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Dogodki

AKTUALNO

Raznolikost LEADER projektov in njihova dodana vrednost na podeželju

Za drugo polovico leta načrtujemo štiri strokovni dogodke about:blank
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V okviru programskega obdobja 2014–2020 je v okviru
podukrepa M19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru
strategije  lokalnega  razvoja,  ki  ga  vodi  skupnost
(LEADER), je do 31. 12. 2019 prispelo 480 vlog v skupni
višini  22.184.800 €. Odobrenih je bilo okoli  400 vlog v
skupni  višini  17.528.270  €.  Do  31.  12.  2019  je  bilo
izplačanih  148  vlog  v  skupni  višini  5.136.720  €.  Več
TUKAJ

Odziv lokalnih skupnosti na težave ob izbruhu pandemije COVID-19

Evropska  mreža  za  razvoj  podeželja  pripravlja  pregled
primerov  projektov  in  pobud,  ki  so  jih  v  ruralnih
skupnostih sprožile države v boju proti krizi COVID-19, pri
čemer  podpirajo  podeželska  podjetja  in  spodbujajo
solidarnost  s  tistimi,  ki  so  v  tem  izjemnem  položaju
ranljivejši. Vsebuje tudi informacije o pobudah in ukrepih
Evropske  komisije,  katerih  namen  je  ublažiti  trenutne
težave, s katerimi se srečuje podeželska Evropa (TUKAJ). 

Vabimo vas, da delite svoje izkušnje in projekte.

NAPOVEDNIK

DRSP - koledar aktivnosti 2020

DRSP - koledar aktivnosti 2020

Štirje strokovni dogodki DRSP v drugi polovici 2020

Zaradi situacije s Korona virusom smo morali spremeniti
koledar  prireditev  DRSP,  a  vendar  v  drugi  polovici  leta
2020 načrtujemo štiri strokovne dogodke:

Web Posvet LAS: poenostavitev izvajanja LEADER
/  CLLD z  mednarodnimi  udeleženci  bo  potekal  v
juniju. Posvet je bil sicer načrtovan za oktober a ga
bomo izpeljali že poleti.
Pomladni  posvet  LAS  in  srečanje  članov:
Upravljanje  varovanih  naravnih  območij  in  razvoj
dostopnega turizma.  Posvet  bo  potekalo  in  4.  7.
2020 na Notranjskem in ga gosti LAS Notranjska.
Strokovna  ekskurzija  v  Estonijo:  upravljanje
varovanih območij in pametne vasi. Predvidoma bo
potekala 9. – 13. 9. 2020. Letalske karte smo sicer
že rezervirali a so nas v tem tednu obvestili, da je
prevoznik odpovedal let.
Festival  LAS:  predviden  junijski  festival  v  Brdih
smo zaradi pandemije morali odpovedati. Pozivamo
LAS, da pripravijo predloge za izvedbo v jesenskih
mesecih.

O podrobnejših programih vas bomo obvestili v kratkem,
vi pa si rezervirajte termine. Koledar dogodkov DRSP je
dostopen TUKAJ

Projekti lokalnih
akcijskih skupin

AKTUALNO LAS
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Države članice lahko zmanjšajo izvajanja kontrol na terenu

Evropska  komisija  je  zaradi  pandemije  Koronavirusa  z
Uredbo 2020/532 zmanjšala obveznost izvajanja kontrol
na terenu, kar velja tudi za program LEADER (CLLD). V 7.
členu  državam  članicam  daje  možnost  nadomeščanja
kontrole  na  terenu  z  administrativno  kontrolo
dokumentacije  in  omejuje  kontrolo  na  terenu  na  3  %
izplačanih  sredstev  ter  posledično  povečanje  kontrole  v
2021.

Pripravlja se sprememba programa razvoja podeželja 2014–2020

Na  Ministrstvu  za  kmetijstvo,  gozdarstvo  in  prehrano
pripravljajo  spremembo  Programa  razvoja  podeželja
2014–2020,  da  bomo  lahko  slovenskemu  kmetijstvu,
živilstvu in gozdarstvu omogočili lažjo izvedbo investicij in
omogočili  nadaljevanje  razvojnega  ciklusa.  Ukrepi,
povezani  z  zajezitvijo  epidemije  virusa  COVID-19,  so
povzročili  motnje  v  delovanju  notranjega  trga  EU  in
negativno vplivali na gospodarstvo v državah članicah EU.

Preberite več TUKAJ

Kmetije z lokalno ponudbo hrane v naši okolici

16 LAS-ov predstavlja svoje kmetije po vsej  Sloveniji  -
poiščite si najbližjega in se založite z lokalno svežo hrano
s kmetij!

Seznam najdete TUKAJ

Izvajanje PRP naložb v času epidemije

Po novem je možno zahtevke za plačilo PRP investicijskih
sredstev  v  celoti  pripraviti  doma.  KGZS  in  AKTRP  sta
vzpostavila možnost za izdelave zahtevkov brez osebnega
kontakta.

Več si preberite TUKAJ

Javni razpisi in pozivi

DELOVNA GRADIVA IN SEMINARJI

Pregled projektov sofinanciranih iz programa LEADER – največ projektov na
področju turizma

Ministrstvo  za  kmetijstvo,  gozdarstvo  in  prehrano  je
pripravilo vsebinski pregled #LEADER projektov. Za sklad
EKSRP je  bilo  odobrenih  okoli  400  vlog  v  skupni  višini
17.528.270  EUR.  Do  31.  12.  2019  je  Agencija  RS  za
kmetijske trge in  razvoj  podeželja  izplačala  148 vlog  v
skupni višini 5.136.720 EUR.
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Bi radi vedeli več o vzrokih in posledicah podnebnih sprememb? Ali pa o
podnebnih politikah?

V  Umanoteri  so  za  lažje  seznanjanje  s  to  tematiko
pripravili dokument Fizikalno ozadje podnebnih sprememb
in  njihove  posledice  za  Slovenijo.  V  njem so  na  enem
mestu  predstavljeni  vzroki  za  podnebne  spremembe  in
njihove posledice na globalni  ravni, posledice podnebnih
sprememb v Sloveniji ter projekcije podnebnih sprememb
pri nas. 

Najboljše prakse uporabe ESS in ERRS v CLLD

ELARD je v publikaciji, ki jo je pripravil v sklopu projekta
ROAD,  zbral  najboljše  prakse  uporabe  ESS  in  ERRS  v
CLLD  -  dokaz  da  ima  uporaba  teh  skladov  ogromen
potencial.

Publikacijo najdete TUKAJ

Izšel je zbornik o povezavah med energetsko revščino in drugimi strokovnimi
razpravami

Delovna  skupina  4  v  evropski  mreži  strokovnjakov  za
energetsko  revščino,  ENGAGER,  je  objavila  zbornik,  z
namenom  razumevanja  večplastne  narave  energetske
revščine  in  njene  povezanosti  z  obstoječim  družbenim,
gospodarskim in političnim sistemom.

Najdete ga TUKAJ

Izšel je priročnik za spremljanje doseganja ciljev trajnostnega razvoja

Priročnik,  ki  je  namenjen  oblikovalcem  politik,
raziskovalcem in strokovnjakom, vsebuje ključne primere
uradnih in eksperimentalnih kazalnikov, ki so koristni za
vzpostavitev  učinkovitega  lokalnega  sistema  za
spremljanje  ciljev,  posebej  namenjenega  evropskim
mestom.

Do njega lahko dostopate TUKAJ

11. srečanje tematske skupine Smart Villages na Poljskem

Za drugo polovico leta načrtujemo štiri strokovni dogodke about:blank
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Seminar je bil namenjen tematiki programiranja Pametnih
vasi v operativnih programih v naslednjem programskem
obdobju in predstavitvi  poljskega primera programiranja
Pametnih vasi.

Poročilo je dostopno TUKAJ

AKTUALNE OBJAVE

Razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa LIFE za leto 2020

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov
projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020.
Za  financiranje  projektov  s  področij  ohranjanja  narave,
varstva  okolja  in  učinkovite  rabe  virov  ter  podnebnih
ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je
kar  precej  novosti,  ki  so  predvsem  posledica  ukrepov
zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19.

Več o razpisu TUKAJ

Javni razpis za sofinanciranje IKT projektov na področju aktivnega staranja za
leto 2020

Objavljen  je  razpis  za  zbiranje  predlogov  v  okviru
delovnega  programa  skupnega  programa  Podpora  iz
okolja pri  samostojnem življenju  za leto 2020.  Program
AAL  je namenjen izboljšanju kakovosti življenja starejših
z  uporabo  novih  informacijskih  in  komunikacijskih
tehnologij. Rok je podaljšan do 24.08.2020.

Več o razpisu TUKAJ

Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k
uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala
njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki
od  prodaje.  Predmet  javnega  poziva  je  sofinanciranje
upravičenih stroškov za digitalni marketing.

Več o pozivu TUKAJ

Začenja se kampanja »Evropa v moji regiji«

Evropska  komisija  začenja  z  aktivnostmi  v  okviru
kampanje Evropa v moji regiji - #EUinmyregion, ki ponuja
številne možnosti sodelovanja. Cilj kampanje je povečanje
prepoznavnosti  projektov,  ki  jih  financira  EU,  zato  vas
vabijo, da pokažete, kaj ste dosegli ob podpori evropskih
sredstev.

Več o kampanji TUKAJ

Za drugo polovico leta načrtujemo štiri strokovni dogodke about:blank
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Sodelovanje v projektih

Kako lahko LEADER/CLLD podpira Pametne vasi

Ministrstvo  za  kmetijstvo,  gozdarstvo  in  prehrano  je
pripravilo  povzetek  dokumenta  o  razpravah  tematske
skupine  na  temo  pametnih  vasi,  ki  deluje  v  okviru
Evropske mreže za razvoj podeželja (ENRD). Pogosto je
zaslediti, da je LEADER/CLLD idealno orodje za izvajanje
koncepta  pametnih  vasi  na  lokalni  ravni.  Tudi  številne
lokalne akcijske skupine že izvajajo projekte, ki so vezani
na razvoj pametnih vasi.

Povzetek v Slovenskem jeziku TUKAJ

Celotno gradivoje dostopno TUKAJ

Razvoj podeželja

ZGODBE

10 dobrih prakse blaženja podnebnih sprememb v Sloveniji

Ali ste vedeli, da v Sloveniji oblikujejo stole iz industrijskih
ostankov in recikliranih plastenk? Ali pa da na Jesenicah
od  februarja  2019  obratuje  prva  skupnostna  sončna
elektrarna  za  samooskrbo  večstanovanjske  stavbe  v
Sloveniji?  Ter  da  smo  lani  doživeli  že  četrto  ponovitev
borze lokalnih živil, na kateri se ponudniki lahko osebno in
s produkti predstavijo potencialnim kupcem lokalnih živil
(gostincem, hotelirjem ter predstavnikom osnovnih šol in
vrtcev  in  drugih  javnih  zavodov)  iz  Ljubljane  in  regije
Osrednja Slovenija?

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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