWG, je potrebno čimbolj razširjati izven okvirjev PWG; 
 ENRD bi morala še naprej nameniti sredstva za podporo nadaljnjim srečanjem in 

razpravam PWG. 



ENRD Resources & Tools on LEADER/CLLD 

 Spremljajte zadnje LEADER/CLLD novice & dogodke na spletni strani 
ENRD ali skozi ENRD Newsletter 

 Naučite se več o nacionalnih & regionalnih pravilih na straneh 
LEADER/CLLD Cooperation na spletnih straneh  

 Raziskujte ponudbe projektov sodelovanja in najdite partnerje  
 Bodite informirani o najnovejših LEADER/CLLD temah skozi publikacije 

ENRD 
 Bodite v stiku z LAS iz celotne Europe skozi LAG Database. 



Hvala za pozornost! 
Aleš Zidar, telefon 00386 31 339 789,  

mail: ales.zidar@drustvo-podezelje.si;  www.drustvo-podezelje.si 
www.facebook.com/networkSLOLAG 

mailto:ales.zidar@drustvo-podezelje.si
http://www.drustvo-podezelje.si/
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