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Dogodki

AKTUALNO

LAS pripravili svoje predloge za izvajanje CLLD v naslednjem programskem
obdobju
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Društvo za razvoj  slovenskega podeželja je 20.  oktobra
izvedlo e-posvet na temo izboljšanja izvajanja programa
CLLD  v  naslednjem  programskem obdobju.  Na  podlagi
zbranih informaciji smo pripravili usklajene predloge, ki bi
po  našem  mnenju  prispevali  k  boljšim  rezultatom  in
olajšali delo vseh vpletenih akterjev. V pripravi predlogov
je  sodelovala  večina  LAS,  29  od  33  LAS,  ki  so  člani
DRSP. Z zbranimi predlogi bomo še v oktobru seznanili KO
CLLD in odgovorne organe upravljanja.

Člani DRSP lahko brezplačno uporabljate društveno e-konferenčno sobo

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je kupilo licenco
za konferenčno platformo Zoom. Uporabljali jo bomo za
seje in posvete, društvena e-konferenčna soba pa je
brezplačno na voljo tudi vsem članom društva. Za
rezervacijo termina prosim kontaktirajte sekretarko
društva Vesno Erhart, koledar zasedenosti pa je dostopen
na spletni strani društva.

Občina Brda med 26 kandidati za Evropsko nagrado za razvoj podeželja za leto
2020

Brda, 12. 10. 2020 – ocenjevalna komisija Evropske
delovne skupnosti za razvoj podeželja in obnovo vasi si je
ogledala območje Goriških Brd in tako izvedla še drugi del
ocenjevanja za evropsko nagrado za razvoj podeželja
2020 za katero se poteguje 26 območij iz 12 držav. Ta dan
je sonce skrbno obdelane terase in jesenske barve gričev
v Brdih še posebej lepo osvetlilo in tako še samo
podčrtalo slogan: »Brda – kjer je vse mogoče!«.

EU Zeleni teden 2020

Osrednja tema letošnjega EU Zelenega tedna, ki je v
celoti potekal virtualno od 19. do 22. oktobra 2020, sta
bili narava in biodiverziteta. Veliko delavnic je povezanih s
kmetijstvom in inovacijami, vključujejo pa priložnosti za
projekte s pristopom LEADER. Poročila o dogajanju so
dostopna TUKAJ.

NAPOVEDNIK

DRSP - koledar aktivnosti 2020
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DRSP - koledar aktivnosti 2020

Spletni dogodek na temo nagrajevanja trajnosti v prehrani, 26. 10. 2020 ob
15:00

FFA – Forum za prihodnost kmetijstva organizira spletni
dogodek, ki se bo osredotočal na nagrajevanje trajnosti v
prehrani s pomočjo mehanizmov cen. Tema prvega dela
dogodka so trajnostni poslovni modeli, tema drugega dela
dogodka je nagrajevanje potencialnih rešitev za podnebne
spremembe in biodiverziteto v kmetijstvu.  

Več podatkov in program so na voljo na spletni strani
dogodka.

Greenathon, 27. - 30.10.2020

Si  heker,  inovator,  izumitelj,  inženir  ali  tehnik?  Iščemo
inovativne  poslovne  rešitve,  ki  bodo  podprle  družbeno
preobrazbo Evrope v prvi klimatsko nevtralen kontinent.
Navdih  za  povsem  nov  spletni  dogodek  je  Evropska
komisija za inovacije našla v hackathonu, potekal pa bo
27. do 30. oktobra 2020.

Spletna konferenca »Potrebne politike za pametno tranzicijo podeželskih
območij«, 10.11.2020

Pametne  vasi  (pametne  digitalne  transformacije  vasi  v
alpskem svetu) so Interregov projekt alpskega območja,
katerega cilj  je  videti  kako lahko pristop pametnih vasi
omogoči  potencial  lokalnih  deležnikov  na  gorskih
območjih. Partnerji na projektu bodo iz Berna preko spleta
predstavili  rezultate  in  priporočila,  ki  so  jih  zbrali  od
začetka projekta leta 2018. Program in več informacij je
na voljo tukaj.

EU konferenca o EAFRD finančnih inštrumentih za kmetijstvo in podeželje od
leta 2014 – 2020, 16.11.2020

Letošnja  konferenca  se  bo  osredotočala  na  ugotovitve
študije »fi-compass« o finančnih potrebah v kmetijstvu in
kmetijsko-prehrambnem sektorju držav članic. 24 poročil
in  izsledkov  iz  držav  članic  bodo  delili  z  fi-compass
skupnostjo,  nekatere  pa  bodo  podrobno  predstavili  na
konferenci,  kar  bo  omogočilo  razpravo,  ki  bo  zajemala
vključitev finančnih inštrumentov SKP strateških načrtov
za programsko obdobje 2021 – 2027. Več informacij na
voljo tukaj.

rojekti lokalnih akcijskih skupin

Javni razpisi in pozivi

DELOVNA GRADIVA IN SEMINARJI

Ideje za operativne skupine in druge inovativne projekte
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EIP-AGRI podporna točka je zbrala predloge ekspertov na
področjih varnosti hrane, konkurenčnosti, onesnaževanja,
biodiverzitete…,  ki  bodo  v  pomoč  in  navdih  organom
upravljanja razvoja podeželja pri pripravi javnih pozivov.
Zanimive so lahko tudi za svetovalce, kmete in gozdarje,
raziskovalce  ter  druge,  ki  razmišljajo  o  inovativnih
projektih.   

Brošuro si oglejte TUKAJ.

AKTUALNE OBJAVE

Razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi EU sredstvi – kmetijstvo

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) je objavil Javni
razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih
gospodarstev (fizične osebe) - PF2 in Javni razpis za pred-
financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne
osebe) - PF2. Novost pri Skladovih razpisih je elektronska
prijava preko aplikacije Rsklad. 

Najava javnega razpisa za ukrep 16.4

Objava javnega razpisa: Podpora za horizontalno in
vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za
vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih
trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni je,
glede na okvirni terminski načrt objave javnih razpisov
MKGP, napovedana za oktobru 2020.

Odprti razpisi za program evropski zeleni dogovor

Evropska komisija je objavila razpis, s katerim želi vložiti
milijardo evrov v raziskovalne in inovacijske projekte na
področju zmanjševanja podnebnih sprememb in pomagajo
varovati  edinstvene  evropske  ekosisteme  in  biotsko
raznovrstnost. Projekti, financirani v okviru tega razpisa,
naj  bi  prinesli  rezultate  na  enem  od  desetih  ključnih
področij.  Več  informacij  o  tematskih  področjih  na  voljo
TUKAJ.  Rok  za  oddajo  prijav  je  26.  1.  2021,  izbrani
projekti pa naj bi se začeli jeseni 2021.

Natečaj za čebelam najprijaznejšo občino v letu 2020
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Čebelarska  Zveza  Slovenije,  javna  svetovalna  služba  v
čebelarstvu  v  partnerskem  sodelovanju  s  Semenarno
Ljubljana  iščeta  čebelam  najprijaznejšo  občino  v  letu
2020.  Namen  natečaja  je  izboljšanje  delovanja  med
lokalnimi  skupnostmi  in  čebelarskimi  društvi.  Rok  za
prijavo na natečaj je 31.10.2020.

Sodelovanje v projektih

Promocijski film projekta LAS Domače in umetnostne obrti - dediščina in
sodobnost

V projektu sodelovanja štirih slovenskih LAS z naslovom
Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost je
nastal  tudi  promocijski  film,  na  temo  pekarstva  in
mlinarstva, ki si ga lahko ogledate v povezavi TUKAJ.  V
okviru projekta so nastali tudi drugi filmi.  

Razvoj podeželja

ZGODBE

Razpis za Nagrado NEWBIE 2020

Novi pristopniki v kmetijstvo vabljeni k prijavi na
razpis za »Nagrado NEWBIE 2020« za najbolj
uspešnega in inovativnega novega pristopnika na
kmetiji v Sloveniji

“Nagrada  NEWBIE”  je  namenjena  uspešnim  in
inovativnim  novim  pristopnikom  v  kmetijstvu  ter  se
podeljuje v devetih evropskih državah. Namen nagrade je
prepoznati in predstaviti tiste kmete in kmetice, ki bodo
spodbujali in navdihovali  predvsem tiste, kateri vstopajo
v  kmetijski  sektor.  Nagrajenci  bodo  imeli  možnost
dodatnega  usposabljanja,  snemanja  predstavitvenega
videa in/ali udeležbe na mednarodni konferenci NEWBIE,
kjer se bodo lahko srečali  z drugimi inovativnimi novimi
pristopniki v kmetijstvo iz vse Evrope.

Učna pot Drvošec je postala naj pot 2020

Na  razpis  v  okviru  projekta  Moja  dežela  lepa  in
gostoljubna  2020  se  je  prijavilo  16  tematskih  poti,
komisija Naj pot pa je ugotovila, da se tematske poti vse
bolj  približujejo  dobro  izdelanemu  turističnemu  in
izobraževalnemu produktu. Letošnja zmagovalka je učna
pot  Drvošec,  sledila  ji  je  pohodniška  pot  Juliana  trails,
tretje mesto pa je zasedla razgledna učna pot Dovžanova
soteska. Častni  pokrovitelj  projekta Moja dežela lepa in
gostoljubna,  je  predsednik  vlade  Republike  Slovenije,

Obilni plodovi e-jeseni about:blank

5 of 6 10/24/2020, 12:55 PM



Janez Janša.

Najboljše tri predstavljamo v nadaljevanju, do ostalih pa
vas bodo pripeljale povezave objavljene spodaj.
Podrobneje o natečaju in delu komisije pa je objavljeno v
izjavi za javnost 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.

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

Obilni plodovi e-jeseni about:blank

6 of 6 10/24/2020, 12:55 PM


