Strategija lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas - občine Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice
SPLOŠNI CILJI

RAZVOJNI CILJI

Posebni cilj 1A: Povečati realizacijo poslovnih idej,
ki prispevajo k razvoju območja.

Splošni cilj: IZBOLJŠANJE
POGOJEV ZA
ZAPOSLOVANJE
IN ZVIŠANJE KOMPETENC
ZA LAŽJO ZAPOSLITEV

Posebni cilj 1B: Pridobivanje podjetniškega znanja
ter zviševanje usposobljenosti in kompetenc za
lažjo zaposlitev.

Posebni cilj 2A: Razvoj in nadgradnja manjše
osnovne lokalne infrastrukture.
Splošni cilj: USTVARITI
VARNO, ZDRAVO
IN PRIVLAČNO BIVALNO
OKOLJE

Posebni cilj 2B: Spodbujanje zdravega in aktivnega
življenjskega sloga.

UKREPI ZA DOSEGO POSEBNIH
CILJEV

Ukrep 1: Izboljšanje podpornega
okolja in dvig usposobljenosti za
trženje, podjetništvo in zaposlitev
(EKSRP, ESRR)

Splošni cilj: IZBOLJŠANJE
STANJA NARAVE
IN KAKOVOSTI OKOLJA

Posebni cilj 3B: Aktivno varovanje, urejanje in
trajnostna raba naravovarstveno pomembnih in
naravno ohranjenih območij.
Posebni cilj 4A: Zagotavljanje kakovostnega
življenja, osebne in socialne varnosti, rasti in
zdravega razvoja otrok in mladostnikov.
Splošni cilj: POVEČATI
SOCIALNO VKLJUČENOST
VSEH PREBIVALCEV V
LOKALNO OKOLJE

Posebni cilj 4B: Spodbujanje medgeneracijskega
sodelovanja in kakovostnega aktivnega staranja.

Posebni cilj 4C: Spoštovanje različnosti in
oblikovanje vključujoče družbe

KAZALNIKI

promocija podjetništva; dvigovanje podjetniške miselnosti; izmenjava osnovnih in
število novo ustvarjenih
specifičnih podjetniških znanj ter dobrih praks na območju LAS;oblikovanje inovativnih
delovnih mest
partnerstev in mrež ter različne iniciative; ki motivirajo, vzpodbujajo in omogočajo
realizacijo podjetniških idej in pobud;partnerstva in sodelovanja med gospodarstvom ter
izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami; zagotavljanje infrastrukture v obliki
število podprtih inovativnih
poslovnih prostorov, skupnih delovnih prostorov in opreme
partnerstev

povezovanje proizvajalcev za skupen nastop na trgu; razvoj skupnih blagovnih znamk;
oblikovanje mrež proizvajalcev in kratkih dobavnih verig; ustvarjanje dodane vrednosti
Ukrep 2: Kombiniranje razpoložljivih izdelkov; neposredna prodaja pridelkov in izdelkov v lokalnem okolju; dejavnosti tržnega
naravnih in človeških virov za
komuniciranja ter obveščanja in ozaveščanja potrošnikov; prizadevanja usmerjena v
povezovanje turistične ponudbe ter oblikovanje celovitih in integralnih turističnih produktov
realizacijo poslovnih idej, ki
(ITP) na območju; prilagoditev turistične ponudbe posameznim ciljnim skupinam; nadgradnja
naslavljajo okoljske in družbene
obstoječih turističnih vsebin v smislu povezovanja turizma s kmetijstvom, obrtjo, kulturno in
izzive (EKSRP, ESRR)
naravno dediščino območja ter lokalnimi šegami, navadami in običaji; oblikovanje inovativnih
partnerstev in praks v povezavi s socialno ekonomijo in zelenim gospodarstvom

št.

4

5

število kmetijskih
gospodarstev z na novo
registrirano dopolnilno

10

število izvedenih
usposabljanj za izboljšanje
znanj

30

število novih in obnovljenih
Ukrep 3: Oživljanje vaških in
mestnih jeder z
razvojem infrastrukture in
programskih vsebin
(EKSRP)

Posebni cilj 2C: Zagotoviti pogoje za izvajanje in
Ukrep 4: Izkoriščanje potencialov in
razvoj kulturnega ustvarjanja in ohranjanje kulturne priložnosti, ki jih nudi kulturna
dediščina (EKSRP)
dediščine lokalnega okolja.

Posebni cilj 3A: Spodbujanje trajnostnega načina
življenja in družbenega delovanja za izboljšanje
kakovosti okolja.

PODPRTE OPERACIJE

Ukrep 5: Izobraževalne in
promocijske aktivnosti o pomenu
ohranjanja narave in okolja
(EKSRP, ESRR)

Ukrep 6: Obnova in revitalizacija
naravnih vrednot ter izboljšanje
ugodnega stanja zavarovanih vrst
(EKSRP)

fizična prenova naselbinskih jeder, vključno z obstoječim stavbnim fondom in javnim odprtim objektov infrastrukture za
prostorom; umestitev in razvoj dejavnosti za izboljšanje socialnih, ekonomskih in bivalnih
javno uporabo
razmer; izboljšanje ponudbe športnih, rekreacijskih, kulturnih, umetniških in drugih dogodkov;
povečanje prostorskih kapacitet, kjer lahko mladi preživljajo prosti čas (mladinski domovi,
število novih ali izboljšanih
športna igrišča, ipd.); investicije v gradnjo, opremo in infrastrukturo

programov, dogodkov in
storitev

povezovanje kulturne identitete območja z drugimi panogami (npr. turizem, obrt, kulturne in
ustvarjalne industrije); strokovna prenova stavbne dediščine in njeno oživljanje z ustrezno
programsko prenovo; povečevanje možnosti trajnostne turistične, obrtne, ustvarjalne in
izobraževalne ponudbe na območju

5

15

število novih ali izboljšanih
programov, dogodkov in
storitev

15

število izvedenih dejavnosti
ozaveščanja in informiranja
prebivalcev o varstvu narave

20

število podprtih inovativnih
partnerstev (na upravičenih
urbanih območjih)

2

povezovanje lokalneo skupnosti in področne strokovne inštitucije za izvedbo ustrezne
število obnovljenih območij
obnove in revitalizacije ključnih delov naravnih vrednot ; infrastruktura in informacijska
z naravovarstvenim
opremljenost obiskanih območij za trajnostni turizem; ureditev tematskih poti, parkirišč in
statusom
sanitarij; postavitev informacijskih tabel; izdelava publikacij promocijsko-informativne narave

3

različni izobraževalni dogodki na temo trajnostnega načina življenja, ohranjanja narave,
čistega okolja ter učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov energije (delavnice,
svetovanja, strokovno vodeni ogledi naravnih vrednot, poljudno-znanstvena predavanja, ...)
za krepitev pozitivnega vrednotenja lokalne narave in oživitev lokalnega znanja

število otrok in
Ukrep 7: Povečati pestrost in
izboljšati kakovost storitev za
ranljive skupine (EKSRP, ESRR)

dogodki za medgeneracijsko druženje in skupno ustvarjanje; dogodki za promocijo zdravega mladostnikov vključenih v
življenja in prostovoljstva; dejavnosti za boljšo socializacijo med mlajšo in starejšo generacijo:
operacije
kuharske, rokodelske, čebelarske, fotografske, umetniške in druge mojstrske delavnice,
glasbeni nastopi, gledališke igre, družabne igre na prostem, ekskurzije, povezane s športnimi
število starejših prebivalcev
in kulturnimi dogodki, ipd.

vključenih v operacije

Ukrep 8: Dvig ozaveščenosti in
dejavnosti, ki pripomorejo k soočanju in sprejemanju z drugačnostjo, zmanjševanju
strpnosti lokalnega prebivalstva do predsodkov in stereotipov,razvijanju empatije in strpnosti do drugačnosti; ustvarjanje okolja, število podprtih inovativnih
ki bo vsakemu posamezniku zagotavljal občutek varnosti, sprejetosti in pripadnosti; aktivnosti
partnerstev
drugačnosti med ljudmi (EKSRP,
v takem obsegu in obliki, kot jih bodo posamezne ranljive skupine opredelile kot potrebne
ESRR)
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