
E-mail vsebuje slike, če jih ne vidite, jih odprite v brskalniku.

LASnovice | 14 oktober 2021  | let. 8, št. 7, 2021
Prijava na novice: www.drustvo-podezelje.si

Arhiv novic

Dogodki
- AKTUALNO
- Komisija evropskega natečaja ARGE za razvoj podeželja in obnovo vasi 2020 slovenskemu
nacionalnemu predstavniku Občini Brda podelila zlato plaketo
- Mednarodni posvet LAS: Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo, 30. 9. – 2.
10. 2021
- Strokovna ekskurzija LAS Estonija, 5. - 10. 9. 2021
- Spletni iskalnik certifikatov za zaščitene proizvode – evidenca shem kakovosti
- Nova kampanja z geslom »Najboljše imamo doma« spodbuja uživanje lokalnega mleka in
mlečnih izdelkov višje kakovosti
- Začuti podeželje
- NAPOVEDNIK
- DRSP - koledar aktivnosti 2021
- Konferenca »Od vil do vilic 2021« - Gradimo trajnostne sisteme prehranjevanja skupaj, 14.
- 15. 10. 2021
- Vmesni dogodek Evropskega podeželskega parlamenta, 27. 10. 2021
- 4. hrvaški podeželski parlament, 25. – 28. 11. 2021, Šibenik, Hrvaška
- Čebelarski kotiček na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
Javni razpisi in pozivi
- DELOVNA GRADIVA IN SEMINARJI
- Publikacija "Ko narava pokaže pot" (v angleškem jeziku)
- AKTUALNE OBJAVE
- 2. javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih
dejavnosti
Razvoj podeželja
- ZGODBE
- Tilen Soklič iz kmetije Pr’Andreco dobitnik nagrade za inovativnega novega pristopnika v
letu 2020
- Imamo prvo slovensko samooskrbno energetsko skupnost

Dogodki

AKTUALNO

Komisija evropskega natečaja ARGE za razvoj podeželja in obnovo vasi 2020
slovenskemu nacionalnemu predstavniku Občini Brda podelila zlato plaketo



Dobrovo; 14.  10. 2021 – Evropsko združenje za razvoj
podeželja  in  obnovo  vasi  –ARGE  je  v  svoji  16.  ediciji
izpostavil  temo  »Lokalni  odgovori  na  globalne  izzive«,
briška  občina  pa  je  na  njem  prepričala  z  vizijo
trajnostnega  razvoja  v  sožitju  s  potrebami  lokalnega
prebivalstva,  kulturno  in  naravno  dediščino  ter
vinogradniško  pokrajino.  Na  natečaju  je  sodelovalo  26
lokalnih skupnosti iz 12 evropskih držav.

Mednarodni posvet LAS: Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo,
30. 9. – 2. 10. 2021

Mednarodni  posvet  LAS:  »Pametne  vasi  za  zeleno,
digitalno in odporno Evropo« je potekal 30. 9. – 2. 10.
2021 pri Treh lučkah v Krškem. Na posvetu je sodelovalo
več  kot  100 udeležencev iz  52 inštitucij,  ki  prihajajo  iz
devetih držav: Slovenije, Belgije, Češke, Finske, Hrvaške,
Latvije, Litve, Makedonije in Švedske. Udeležili so se ga
predstavniki Slovenskih lokalnih in  nacionalnih inštitucij,
Evropskih inštitucij in gospodarstva.

Strokovna ekskurzija LAS Estonija, 5. - 10. 9. 2021

Letošnja  strokovna  ekskurzija  društva,  ki  je  potekala  v
Estoniji  5.  –  11.  9.  2021,  in  se  jo  je  udeležilo  47
strokovnjakov  za  razvoj  podeželja.  Ogledali  so  različne
primere  dobrih  praks  sofinanciranih  z  različnimi  viri
sredstev,  tudi  LEADER,  kot  so  Ääsmäe  village  center,
Heltermaa  Handicraft  House,  Tuuletorn/Windtower
Experience Centre, nacionalni park Soomma ter številne
kmetije  in  ponudnike.  V  okviru  ekskurzije  so  potekala
srečanja in  razprave s  predstavniki  estonskega LEADER
združenja, Estonske mreže za podeželje Reve Lambur in
Ave Bremse ter lokalnih akcijskih skupin. Med drugim so
razpravljali  o  življenju  na  podeželju  obeh  držav  ter
izvajanju pristopa LEADER / CLLD.

Spletni iskalnik certifikatov za zaščitene proizvode – evidenca shem kakovosti

Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano  je  zaživel  spletni  iskalnik  certifikatov  za
kmetijske pridelke in živila z zaščiteno označbo porekla,
zaščiteno  geografsko  označbo,  zajamčeno  tradicionalno
posebnostjo, označbo višje kakovosti in označbo »izbrana
kakovost«. Več o iskalniku TUKAJ, iskalnik pa se nahaja
TUKAJ.

Nova kampanja z geslom »Najboljše imamo doma« spodbuja uživanje
lokalnega mleka in mlečnih izdelkov višje kakovosti



Ministrstvo  za  kmetijstvo,  gozdarstvo  in  prehrano  z
oktobrom  začenja  z  nacionalno  kampanjo  za  promocijo
lokalnega  mleka  in  mlečnih  izdelkov.  Kampanja  s
sloganom  »Najboljše  imamo  doma«  je  zasnovana  v
sodelovanju  s  slovenskimi  pridelovalci  in  predelovalci
mleka Namenjena je splošni promociji  mleka in mlečnih
izdelkov  ter  promociji  ponudbe  z  znakom  »Izbrana
kakovost – Slovenija«. Znak potrošniku zagotavlja nakup
mleka in mlečnih izdelkov višje kakovosti, ki so pridelani
in  predelani  v  Sloveniji  pod  nadzorom  neodvisnih
certifikacijskih organov. Več o kampanji TUKAJ.

Začuti podeželje

Začuti  Podeželje  je  projekt,  ki  je  zasnovan  po  že
uspešnem  konceptu  Schau  aufs  Land,  kateri  deluje  v
Avstriji in naš cilj je, da bi čim več kamping popotnikov
popeljali na prelepe trajnostno naravnane domačije tudi v
Sloveniji. Pri naših severnih sosedih se je na brezplačno
platformo registriralo že več kot 350 zadovoljnih kmetij, ki
na  svojem  posestvu  nudijo  od  1-3  parkirna  mesta  za
popotnike, le ti pa imajo možnost kupiti njihove domače
dobrine in izdelke. S tem bodo kmetje na platformi dobili
tudi brezplačno promocijo, ter si bodo lahko tako razširili
svoj krog prodaje.

NAPOVEDNIK

DRSP - koledar aktivnosti 2021

DRSP - koledar aktivnosti 2021

Konferenca »Od vil do vilic 2021« - Gradimo trajnostne sisteme prehranjevanja
skupaj, 14. - 15. 10. 2021

Konferenca »Od vil do vilic 2021« se bo osredotočila na
napredek iniciativ, ki je bil predviden v strateškem načrtu,
podporo EU prizadevanjem za dosego globalne tranzicije k
trajnostnim sistemom živil ter poudarjanju pomembnosti
ključnih akterjev tranzicije. Konferenco bodo organizirali v
hibridni obliki. Več o konferenci TUKAJ.

Vmesni dogodek Evropskega podeželskega parlamenta, 27. 10. 2021

Vmesni  dogodek  Evropskega  podeželskega  parlamenta
(EPP)  bo  potekal  virtualno,  27.  10.  2021.  Na  dogodku
bodo potekale predstavitve evropskih institucij, partnerjev
EPP  in  the  European  Rural  Youth  Parliamenta  ter
raziskovalcev. Več informacij na spletni strani TUKAJ.

4. hrvaški podeželski parlament, 25. – 28. 11. 2021, Šibenik, Hrvaška



Rezervirajte  si  datum  za  udeležbo  na  4.  Hrvaškem
parlamentu. Več informacije bo v kratkem objavljenih na
tej povezavi.

Čebelarski kotiček na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

Novembra 2021 bo na območju LAS Zgornje Savinjske in
Šaleške  doline  potekal  čebelarski  kotiček.  Čebelarski
kotiček  je  izobraževalno  didaktični  pripomoček,  ki  bo
gostoval  v  knjižnicah  pri  vseh  vključenih  partnerjih  v
operaciji. Otroci in starši bodo v njem lahko spoznali kako
pomembne so čebele za naše okolje. Vsebine dopolnjuje
tudi slikanica, ki je nastala v okviru operacije.

Javni razpisi in pozivi

DELOVNA GRADIVA IN SEMINARJI

Publikacija "Ko narava pokaže pot" (v angleškem jeziku)

V  poročilu  so  predstavljene  študije  uspešnih  projektov
obnove in ohranjanja biotske raznovrstnosti ter ukrepov
za prilagajanje podnebju in blažitev podnebnih sprememb
v Evropi. S primeri prikaže načine kako lahko ohranjanje
narave  prinese  številne  gospodarske,  socialne  in
zdravstvene  koristi.  Avtorji:  CEE  Bankwatch  Network  s
fundacijo EuroNatur. Več TUKAJ.  

AKTUALNE OBJAVE

2. javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj
nekmetijskih dejavnosti

Ministrstvo  za  kmetijstvo,  gozdarstvo  in  prehrano  je
objavilo  javni  razpis  za  podporo  vzpostavitvi  in  razvoju
nekmetijskih  dejavnosti,  ki  bodo  pripomogle  k  večji
oziroma  boljši  ponudbi  različnih  storitev  na  podeželju.
Omogočile  bodo  tudi  možnosti  za  dodatne  zaposlitve
oziroma večji prihodek na podeželju oziroma na kmetijah
z dopolnilnimi dejavnostmi.

Razvoj podeželja

ZGODBE



Tilen Soklič iz kmetije Pr’Andreco dobitnik nagrade za inovativnega novega
pristopnika v letu 2020

Komisija  je  o  Tilnu  Sokliču  in  kmetiji  Pr´Andreco  iz
Zgornjih  Gorij  zapisala:  »Svež,  korajžen,  z  inovacijo
nadgrajen pristop. V domačih Gorjah mu je uspelo najeti
nekaj zemlje, ki jo je zasadil s šparglji in drugo sezonsko
zelenjavo,  ter  z  že  skoraj  pozabljenim  ribezom,  nekoč
značilno kulturo sončnih pobočij  vznožja Pokljuke. Soku
črnega ribeza so v šali včasih rekli kar »gorjanski merlot«.
Na  pred  kratkim  vzpostavljeni  blejski  tržnici  je  Tilen  s
svojimi proizvodi, celo z doma pečenim kmečkim kruhom,
med glavnimi, s svojo dobro voljo in humorjem - pa tudi
najbolj priljubljenimi ponudniki. S svetlim zgledom bo za
sabo potegnil še koga.«. Tilnu Sokliču je nagrado podelila
prof. dr. Irma Potočnik Slavič, Filozofska fakulteta, predal
pa  mu  jo  je  državni  sekretar  na  MKGP  Anton  Harej.
Nagrado  je  prejel  v  eminentni  družbi  na  slovesnosti  v
okviru  mednarodnega  posveta  LAS:  »Pametne  vasi  za
zeleno, digitalno in odporno Evropo«, ki je v organizaciji
Društva  za  razvoj  Slovenskega  podeželja  potekal  v
Krškem.

Imamo prvo slovensko samooskrbno energetsko skupnost

Vas  Luče  v  Zgornji  Savinjski  dolini  je  postala  prva  v
Sloveniji, ki je v določenih časovnih obdobjih popolnoma
energetsko  samooskrbna.  V  skrbno  vzpostavljeni  in
vodeni  energetski  skupnosti  jim  je  med  drugim uspelo
doseči  nekajkrat  višjo  proizvodnjo  iz  sončnih  elektrarn,
kot je omrežje sprva omogočalo. Več o tem si preberite
TUKAJ.

LASnovice izhajajo enkrat mesečno. 
V njih so objavljene aktualne novice slovenskih lokalnih akcijskih skupin (LAS) in drugih deležnikov

razvoja slovenskega in evropskega podeželja. 
Za vsebino LASnovic je odgovorno Društvo za razvoj slovenskega podeželja.
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