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Zbor članov DRSP – tudi 2020 bo zelo aktivno

Letošnji  zbor  članov  je,  situaciji  primerno,  potekal
dopisno. Člani so obravnavali in potrdili poročila o delu za
preteklo  leto.   Sprejeli  so  tudi  dveletni  program  dela
društva,  ki  zajema  pet  sklopov:  delovanje  društva,
informiranje in promocija, nacionalna info točka za CLLD,
sodelovanje,  usposabljanje  in  mreženje  na  nacionalni
ravni  ter  mednarodno  sodelovanje.  Člani  so  za
nadomestnega člana UO DRSP izvolili Primoža Krofliča.

Anketa: CLLD in LEADER v EU v času koronavirusa

Evropska mreža za razvoj podeželja je pripravila anketo o
posledicah  koronavirusa  na  delovanje  LAS  (EKSRP  in
ESPR) na podlagi katere bo Evropski komisiji predstavila
stanje in predlagala ukrepe.

Anketa je dostopna TUKAJ. Vabljeni k sodelovanju.

Promocija kmetijsko - živilske panoge in poklicev

V teh dneh, ko smo zaradi epidemije COVID-2019 ostali v
domovih,  odmaknjeni  od  ljudi,  s  katerimi  smo  dnevno
soustvarjali najrazličnejše vsebine in sooblikovali družbeni
prostor  ter  dogajanje  v  njem,  razmišljamo  tudi  o  tem,
kako  povečati  kakovost  prehrane,  odličnost  bivanja  in
življenja,  pristne  medčloveške  vrednote  in  odnose,
varnost,  družbeno  blaginjo,  prodorno  gospodarstvo  ter
tako zagotoviti lepšo prihodnost vsakega od nas.

Pobuda DRSP za dodelitev dodatnih sredstev za ukrep 19.3 je preložena na
jesen 2020

Komisija  za CLLD je  na predlog članov 4.  3.  2020  na
MKGP naslovil pobudo za povečanje sredstev za izvajanje
ukrepa 19.3  za  3  milijone  evrov.   Predlagal  je,  da  se,
zaradi slabšega črpanja, preusmerijo sredstva iz ukrepa 6
–  biodiverziteta  in  ukrepa  8  –  gozdarstvo.  Predlog
utemeljuje s pomembnimi učinkih na ravni cele države, ki
jih imajo projekti sodelovanja na ti dve področji. Pobuda
društva je dostopna TUKAJ.

Informacija o izvajanju programa CLLD v obdobju koronavirusa

Komisija  za  izvajanje  programa CLLD pri  DRSP   je  KO
CLLD  pozvala,  da  pošlje  uradno  informacijo  o  načinu
izvajanja  programa CLLD za  vse  tri  vključene sklade  v
naslednjem obdobju. LAS za svoje delovanje potrebujejo
predvsem  informacije  potrebne  za  izvajanje  javnih
pozivov na podlagi sprememb SLR, saj nekatere od njih
niso potrjene.  Prav tako pa še čakajo na  informacijo  o
dodelitvi preostalih sredstev s strani ESRR. Komisija tudi
opozarja  na  različno  obveščanje  v  okviru  posameznega
sklada  in  prosi  KO  CLLD,  da  informiranje  poenotijo.  V
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odzivu pristojni odgovorijo na nekatera vpašanja.

Kupujmo domače - prodaja pridelkov in izdelkov na kmetijah ostaja nemotena

Novi  odlok  vlade  začasno  prepoveduje  ponujanje  in
prodaje blaga in storitev potrošnikom, kar pa ne velja za
kmetije. MKGP zato poziva vse zainteresirane deležnike,
da svojo ponudbo predstavijo na spletni strani »Kupujmo
domače«.

Ta kmetom omogoča, da brezplačno predstavijo ponudbo
svoje  kmetije  in  tako  povečajo  neposredno  prodajo  na
kmetiji  in  hkrati  potrošnikom  omogočijo  nakup  lokalno
proizvedene  hrane  neposredno  na  kmetiji.  Predstavitev
ponudbe je za kmete brezplačna.

O slovenski hrani na enem mestu - prenovljena spletna stran »Naša super
hrana«

Samooskrba vsake države s hrano je ključna, ko nastopijo
krizni čase. Naši kmetje v teh dneh delajo s polno paro in
se  trudijo,  da  bomo  imeli  dovolj  hrane.  Več  o  tem
preberite  tukaj  ali  pa  obiščite  prenovljeno  stran  Naša
super hrana.

NAPOVEDNIK

DRSP - koledar aktivnosti 2020

DRSP - koledar aktivnosti 2020

Projekti

AKTUALNO LAS

Javni razpisi in pozivi

AKTUALNE OBJAVE

Javni poziv za kratki film o hrani na temo ZGODBE O HRANI

Javni  poziv  za  kratki  film  o hrani  na  temo  ZGODBE O
HRANI:  Filmski  posnetki  v  dolžini  največ  5  minut  o
raznoliki  gastronomski  in  kulinarični  dediščini
Gastronomskih  regij:  lokalna  hrana,  izdelki,  recepti,
proizvajalci hrane, chefi, prehrambne tradicije, prehranske
inovacije,  prehrambne  tehnike  in  prakse,  prehrambne
krajine,  snovna  dediščina,  povezana  z  regionalno
gastronomijo, …
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Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za
turistične nastanitve in gostinske ponudnike

Ministrstvo  za  gospodarski  razvoj  in  tehnologijo  je
13.2.2020  v  Uradnem listu  RS  objavilo  Javni  razpis  za
spodbujanje  uvajanja okoljskih in  trajnostnih znakov za
turistične  nastanitve  in  gostinske  ponudnike.  Roka  za
oddajo vlog sta 5. maj 2020 in 8. september 2020. Več
informacij o javnem razpisu najdete tukaj.

5. javni poziv LAS Dolina Soče

LAS Dolina Soče je v petek, 31. januarja, objavila 5. javni
poziv  za  izbor  operacij  za  uresničevanje  Strategije
lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina
Soče za programsko obdobje 2014–2020 v letu 2020.

Rok za vložitev predlogov operacij  za sofinanciranje:  3.
aprila  2020.  Več  informacij  o  javnem  pozivu  najdete
TUKAJ.

Natečaj za izbor pametnih vasi v okviru projekta “Smart Rural”

Vabimo vas, da sodelujete v natečaju za izbor pametnih
vasi v okviru projekta “Smart Rural”, ki ga v sodelovanju z
nacionalnimi  partnerji  izvaja  evropska  mreža  pametnih
vasi.  12  izbranih  vasi  bo  dobilo  priložnost  za  izdelavo
lokalnih  strategij  ob  pomoči  vrhunskih  evropskih
strokovnjakov; omejenemu številu predstavnikov izbranih
vasi  bomo  omogočili  ogled  najboljših  primerov  dobrih
praks v Evropi;

Sodelovanje v projektih

ROAD – Podeželski parlamenti prispevajo k participativni demokraciji
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Projekt ROAD je dolgoročna kampanja za izražanje glasu
podeželskih prebivalcev v Evropi v  partnerstvu s civilno
družbo  in  vladami,  s  ciljem  spodbujati  samopomoč  in
ukrepe za podeželje. V obdobju 1. 8. 2018 - 31. 1. 2020
je  z  63 dogodki,  10 vebinarji  in  5  raziskavami  povezal
3.903  prebivalcev.  Več  kot  1.800  udeležencev  je
sodelovalo v okviru nacionalnih podeželskih parlamentov
in  dneva  podeželskih  žena.  Koordinirala  ga  je  SYTY  -
Zveza  finskih  podeželskih  gibanj  (The  Finnish  Village
Movement Association) v sodelovanju z Evropsko LEADER
mrežo  za  razvoj  podeželja  (ELARD),  Združenjem
evropskih  podeželskih  skupnosti  (ERCA) in   PREPARE  –
partnerstvom za podeželsko Evropo ob finančni  podpori
Programa Evropske unije »Evropa za državljane« (Europe
for Citizens programme).

Večdeležniško stičišče SVARUN

SVARUN je več deležniško stičišče - most med raziskavami
in  oblikovanjem  kmetijske  politike  po  letu  2020  v
Sloveniji.  Je  platforma  za  dialog  med  raziskovalci,
svetovalci, predstavniki vladne sfere in nevladni deležniki,
med njimi tudi Društvo za razvoj slovenskega podeželja.
Glavni  cilj  je  zbrati  relevantne  raziskave  in  mnenja  na
podlagi katerih bomo formulirali  priporočila za prihodnjo
politiko  podeželskih  območij.  Enako  kot  v  Sloveniji  so
stičišča  v  20  evropskih  državah  (projekt  SHERPA),  ki
usklajeno pripravljajo  tudi  pobude za oblikovanje politik
na  EU  ravni.  Stičišče  v  Sloveniji  koordinira  Biotehniška
fakulteta Univerze v Ljubljani  ob  podpori  Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.

Tekom projekta bodo deležniki  na ravni Slovenije in EU
razpravljali o različnih ključnih vsebinah. Prva izmed njih
je ohranjanje in izboljšanje stanja biotske pestrosti
s pomočjo krajinskih značilnosti.

Razvoj podeželja

ZGODBE

Poročila delovnih skupin Evropske mreže za razvoj podeželja

V preteklih mesecih so potekala srečanja različnih ENRD
skupin.  LEADER / CLLD podskupina (Bruselj, 4. 2. 2020)
je razpravljala o prehodnem obdobju, ciljnih indikatorjih in
indikatorjih učinka… (več TUKAJ). Potekala je konferenca
na  visoki  ravni  »Vključevanje  prebivalcev  v  učinkovito
upravljanje kohezijske politike« (6.2.2020) kjer se je slišal
tudi glas CLLD. Še posebej zanimiv je zaključni govor ga.
Ferreira (več TUKAJ).

Natanko nič odpadka v predelavi grozdja - Hiša vin Kokol

Obdobje koronavirusa in priprave na zelo pestro jesen about:blank

5 of 7 4/3/2020, 8:58 AM



Odličen primer krožnega gospodarstva v kmetijstvu. Hiša
vin Kokol je posestvo z družinsko tradicijo v Ciglencah, v
občini  Duplek,  ki  se  s  kmetijstvom  ukvarja  že  tri
generacije,  zadnjih  štirideset  let  pa  so  prisotni  tudi  v
vinogradništvu. Obdelujejo okoli 10 ha zemlje in od tega
je  približno  tretjina  namenjena  vinogradništvu.  Znotraj
vinogradništva so razvili novo zgodbo in vzpostavili krožno
gospodarstvo s praktično nič odpadka. Grozdje predelajo
v vino, vendar se za njih izkoristek trte tu nikakor še ne
zaključi.

Praznovanje dosežkov LEADER!

Izšla  je  publikacija  EU  Rural  Review  29  posvečena
dosežkom LEADER.  Ta  najnovejši  pregled  EU  podeželja
raziskuje, kako danes sedem načel LEADER vidijo ljudje,
ki  so  sodelovali  pri  izvajanju  programa  LEADER  v
podeželskih skupnostih po vsej Evropi. V zbranih člankih
si  lahko  preberete  kako načela  delujejo  v  praksi,  kako
prinašajo  rezultate  in  zagotavljajo  trajno  uspešnost  ter
kako prilagodljiva so za spopadanje z nastajajočimi izzivi
in  priložnostmi,  s  katerimi  se  srečujejo  podeželska
območja.

ENRD LEADER Tematski laboratorij 'Mladina in depopulacija'

Udeleženci  ENRD  LEADER  Tematskega  laboratorija  na
temo 'Mladina in  depopulacija',  Bruselj  (Belgija),  20. 2.
2020,  so  raziskovali  vlogo  LEADER in  lokalnih  akcijskih
skupin (LAS) pri zagotavljanju učinkovitih odgovorov na
izzive  povezane  z  mladino  in  depopulacijo  v  lokalnih
podeželskih  območjih  v  EU  v  tem  in  prihodnjem
programskem obdobju.

Vsa gradiva so dostopna na strani dogodka.

Pametne vasi in nizkoogljično gospodarstvo

Na  10.  srečanju  je  ENRD  tematska  skupina  pripravila
poročilo, ki se osredotoča na to, kako bi lahko pametne
vasi  podpirale  prehod na  nizkoogljično gospodarstvo na
podeželju.

Informacija za upravičence iz naslova ne-IAKS ukrepov PRP 2014-2020

Interventni zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi,
upravnimi  in  drugimi  javnopravnimi  zadevami  za
obvladovanje širjenja COVID-19 posega tudi v procesne in
materialne  roke  za  upravičence  iz  naslova  ne-IAKS
ukrepov Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.
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Sloveniji prestižna nagrada Best of Europe 2020 na področju trajnosti

Slovenija  se  je  uvrstila  med  zmagovalce  nagrad  2020
Sustainable Top 100 Destination Awards in kot najboljša
destinacija  na  področju  trajnosti  slavila  v  kategoriji
najboljših v Evropi (Best of Europe).eno

Spletni portal za prijavo 5* doživetij

Slovenska turistična organizacija (STO) je lansirala spletni
portal za prijavo 5* doživetij in s tem odprla spomladanski
poziv.

Kaj je krožno gospodarstvo?

Ste se kdaj vprašali, kaj je krožno biogospodarstvo, kako
delujejo biorafinerije in kakšne proizvode nam ponujajo?
Oglejte  si  kratek  film  (https://www.facebook.com
/Bridge2Bio/videos/295327418096606/), ki so ga izdelali
študenti študenti Biotehniške fakultete pod mentorstvom
prof.  dr.  Luke Juvančiča in s tehnično podporo Socialne
akademije. Več o krožnem gospodarstvu na Bridge2Bio -
most v krožno biogospodarstvo.

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.

Glavni urednik: Aleš Zidar 
Urednica: mag. Vesna Erhart

Sedež uredništva: Društvo za razvoj slovenskega podeželja, Slavina 31, 6258 Prestranek 
T: +386 (0)5 711 23 35, E:info@drustvo-podezelje.si, S: www.drustvo-podezelje.si

Svoje prispevke in obvestila pošiljajte na naslov: info@drustvo-podezelje.si

Se želite odjaviti od E-novic? Odjava
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