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Podjetje GaOk – Sašo Gajšt se kot primer dobre
prakse v projektu PHILOXENIAPLUS širi po EU
plakata ter video predstavitve.
Projekt je bil predstavljen
tudi na samem dogodku,
in sicer kot dober primer
vzpostavljenega sodelovanja
med različnimi akterji na
lokalni ravni. Evropski projekt, financiran iz programa
MED, podpira podjetništvo
na podeželju z namenom
ohranitve poseljenosti in
razvoja podeželja ter preprečevanja odliva prebivalstva
v večja urbana središča. V
okviru projekta je bila 18
podjetnikom Spodnjega
Podravja nudena pomoč v
obliki različnih storitev, ki
so jim pomagale na njihovi
podjetniški poti.

Sašo pri delu

P

rogrami evropskega teritorialnega sodelovanja
postajajo vse bolj pomembni
tudi za Slovensko podeželje.
Tak primer je program MED,
ki je letošnji promocijski
dogodek sklenil 23. in 24.
oktobra v Lizboni. Dogodka
se je udeležilo več kot 300
strokovnjakov iz mediteranskih držav, oba dneva pa sta
bila namenjena oblikovanju
novih prioritet ter promociji
uspešnih že zaključenih in
tekočih projektov.
Vodja projekta, E-zavod,
je v Lizboni predstavil evropski projekt PHILOXENIAPLUS, v katerem je bilo
podjetje GaOk – Uokvirjanje
Sašo Gajšt iz Sestrž, izbrano
kot primer dobre prakse.

Predstavitev je potekala na
za to posebej pripravljenem
predstavnem prostoru v
obliki promocijskih zloženk,

Projekt PHILOXENIA
je bil izbran kot eden od le
petih evropskih projektov
najboljše prakse sodelovanja v
okviru vseevropskega programa INTERACT. V mesecu
juniju je bil zato posnet televizijski prispevek, ki je bil
predvajan 10. septembra v
okviru Evropskih dni sodelo-

vanja v Strasbourgu. Program
je odprl Evropski komisar za
regionalno politiko Johannes
Hahn, ki je poudaril pomen
teritorialnega sodelovanja za
gospodarski razvoj Evropskih regij. Evropski dnevi
sodelovanja postajajo vse bolj
pomembni za promocijo,
saj je bilo v okviru letošnjih
izvedenih kar 173 dogodkov
v 32 državah.
Projekt se bo letos in naslednje leto nadaljeval v okviru
kapitalizacijskega projekta z
naslovom PHILOXENIAPLUS, katerega glavni cilj
projekta je razširjanje dobrih
praks in metodologije za
razvoj podeželja ter širitev
znanja v druge regije. Projekt
bo tako pomembno prispeval
k oblikovanju prioritet v novi
evropski finančni perspektivi, zlasti v državah, ki se
soočajo z gospodarsko krizo
in upadom prihodkov javnih
financ.
Zapisal: mag. Darko
Ferčej, E-zavod

Sašo je res pravi mojster!
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