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Arhiv novic

Misli mi uhajajo med vas – iskrene ljudi, med sodelavce, med prijatelje…..
Vam je namenjeno veliko dobrih želja, ki niso zveneče, a s seboj prinašajo za prihajajoče praznike kar največ zdravja, sreče in
zadovoljstva. Preživite jih v družinskem krogu, med partnerji in prijatelji in se sprostite.
V Novo leto pa le stopite strumno in pogumno – z vsem dobrim in lepim, z vsem, kar si želite.
Predsednik DRSP Aleš Zidar

:: DOGODKI
:: PROJEKTI LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN
:: JAVNI RAZPISI IN POZIVI
:: SODELOVANJE V PROJEKTIH
:: RAZVOJ PODEŽELJA

Aktualno
•

•

•

Podpisan sporazum o sodelovanju na območju podeželja Istre. V petek, 18. decembra 2015 v prijetnem okolju Vinske kleti
Santomas v Šmarju pri Kopru enajst (11) Lokalnih akcijskih skupin (LAS) iz Italije, Slovenije in Hrvaške pristopilo k sporazumu o
sodelovanju na območju podeželja Istre, Krasa, Brkinov, Kvarnerja in Gorskega kotarja. S podpisom je ustanovljen tudi
Koordinacijski odbor LAS, ki bo v nadaljevanju spremljal in vodil sodelovanje omenjenih LAS. Vlogo vodilnega LAS je za leto
2016 prevzel LAS ISTRA iz Kopra. Več…
DRSP je KO CLLD poslal prošnjo za pojasnitev procesa prenosa obveznosti med starim in novim LAS. Društvo za razvoj
slovenskega podeželja, na podlagi obvestil in navodil, ki smo jih prejeli do prvega roka za oddajo SLR s strani MKGP v imenu
Koordinacijskega odbora in ARSKTRP, ugotavlja, da je prenos obveznosti med LAS 2007-2013 in LAS 2014-2020 mogoč. Z
namenom, da bi LASi do prejema odločbe o potrditvi in oddaje vloge lahko uredili čim več zadev, upoštevajoč 106. člen Uredbe
o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP v letih 2011-2013, ki ga v obvestilih še posebej navajajo, je društvo 10. 12. 2015 na Koordinacijski
odbor CLLD in ARSKTRP naslovilo prošnjo za pojasnitev postopka. Dopis naslovljen na KO CLLD in ARSKTRP je dostopen
TUKAJ.
Skupščina podeželskih mrež. Trije slovenski predstavniki so se udeležili 2. seje Skupščine podeželskih mrež v Bruslju.
Skupščina podeželskih mrež je glavno usklajevalno telo Evropske mreže za razvoj podeželja (ENRD) in Evropskega
inovacijskega partnerstva (EIP) v okviru zunanjih mrež direktorata za kmetijstvo pri Evropski komisiji. 26. novembra je bila v
Bruslju 2. seja Skupščine podeželskih mrež z namenom, da udeleženci pregledajo stanje na področju sprejemanja Programov
podeželja in da določijo prioritete za delo Evropske mreže za razvoj podeželja v letu 2016. Večina Programov razvoja podeželja
je že potrjenih.

Napovednik
DOGODKI V SLOVENIJI:

•
•
•
•
•
•

•

Ljubljana - zelena prestolnica Evrope 2016. Naziv Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016 pomeni izjemno čast, a hkrati
tudi zavezo, da kot destinacija sledimo zastavljenim ciljem in še naprej širimo zavedanje o pomenu trajnostnega razvoja. Uradna
otvoritev bo pred Mestno hišo v Ljubljani. Ljubljana, 11. 1. 2016. Več…
Erasmus+ KA2 – strateška partnerstva - webminar. Webminar je namenjen potencialnim prijaviteljem projektov. Na spletni
strain je objavljena prijavna dokumentacija in vodnik za prijavitelje v angleškem in slovneskem jeziku. Kdaj: 12. 1. 2015. Prijave
in več informacij TUKAJ.
Erasmus+ KA1 projekte mobilnosti - webminar. Webminar je namenjen potencialnim prijaviteljem projektov. Na spletni strain
je objavljena prijavna dokumentacija in vodnik za prijavitelje v angleškem in slovneskem jeziku. Kdaj: 14. 1. 2015. Prijave in več
informacij TUKAJ.
NVO standard kakovosti: korak do boljše organizacije. V sklopu brezplačnih delavnic se boste seznanili z zahtevami NVO
standarda kakovosti in vzpostavili sistem v lastni organizaciji. Izvedba: 5 poldnevnih delavnic in tečaj za notranjo presojo. Rok
prijave: 18. 1. 2015. Ljubljana, od januarja do aprila. Organizator: CNVOS. Več…
Uvedba davčnih blagajn v nevladnih organizacijah. Krajša delavnica o obveznostih glede davčnih blagajn. Predstavljene
ključne novosti in obveznosti glede uporabe davčnih blagajn in potrjevanja računov s poudarkom na potrebah NVO. Ljubljana,
21. 1. 2016. Rok prijave: 14. 1. 2015. Organizator: CNVOS. Več…
Konferenca ob zagonu Strategije EU za Alpsko regijo. Prvi dan posveta bodo potekala plenarne sekcije, naslednji dan pa bolj
tehnične delavnice na temo ciljev strategije EU za Alpsko regijo (EUSALP). Pričakujejo udeležbo več kot 500 predstavnikov
odločevalskih struktur sodelujočih držav in regij, EU institucij, predstavnikov gospodarstva, civilne družbe, nevladnih organizacij
in drugih zainteresiranih. Rok prijave: 17. 1. 2015. Brdo pri Kranju, 25. – 26. 1. 2016. Organizatorji: EUSALP, Evropska komisija
in Ministrstvo Republike Slovenije za zunanje zadeve. Več…
XI. Mednarodna znanstvena konferenca »EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI«. Tematski sklopi: ekološke vsebine v vzgojno
izobraževalnih programih z elementi sodobne pedagoške prakse, ekološki izzivi sodobne družbe, agronomija in ekonomija v
funkciji trajnostnega razvoja ter ekološki trendi in profesionalni razvoj. RIS, Dvorec Rakičan, 31. 3. - 1. 4. 2016. Organizator:
Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan. Več…

DOGODKI V TUJINI:

•
•
•

•
•

•

Inovativno kmetijstvo: izzivi in rešitve za trajnostno in konkurenčno proizvodnjo hrane. Namen konference je razprava o
izzivih današnjega načina proizvodnje hrane in iskanje rešitev za bolj učinkovito varno in trajnostno proizvodnjo hrane. Belgija,
Bruselj, 12.1.2015. Organizator: European Crop Protection, Party of the hungry4change initiative. Več…
81. mednarodni zeleni teden. Dogodek bodo sestavljale različne predstavitve hrane, kmetijske in vrtnarske industrije,
udeleženci pa bodo razpravljali o temah, kot so ekološko kmetijstvo, razvoj podeželja in obnovljivi viri energije. Nemčija, Berlin,
15. – 24. 1. 2015. Več…
Alpski teden 2016: Alpe in ljudje - povabilo k oddaji predlogov. V okviru nemškega predsedovanja Alpski konvenciji potekal
Alpski teden 2016, sporočajo z Ministrstva za okolje in prostor. Vzpostaviti želijo dialog z alpskimi akterji o demografiji, kulturi in
kakovosti življenja, zato k aktivnem sodelovanju vabijo institucije, organizacije, mreže in iniciative. Predloge lahko oddate preko
spletne aplikacije TUKAJ. Rok oddaje: 8. 2. 2015. Nemčija, Grassau, 11. - 15. 10. 2016. Organizator: Alpska konvencija s
partnerji. Več…
ENRD – delavnica na temo LEADER/CLLD. Udeleženci bodo obravnavali načrtovanje in uporabnost poenostavitev pri
uveljavljanju stroškov (Simplified Cost Options) pri programu LEADER/CLLD še posebej v povezavi s podporo za pripravo
strategij ter stroški upravljanja in animacije. Belgija, Bruselj, 19. 1. 2015. Organizator: ENRD.
CEMR kongres - Kongres evropskih mest, občin in regij 2016. Migracija, teritorialne reforme, klimatske spremembe, lokalna
ekonomija. Kar precej je izzivov s katerimi se lokalne oblasti morajo spopadati. Pa so pripravljene na jutri? Pod sloganom ”Jutri
se prične danes – lokalna in regionalna vizija Evrope 2030”. Zgodnje prijave: TUKAJ. Nikoziji, Ciper, 20. - 22. 4. 2016.
Organizator: CEMR in Občina Nicosia ob podpori Skupnosti občin Cipra. Več…
8. evropska konferenca o trajnostnih mestih - Dejanja preobrazbe: potencial Evrope. Aalborg listina in obveznosti so
številne lokalne oblasti zavezale k delu na področju trajnostnega razvoja. Konferenca v letu 2016 bo omogočila slednje ojačati,
pregledalo se bo cilje trajnostnega razvoja ter rezultate decembrske pariške konference COP 21, kot tudi nastajajočo Urbano
agendo EU ter prihajajočo Konferenco ZN o stanovanjski politiki in trajnostnem urbanem razvoju HABITAT III. Bilbaa, Bizkaia,
27.- 29. 4. 2016. Gostitelj: ICLEI – Lokalne oblasti za trajnost s partnerji. Več…
:: Na začetek

Aktualno LAS
•

Strnjene informacije o izvajanju CLLD na spletni strani DRSP. Na novi društveni spletni strani smo oblikovali poseben sklop
informacij povezanih z izvajanjem instrumenta CLLD. Razdelili smo ga na pet delov. Uvodoma so predstavljene pravne podlage,
sledijo pa jim pojasnila, razjasnitve in drugi dokumenti, ki so jih tudi na naš poziv pripravile državne institucije pristojne za
izvajanje CLLD. V naslednjem delu vas obveščamo o usposabljanjih in delu DRSP pa tem področju, objavljamo pa tudi aktualne
predloge projektov sodelovanja LAS. Več…

•

Državne pomoči – pojasnila MF. Društvo za razvoj slovenksega podeželja je na MKGP naslovilo odprta vprašanja v zvezi z
državnimi pomočmi v povezavi z izvajanjem Uredbe CLLD. Odgovori so v priloženem zapisniku sestanka med MKGP in MF,
prav tako pa iz zapisnika izhaja zaveza, da MKGP pripravi pravilnik za priglašanje državnih pomoči. Zapisnik sestanka je
dostopen TUKAJ.
:: Na začetek

Projektni predlogi in partnerstva
Povpraševanja
LAG Kulturerlebnis Fränkische Schweiz – obisk v Sloveniji. LAS iz Bavarske načrtuje obisk v Sloveniji, se srečati s predstavniki LAS
in izmenjati izkušnje. Želijo si ogledati območje, ki ima izkušnje s proizvodnjo in trženjem sadja (posebej češenj in jabolk). Informacije:
Toni Eckert, Kultur und Sportamt des Landkreises Forchheim (Anton.Eckert@vhs-forchheim.de; 0 91 91 / 86-1040).
Predlogi projektov sodelovanja LAS

•

•

•

•

•

Zgodbe rok in krajev. Zgodbe rok in krajev nudijo odgovor za izboljšanje položaja slovenskih rokodelcev preko oživljanja
urbanih središč, vključevanja sodobnega dizajna, kulturnih in kreativnih industrij, dodajanja vrednosti turizmu, promocije
družbene odgovornosti gospodarstva, socialne kohezije, novih delovnih mest, nizko ogljične družbe, krepitve identitete in razvoja
podeželja. Projekt je prijavljen na prvi rok za oddajo SLR (oktober 2015), v primeru, da se projektu pridružijo tudi LAS-i pa ga
bodo nadgradili z novimi partnerji in spremembo potrdili ob spremembah SLR. Predvideno je črpanje v letih 2017 in 2018,
izvajanje pa 2016 in 2017. Stopnja sofinanciranja projekta bo 80% iz sklada ESRR. Dodatnih sredstev s strani RS ni pričakovati,
tako da nam ostane samo sofinanciranje samo s sredstvi EU. Višina vaših sredstev je odvisna od vaših razpoložljivih sredstev
(največ 5% sklada ESRR). Opis projekta sodelovanja je dostopen TUKAJ. Dodatne informacije: Mitja Bratun, LAS Srce Slovenije
(01 896 27 19 las@razvoj.si).
Ekonomski učinki slovenskih kulturnih prizorišč. V študiji o ekonomskih učinkih slovenskih kulturnih prizorišč bomo
obravnavali temo, o kateri je sicer v Sloveniji veliko govora, izvedenih študij pa precej manj. Gre za ugotavljanje ekonomskih
učinkov in ovrednotenje ekonomskih vrednosti kulture – kulturnih dogodkov, kulturnih prizorišč in kulturnih objektov. Študija bo
sestavljena iz več delov: 1) Ovrednotenje ekonomskih učinkov slovenske kulture v splošnem, 2) Ekonomski učinki festivalov in
dogodkov, 3) »Težje merljivi« ekonomski učinki. Predlog za umestitev v SLR (TUKAJ). Več informacij: Klemen Ramovš (01 242
08 12, 051 30 30 40; info@k-ramovs.si).
Platforma za trajnostni turizem. Projekt bo razvil platformo, ki bo zagotavljala partnerskim LAS prostor, kjer bodo identificirane
njihove potrebe po izobraževanjih in usposabljanjih, zakonodajni in administrativni pomoči, informacijski podpori, skupni
promociji, razvoju skupnih standardov ipd. Hkrati bo to prostor izmenjave dobrih praks in izkušenj ter iskanje rešitev za izzive, ki
se znajo pojaviti. Platforma predstavlja mrežo partnerjev, izvajalcev ter drugih deležnikov ter njihovo medsebojno komunikacijo v
obliki srečanj, dopisovanj, spletnih objav ipd. Predstavitev projekta (TUKAJ) in predlog za umestitev v SLR (TUKAJ). Pobudnik:
Skupnost občin Slovenije. Več informacij: Saša Kek (sasa.kek@skupnostobcin.si; 041 748 736).
Platforma Seviqc je model kulturno turističnega koncepta za oživljanje lokalnega okolja v povezavi s festivalom Seviqc Brežice,
še posebej na področju kulturne dediščine (gradovi, dvorci, samostani) ter v povezavi z lokalnim okoljem in njegovo ponudbo. S
svojim znanjem, izkušnjami in ugledom deluje Seviqc Brežice kot transformator med evropskim in lokalnim (nacionalnim)
zaledjem. Pobudnik: Ars Ramovš zavod za umetnost, marketing, promocijo in investiranje. Predlog za umestitev v SLR (TUKAJ).
Več informacij: Klemen Ramovš (01 242 08 12, 051 30 30 40; info@k-ramovs.si).
Pitna voda na pipi: vplivi, viri, vsebnosti, kakovost, zdravje. Praktičen, inovativen in tehnološko modern dostop, obdelava in
prikaz podatkov in informacij o naravnih resursih (voda, zrak, zemlja, hrana / hidro-, atmo-, geo-, biosfera) omogoča védenje o
vplivih in vsebnostih ter učinek na kakovost bivanja (zdravje, kvaliteto življenja, okolja in narave). To je osnova za zavedanje,
vključenost, povezanost in skrb skupnosti za ravnanja in dejanja za izboljšave, razvoj in napredek. Projekt kot pristop je
inovativen s podeljenim patentom v Sloveniji in ZDA. Realiziran bo kot integracija obstoječih IKT infrastruktur in naprav kot
internetne, mobilne lokacijske storitve o naravnih virih. Predstavitev projekta (TUKAJ) in predlog za umestitev v SLR (TUKAJ).
Pobudnik: Tomaž Štebe, Mengeš. Več informacij: Tomaž Štebe (051 372 782; tomaz.stebe@gmail.com).

V tej rubriki smo vzpostavili borzo projektnih idej za projekte sodelovanja. Prejete projektne predloge bomo v kratkem objavili tudi na
spletni strani društva.

:: Na začetek

Razpisi, natečaji in pozivi
RAZPISI:

•

Erasmus+: MVA – prijavni roki v 2016. V letu 2016 je v programu Erasmus+ za področje mladine na voljo 2.623.780 EUR.
Znesek je razdeljen po ključnih ukrepih in posameznih prijavnih rokih. Ključni ukrepi so: KA 1: mladinske izmenjave, evropska
prostovoljna služba in mobilnost mladinskih delavcev, KA 2: strateška partnerstva na področju mladine in KA 3: dialog med
mladimi in oblikovalci politik. Prijavni roki so objavljeni TUKAJ.

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Javna dela 2016 – prvo od dveh javnih povabil za izbor programov javnih del za leto 2016. Na voljo je okvirno 21,5 milijona
EUR za predvidenih 3.800 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci. Sklopi
povabila: socialno varstvo, vključevanje dolgotrajno brezposelnih oseb s I. do IV. ravnjo strokovne izobrazbe in razvojnih
programov javnih del. Drugo javno povabilo bo objavljeno predvidoma v januarju 2016. Rok prijave: od 17. 12. 2015 od porabe
razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 7. 10. 2016. Razpisovalec: Zavod za zaposlovanje. Več…
Program Prvi izziv 2015. Program omogoča zaposlitev mladih brezposelnih iz vzhodne Slovenije. Za subvencionirane
zaposlitve je na voljo skupaj 20,7 milijona evrov in bo predvidoma omogočilo zaposlitev 2.859 mladih brezposelnih. Delodajalci
so lahko iz vse Slovenije, za zaposlitev pa bodo prejeli subvencijo 7.250 EUR. Rok prijave: Povabilo je odprto do porabe
sredstev, najdlje do 30. 6. 2016. Razpisovalec: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Več…
JR »Spodbujanje pripravništev«. Predmet javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja mladih iskalcev prve zaposlitve pripravnikov na področju socialnega varstva, ki so stari do vključno 29 let in iščejo prvo zaposlitev po pridobljeni stopnji in vrsti
izobrazbe, kot jo predpisuje 69. člen ZSV za pripravnika na področju socialnega varstva. Za izvedbo javnega razpisa oziroma za
zaposlitev predvidoma 100 pripravnikov. Rok prijave: prvi rok za predložitev vlog je 15.01.2016. Razpisovalec: Socialna zbornica
Slovenije. Več…
Redni letni ciljni razpis za sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov ter
art kino programov. Sklopa: A - kinematografska distribucija in B - art kino programi. Rok prijave: prvi rok za predložitev vlog je
18.01.2016. Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo. Več…
JR za izbor dvoletnih kulturnih projektov, ki jih bo na področju uprizoritvenih umetnosti sofinancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo. Predmet razpisa je sofinanciranje dvoletnih kulturnih projektov na področju uprizoritvenih
umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2016 do 2017. Področja: 1: Spodbuda avtorski ustvarjalnosti in 2: Spodbuda
mladim ustvarjalcem. Upravičeni prijavitelji: fizične osebe oz. samozaposleni v kulturi ali nevladne kulturne organizacije. Rok
prijave: prvi rok za predložitev vlog je 18.01.2016. Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo. Več…
Razpis za soorganizatorje mednarodnih prostovoljskih taborov v Sloveniji 2016. Razpis je namenjen vsaki nevladni
organizaciji, registrirani v Republiki Sloveniji ali drugi neformalni skupini, ki deluje neprofitno in ima željo ali potrebo, da svoje
aktivnosti nadgradi z izvedbo mednarodnega prostovoljskega tabora, ki bo imel širši vpliv tako na lokalni kot na globalni ravni.
Rok prijave: 25. 1. 2016. Razpisovalec: Zavod Voluntariat. Več…
JR za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo. Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih uprizoritvenih, glasbenih,
vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2016. Upravičeni prijavitelji: nevladne in zasebne kulturne
organizacije, javni zavodi ter samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnih področjih umetnosti. Rok
prijave: prvi rok za predložitev vlog je 25.01.2016. Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo. Več…
CULT-COOP-08-2016: Virtualni muzeji in socialne platforme o Evropski digitalni dediščini, spominih, identiteti in
kulturni izmenjavi. IKT je spremenila način ustvarjanja, širjenja in ohranjanja in uporabe digitalnih vsebin na področju kulture.
Preko spletnih vmesnikov lahko različne skupine uporabnikov dostopajo do informacij in zbirk kot so arhivi, znanstvene zbirke,
muzeji, galerije, vizalna umetnost ipd.). Le ti omogočajo dostop do podatkov in njihovo uporabo skladno s potrebami
uporabnikov. Rok prijave: 4. 2. 2016. Razpisovalec: EK. Več…
Kreativna Evropa - mediji. Podporgram: Development slate funding 2016 (EACEA/19/2015). Razpis je namenjen podpori
razvoju skupinskih projektov v letu 2016 in bo prispeval k povečanju zmogljivost izvajalcev v avdiovizualnem sektorju za
razvijanje evropskih projektov, ki bodo imeli možnost kroženja po Uniji in zunaj nje, ter spodbujanje evropske in mednarodne
koprodukcije. Upravičene so razvojne dejavnosti za avdiovizualna dela. Rok prijave: 4.2.2016. Razpisovalec: Education,
Audiovisual & Culture Executive Agency. Več…
Interreg Slovenija-Avstrija - objavljen razpis. Predmet javnega razpisa: Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in
inovacij, varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov in izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava.
Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. Rok prijave: prvi rok za predložitev vlog je 12. 2. 2016. Razpisovalec:
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Več…
Interreg Slovenija-Madžarska - objavljen razpis. Specifični cilji: Prednostna os 1: Privlačna regija - Prednostna naložba 6(c):
Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine ter Prednostna os 2: Regija sodelovanja - Prednostna
naložba 11(b): Izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter učinkovite javne uprave. Program se
izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. Rok prijave: prvi rok za predložitev vlog je 12. 2. 2016. Razpisovalec: Služba Vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Več…
Interreg Slovenija – Italija – program je potrjen. Za njegovo izvajanje bo namenjenih 91,6 milijona €, od tega skoraj 79
milijonov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Program bo osredotočen na naslednje štiri prednostne naloge: podpora
inovativnemu gospodarstvu, sodelovanje pri nizkoogljičnih strategijah, varovanje naravnih in kulturnih virov ter ozaveščanje o
njih ter krepitev upravne zmogljivosti in izboljšanje čezmejnega upravljanja. Več…
Interreg Slovenija-Hrvaška – prvi razpis bo predvidoma objavljen januarja 2016. V okviru novega programa sodelovanja za
obdobje 2014–2020 (potrjen septembra 2015) bo na voljo 46 milijonov evrov. Sofinancirani bodo projekti s področja trajnostne
rabe in ohranitve bogate kulturne in naravne dediščine skupnega obmejnega prostora, povečanje poplavne varnosti in
usposabljanje institucij za trajnostno čezmejno sodelovanje, na področju zdravstva, socialnega varstva in varnosti, vključno s
skupnim soočanjem z posledicami migrantske krize na obmejnem prostoru. Več…
Interreg Mediteran – objavljen razpis. Interreg MED je transnacionalni program evropskega sodelovanja za področje
Sredozemlja. Sodelujejo partnerji iz 13 držav, vključujoč celotno severno sredozemsko obalno območje. Transnacionalno
združevanje jim omogoča reševanje izzivov, ki presegajo nacionalne meje, kot je dvig energetske učinkovitosti, varstvo naravnih
in kulturnih virov ter krepitev inovativnosti. Rok prijave: 11. 1. 2016. Več…
Program Erasmus+: Zagotavljanje kakovosti na evropski ravni za boljšo preglednost ter priznavanje znanja in
spretnosti ter kvalifikacij (EACEA 48/2015). Teme: A : povezovanje mednarodnega sistema sektorskih kvalifikacij ali ogrodja
kvalifikacij z evropskim ogrodjem kvalifikacij; B : povezovanje (ene ali več) mednarodnih kvalifikacij z evropskim ogrodjem
kvalifikacij; C : povezovanje enega ali več morebitnih evropskih temeljnih profilov kvalifikacij. Rok prijave: 29.02.2016.
Razpisovalec: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo. Več…
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo: tematske poti o podvodni kulturni dediščini. Razpis je namenjen sofinanciranju
mednarodnih projektov vzpostavitve evropskih poti po podvodni kulturni dediščini. Prijavijo se lahko pravne osebe iz držav članic
EU ter Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Srbije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelovati morajo najmanj tri
organizacije iz dveh različnih upravičenih držav, in sicer najmanj eno malo ali srednje veliko podjetje in ena oseba javnega

•

•

prava. Rok prijave: 15.03.2016. Razpisovalec: Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). Več…
Program Erasmus+: Eksperimentiranje na področju evropske politike o izobraževanju in usposabljanju ter mladih pod
vodstvom javnih organov na visoki ravni (EACEA 34/2015). Pobude za inovacije v politiki so projekti nadnacionalnega
sodelovanja, s katerimi se podpira izvajanje programov politike Evropske unije o izobraževanju, usposabljanju in mladih, vključno
s področnimi programi, kot sta bolonjski in kopenhagenski proces. Rok prijave: 14.04.2016. Razpisovalec: EACEA - Izvajalska
agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo. Več…
EYF Finančna podpora mladinskim projektom. EYF omogoča finančno podporo naslednjim tipom projektov, vodenih s strani
mladinskih nevladnih organizacij ali mrež ter drugih nevladnih organizacij, ki delajo na področju mladinskega dela, povezanega z
mladinsko politiko in delom Sveta Evrope: Kategorija A - mednarodna mladinska srečanja; Kategorija B - druge mladinske
aktivnosti, ki niso srečanja; Kategorija C - administracija mednarodnih nevladnih mladinskih organizacij ali mrež; Kategorija D Pilotni projekti oz. mladinska srečanja ali aktivnosti, ki bodo prispevale k ciljem mladinske politike Sveta Evrope. Rok prijave:
različno 1.4. oz. 1. 10. 2016. Razpisovalec: Evropska mladinska fundacija (EYF). Več…

NATEČAJI IN POZIVI:

•

•

•

Oglarjenje v letu 2016. Klub oglarjev Slovenije poziv k vpisu vseh dogodkov, ki se navezujejo na oglarjenje v letu 2016 v enoten
seznam. V povezanih in koordiniranih dogodkih bomo vsi skupaj lahko še bolje prikazali oglarjenje v naši državi. Lahko se bomo
tudi obiskali in družili ob kopi. Vsi dogodki bodo predstavljeni na spletnih straneh (http://www.mojgozd.net/MojGozd/, Napaka!
Sklicna hiperpovezava ni veljavna. in http://www.turisticna-zveza.si/), obrazec za vpis vašega dogodka pa je dostopen TUKAJ.
Informacije: Jože Prah (041 657 560, joze.prah@amis.net). Lokacije: po vse Slovenji. Koordinator dogodkov: Klub oglarjev
Slovenije.
Javno povabilo: Začetna podjetniška akademija z družbenim učinkom. Povabilo podjetniškim iniciativam-skupinam, nosilce
podjetniških idej z družbenim učinkom k sodelovanju v začetni podjetniški akademiji, ki poteka v sklopu vseslovenske akcije
»Podjetno do družbenih učinkov 2015«. K sodelovanju vabljeni nosilci začetnih podjetniških iniciativ in posamezniki, ki ste še
brez oblikovane ideje. Rok prijave: različno po lokacijah. Izvajalec: Javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju z lokalnimi
partnerji in izvajalci. Več…
Poziv k prijavam za nagrado Turizem za jutri (Tourism for Tomorrow ) za leto 2016. World Travel & Tourism Council
(WTTC) je objavil poziv k prijavam za leto 2016. Kategorije prijav so Community Award, Destination Award, Environment Award,
Innovation Award in People Award.Pravilnik za prijavo je dostopen (TUKAJ), destinacijam pa je več informacij na voljo na njihovi
spletni strani. Več…

Strateški dokumenti, posveti in analize
•

•

Slovenija znižuje CO2: dobre prakse. Katalog 2015. Katalog je nastal v okviru projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse
izdala katalog in predstavlja 23 slovenskih dobrih praks, ki kažejo na to, da imamo v Sloveniji realne možnosti za prehod v
nizkoogljično družbo. Dobre prakse dokazujejo, da je doseganje podnebnih ciljev, ki jim je Slovenija kot članica EU zavezana, ne
le možno, ampak za slovensko družbo ter gospodarstvo zelo pozitivno. Izdajatelj: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni
razvoj. Več informacij o zniževanju CO2 v Sloveniji, vključno s katalogom, najdete na spletni strani www.slovenija-co2.si.
Priročnik: Financiranje nevladnih organizacij na lokalni ravni. Priročnik je zamišljen kot orodje za pomoč slovenskim
občinam pri izvajanju javnih razpisov za sofinanciranje projektov in programov NVO. Ker je dosedanja praksa pokazala, da je
področje javnega financiranja NVO v lokalnih skupnosti v veliki večini primerov nepravilno urejeno, pomankljivo in nekvalitetno,
želimo s Priročnikom pomagati k bolj učinkoviti izvedbi javnih razpisov, s tem pa tudi k bolj kakovostni izvedbi programov in
projektov NVO, ki odražajo lokalne potrebe in so skladni z interesi občanov. Priročnik temelji na analizi 386 občinskih razpisov v
55 občinah in vsebuje nasvete in korake za izvedbo javnega razpisa, primere dobre prakse in vzorce, ki bodo lahko v pomoč
slovenskim občinam. Avtorji: CNVOS v sodelovanju z regijskimi stičišči. Več…

Iz »EU knjižnice« in EU institucij:

•

•

EU kmetijska gospodarstva in kmetje – osveženi podatki. Pred kratkim je Eurostat objavil nove statistične podatke o
kmetijskih gospodarstvih in kmetovalcih v EU, ki temeljijo na podatkih raziskave izvedene v 2013 v katerih sledijo razvoj v
obdobju 2003-2013. Eurostat v poročilu izpostavlja (TUKAJ), da se v opazovanem desetletju kmetijske površine v EU niso
bistveno spremenile. Zaskrbljujoče pa je, da je več kot 1 od 4 kmetij »izginila« in da skoraj tretjino kmetij upravlja gospodar, ki je
star najmanj 65 let (v Sloveniji 25 %). GD AGRI je pripravil tudi povzetek glavnih ugotovitev. Med ključnimi trendi izpostavijo
povečanje obdelovalnih površin, ki v upravljanju posameznega kmetijskega gospodarstva in še posebej povečanje ekonomske
velikosti kmetijskih gospodarstev, saj se je standardni prihodek kmetij (SO) povečal za 21%. Slednje pa je na drugi strani
povzročilo zmanjšanje števila zaposlenih v kmetijstvu (2010-2013: za 3 milijone oz - 12,8 %). Več…
Zelene destinacije Jugovzhodne Evrope – priročnik za lokalne skupnosti. Priročnik je namenjen lokalnim skupnostim pri
upravljanju in razvoju trajnostnega turizma na lokalnem nivoju. Osredotoča se na grajenje zavedanja in pridobivanja podpore v
lokalnih območjih, načine povezovanja deležnikov, strateško načrtovanje, implementacijo, marketing in pozicioniranje…
Izdajatelj: Delovna skupina za trajnostni turizem pri mreži NALAS. Več…

Raziskave, razvoj in inovacije
INOVATIVNE IDEJE IZ DOMAČIH IN TUJIH LOGOV
Ko se leto izteka, je čas za kovanje novih ciljev, zato vam v tej zadnji letošnji številki ponujam še eno inovativno zgodbo. Inovativna je iz
vidika vstopa ugledne časopisne hiše na trg, ki ga prej skoraj ni pokrivala, inovativna pa je tudi v obliki odlične poslovne podpore, ki jo

upravljavci portala nudijo mladim podjetnikom; Ne nazadnje je inovativna iz vidika partnerstva, kot tudi financiranja.
Agrobiznis - spodbujamo podjetništvo in inovativnost tudi na področju prehranske samooskrbe
Agrobiznis je spletni portal specializiran za področje kmetijstva oziroma natančneje podjetništvo v kmetijstvu. Razpisali so natečaj
Agrobiznis s katerim kot zapišejo »odkrivajo majhne ponudnike, ki imajo potencial, podjetniško žilico, dovolj vztrajnosti in močno željo, da
se v svoji tržni niši prebijejo na sam vrh, da širijo obseg proizvodnje in pridejo na trgovske police«. Posameznim med njimi so omogočili
profesionalno svetovanje, jim pomagali odpirati vrata do tržnih poti in s promocijo prispevali k povečevanju prodaje. Na že tretji konferenci
Agrobiznis (v mesecu juniju) pa se bodo najboljši med njimi potegovali za naziv »najboljši podjetnik v kmetijstvu«, »priznanje najbolj
urejene kmetije« in priznanje najbolj inovativnega podjetja v kmetijstvu«.
Nosilec projekta je Časnik Finance, partnerstvo pa sestavljajo še trgovska veriga, ponudnik programov za računovodstvo na kmetiji,
banka, kmetijsko-gozdarska zbornica, živilska industrija, gostitelj največjega kmetijskega sejma, zadružna zveza, zavarovalnica idr.,
skratka ti, ki so na enega od načinov povezani s kmetijstvom. Za konec naj zapišemo še to, da so vsaj do nedavnega vse ideje izpeljali z
lastnimi sredstvi! Več pa na njihovem portalu TUKAJ.
Za konec še misel za prihajajoče leto - citiramo Adrijana Černelča, strokovnjaka za stare sorte jabolk v Kozjanskem parku, ki pravi:
»Kdorkoli sadi z vizijo za prihodnost, naj posadi visokodebelna drevesa!«
V tej rubriki bomo objavljali zgodbe o inovativnih idejah, zgodbe o ljudeh, ki si upajo izstopiti iz povprečja in biti drugačni.

E-novice in glasila

Nacionalne novice in glasila:

•
•
•
•
•
•
•
•

TUR!ZEM - revija za menedžment in trženje v turizmu Izdajatelj: SPIRIT Slovenija. Več…
Zelena dežela. Glasilo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Več…
S Podeželja.si. Izdajatelj: Zadružna zveza Slovenije. Več ...
Bilten eNatura 2000. Izdajatelj: Ministrstvo za okolje in prostor. Več ...
Kohezijski e-kotiček. Izdajatelj: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Več ...
Slogopis - platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Izdajatelj: Platforma SLOGA. Več ...
Tedenska pravna obvestila za NVO. Izdajatelj: CNVOS. Več...
Brezplačno pravno svetovanje NVO na področju urejanja prostora in varstva okolja ter na to navezujočih vsebinah. Pravnoinformacijskem centru nevladnih organizacij – PIC. Več…

Tuje novice in glasila:

•
•
•

Kmetijstvo in Inovativnost. E-novice. Izdajatelj: EIP-AGRI Več...
ENRD revija. Izdajatelj: Evropska mreža za razvoj podeželja. Več...
ELARD novice. Izdajatelj: Evropsko združenje LEADER za razvoj podeželja. Več ...

Podjetništvo na podeželju
•
•
•

Moj spletni priročnik. Zadnjo številko brezplačnega tedenskega informativnega biltena, namenjenega mikro, malim in srednje
velikim podjetjem, si lahko ogledate tukaj.
Elektronske novice Evropske podjetniške mreže. Aktualni dogodki, poslovna srečanja, nacionalni in evropski razpisi,
projektni predlogi, borza poslovnih priložnosti in borza inovacij, znanj in tehnologije. Več…
Mladi podjetnik. Aktualne novice, nasvete in usposabljanja iz podjetništva za mlade in mlada podjetja si lahko ogledate tukaj.

:: Na začetek

LASnovice izhajajo dvakrat 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 +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

Odjava z e-novic.

