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DRSP - koledar aktivnosti 2019
Verzija: 31. 1. 2019
Društvo za razvoj slovenskega podeželja si pridružuje pravico od spremembe vsebin in datumov izvedbe navedenih aktivnosti. Aktivnosti vezane na sofinanciranje iz
projektov se bodo izvedle v kolikor bodo sredstva potrjena. Z rumeno so označene vsebine in datumi, ki so dogovorjeni zgolj okvirno.

Dogodek / prireditev

Nosilce / sofinanciranje

15. redni zbor članov DRSP
in
Posvet o aktualni problematiki CLLD

DRSP
LAS Loškega pogorja

Webminar

DRSP
UL, Filozofska fakulteta
MKGP, Mreža za podeželje
DRSP
LAS Raznolikost podeželja

Posvet LAS – spomladni

Strokovna ekskurzija v tujino – Francija

DRSP
Mreža za podeželje, MKGP
Razpis
za
delovanje
društev???

Vsebina

Lokacija in termin

Zbor članov (potrditev bilance in poročil o delu v 2018)
Škofja loka, 21. 3.
Posvet o strateški projekti sodelovanja / Strokovno 2019
predavanje: problematika kakovosti zraka na podeželju
Predstavitev projektov LAS gostitelja
Izobraževanje v okviru enega od modulov razvitih v okviru pomlad 2019
Transnational Education in LEADER Implementation (TELI 2).
Kulinaričen turizem – dvodnevni posvet:
spomladi
2019
Predstavitev projektov s kulinarično vsebino v območju
(predvidoma april)
Predstavitev vseh LAS projektov na temo kulinaričnega
turizma in izmenjava izkušenj / ugotovitev med LASi
Država in osrednja tema še nista dokončno določeni
maj / junij 2019
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Dogodek / prireditev

Nosilce / sofinanciranje

Srečanje članov DRSP
DRSP
in
LAS Mežiške doline
Tematski posvet o razvoju kolesarskih poti
kot dodatni turistični ponudbi območja
Posvet LAS - jesenski
DRSP
LAS Dobro za nas
Mednarodna konferenca »LEADER in SEE DRSP
countries – local woices to be heard« LEADER Mreža Hrvaške
(Hrvaška – Opatija)
Mreža za podeželje, MKGP
Nacionalne institucije obeh
držav????
5. Slovenski podeželski parlament
DRSP,
Mreža za podeželje, MKGP,
MGRT??
Webminar
DRSP
CNVOS / ???
4. izredni zbor članov DRSP in zaključno DRSP
srečanje
??

Vsebina

Lokacija in termin

Turistična ponudba Koroške s poudarkom na razvoju
kolesarskih poti
Ogled dobre prakse: kolesarjenje v rudnikih pod Peco
Druženje
Posvet na eno od aktualnih tem CLLD
Predstavitev projektov in ogled dobrih praks LAS Dobro za nas
Posvet bo potekal v okviru tradicionalne prireditve Podobe
Bistriških domačij.
Več dnevni posvet o izvajanju LEADER/CLLD v državah JV
Evrope in priprava izhodišč za izvajanje LEADER/CLLD v
prihodnji programski perspektivi.

prvi teden julija 2019

Podrobnejšo vsebino bomo predstavili v kratkem.

spomladi
2019

Zbiranje predlogov za vsebino posveta še poteka.

jesen 2019

Slovenska Bistrica,
september 2019
jeseni 2019

/

jeseni

Potrditev programa dela za leto 2019, potrditev članarine za december 2019
2019, druge aktualne zadeve

Pripravila: mag. Vesna Erhart, sekretarka DRSP
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Izpis: 29.1.2019

