
 

 

 

Spoštovani član društva za razvoj slovenskega podeželja, 
 

V okviru multimedijskega projekta »Za svetlejšo prihodnost podeželja« vas 

za leto 2019 vabimo k sodelovanju s predstavitvijo vaših dosedanjih 

projektov – projektov dobre prakse z vašega lokalnega področja, vaših 

aktivnosti in predlogov za podeželje prihodnosti. Projekt se bo izvajal v 

sodelovanju med Nacionalno mrežo za  podeželje pri MKGP, predlagateljem 

in tehničnim izvajalcem Tsic Lab (Vango Inženiring), nami kot društvom v 

povezavi z vami kot člani društva. Namen projekta je poleg navedene 

predstavitve dobrih praks, vaših aktivnosti in predlogov za podeželje 

prihodnosti, da na informativni, izobraževalni in zabavni način predstavi in obrazloži 

vsem prebivalcem podeželja kakor tudi mestnim prebivalcem prednosti življenja na 

podeželju v prihodnosti v okviru aktivnosti »Vasi prihodnosti – Pametne vas«. Dana 

aktivnost je skladna z načeli Blejske deklaracije za »Pametnejšo prihodnost 

podeželskih območij v EU«, EU akcijo za »Pametne vasi« (ENRD), načrti in 

pripravami za naslednjo programsko obdobje za razvoj podeželja. 

Multimedijski projekt bo obsegal tehnološko sodobno spletno stran kot 

stičišče med vsemi deležniki podeželja katere glavni sestavni del bo  tudi 

video serija v formatu 4K HD. 

Video serija bo spodbujevalnik, spletna stran pa posledično stičišče za 

inovativne ideje, dobre in modre misli z invecijskimi predlogi, izmenjavo 

dobrih praks  povezanih z življenjem in delovanjem na podeželju, inspiracijo 

in inovacijsko kreativnostjo mladih za »Podeželje prihodnosti-Pametne 

vasi«. 

Posebna ponudba za sodelovanje: 

- tehnična izdelava 4-5min video predstavitve formata 4K HD (vaše aktivnosti  

  in predlogi za prihodnost podeželja & dobra praksa z vašega lokalnega  področja,  

  programski  del se predstavi glede na vaš pripravljeni koncept) + premierno  

  predvajanje v okviru video serije na spletni strani »Podeželja prihodnosti« in  

  v povezavi z njo na družbenih omrežjih +  eno letna predstavitev v okviru »video  

  on demand« in arhiviranje; 

- vsaj tri izdelave in predstavitve s strani posameznega LAS-a v letu 2019  

  (vsaj ena v vsakem obdobju 2019: januar-marec, april-julij, avgust-november); 

- Cena z vključenimi stroški: 1.980,00 EUR letno oziroma   

                                      3 x 660,00 EUR/4-5min izdelavo in predstavitev. 
 

V različnih kategorijah na podlagi glasovanja podeželanov in ocen strokovne 

komisije sestavljene iz predstavnikov LAS-ov se bodo ob koncu leta 2019 

izbrale  » NAJ DOBRE PRAKSE IN NAJ PREDLOGI PRIHODNOSTI PODEŽELJA«.  

 

V pričakovanju sodelovanja vas lepo pozdravljamo, 


