POVABILO za
Izkaz interesa vzpostavitev Ribiške LAS – ( lokalne akcijske skupine) NA OBMOČJU ŠTAJERSKE IN
KOROŠKE za izvajanje ukrepa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost iz Evropskega sklada za
pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v programskem obdobju 2021- 2027
Spoštovani,
Na poziv MKGP preverjamo zainteresiranost območja in dajemo pobudo za vzpostavitev ribiške
lokalne akcijske skupine, ki bo pokrivala območje vzdolž reke Drave z vsemi njenimi pritoki. Ribiška
LAS bo pokrivala širše območje Štajerske in Koroške ter bo vključevala vse celinske ribogojnice iz tega
območja. Za celotno območje to pomeni v novem programskem obdobju približno 2 milijona EUR
dodatnih sredstev za razvoj projektnih idej, izvedbo mehkejših delno infrastrukturnih vsebin, ki
dodatno spodbujajo in povečujejo prepoznavnost sladkovodnih rib, njihove vključitve v vsakodnevne
jedilnike, dajejo možnost razvoja skupne blagovne znamke, povečujejo prepoznavnost, spodbujajo k
povezovanju skupnemu nastopu na trgu, razvoju dodatnih vsebin na temo ribištva in vzgoje
sladkovodnih organizmov, razvoju dodatnih dejavnosti, vključevanju v turistične in druge ponudbe,
razvoju krožnega, zelenega gospodarstva, vzpostavljanju novih delovnih mest in prepoznavnosti
območja kot povezane sodelujoče celote z jasno vizijo razvoja.
Ribiška LAS deluje po principu pristopa »od spodaj navzgor«, kar pomeni da temelji na željah in
idejah terena, deluje podobno kot že ustanovljene lokalne akcijske skupine, le da v ribiški LAS
pomembno vlogo predstavljajo ribogojci. Temelji na sodelovanju in povezovanju. Na omenjenem
območju ustanavlja na novo, ker je še ni. Ustanovitev Ribiške LAS predstavlja dodatna sredstva za
območje.
Pogoji, da se lahko ribiška LAS na terenu ustanovi so naslednji:
Vključenost vsaj 5 subjektov, ki se ukvarjajo z proizvodnjo konzumnih rib ( podrobnosti v povabilu,
ki je v prilogi dopisa)
Skupna letna pridelava min. 50 T konzumnih rib na območje ribiške LAS ( upošteva se povprečna
proizvodnja za zadnji dve leti( podatki o količini se pridobijo iz centralnega registra akvakulture)
Zagotovljena mora biti tripatitnost ( javni, civilni in gospodarski sektor) obvezno morajo biti v
organe ribiške LAS vključeni ribogojci, ob tem pa ne sme noben sektor presegati 50% odločevalskih
pravic.
Območje mora biti homogeno in povezano, predstavljati mora funkcionalno celoto; kar lahko
dosežemo z vključevanjem lokalnih skupnosti, javnih zavodov, ustanov, NVO, gospodarskih
subjektov in fizičnih oseb z dejavnostjo, ( DD na kmetiji, s.p…)
Pobudnik:
Pobudnik za ustanovitev ribiškega LAS na območju Štajerske in Koroške je Društvo » Bogastvo
podeželja, ki je aktualni vodilni partner LAS Bogastvo podeželja s sedežem na Ptuju.
V svojem 14 letnem delovanju smo uspešno zaključili obdobje izvajanja LEADRA v letih 2007-2013 s
60 projekti. V aktualnem obdobju zaključujemo CLLD z trenutno zaključenimi 20 operacijami in
aktivnimi 33 operacijami. Iz naslova LEADER je naše območje pridobilo okrog 1,8 milijona sredstev.
Reference pobudnika:

Društvo Bogastvo podeželja, je vodilni partner Las Bogastvo podeželja v obdobju 2014-2020, in je bilo
ustanovljeno za potrebe izvajanja pristopa LEADER v obdobju 2007-2013
LAS bogastvo podeželja, je vodilni partner operacija Naša Drava, v katero so vključeni vsi ob Dravi
ležeči slovenski LAS-i, v kateri smo se sistemsko lotili oživitve struge reke Drave, z najrazličnejšimi
športnimi, naravovarstvenimi in zgodovinskimi vsebinami. Operacija je zastavljena tako, da jo bomo
lahko nadgradili in še dodatno obogatili in uredili z manjšimi infrastrukturnimi vložki;
Poleg tega projekta je LAS vodilni partner operacije HUMUSPROJEKT, za katerega smo v preteklem
tednu podpisali 10 letni sporazum o sodelovanju z avstrijskimi partnerji za potrebe izgradnje humusa
v tleh, kar dolgoročno pomeni povečano vezavo CO2 v tla, izboljšano strukturo tal…
Več o nas najdete na FB LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah in na spletni strani
www.las-bogastvopodezelja.si,
Rok za izkaz interesa:
Pobudo z opisom območja in navedbo vključenih občin, ter podatki o poslovnih subjektih s področja
vzreje vodnih organizmov moramo na MKGP posredovati najkasneje do 3. septembra 2021.
Zato vas pozivamo da nam izpolnite spodnje pismo o nameri, in nam podpisanega in
poskeniranega pošljete do 29.08.2021 na naslov: info@las-bogastvopodezelja.si s pripisom ribiška
LAS, ali po pošti na naslov: Društvo« Bogastvo podeželja«, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj, s pripisom
ribiška LAS
Zaradi planiranih dopustov predlagamo srečanje v živo v drugi polovici avgusta. Točen datum vam
bomo sporočili do 10. avgusta.
Za vsa vprašanja smo vam na voljo na email: info@las-bogastvopodezelja.si ali po tel. 051 300 419; v
juliju do 21.07.2021 in v avgustu po 06.08.2021. ( hvala za razumevanje)
V upanju na uspešno sodelovanje vas lepo pozdravljamo!
S spoštovanjem!
Predsednik Društva: Peter Pribožič s.r.
Priloga:
-

pismo o nameri;

