
 

 

 

 

 

 
 

Stran 1 od 7 

 

Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in obnovo vasi (ARGE Landentwicklung und 

Dorferneuerung), katere članica je tudi Slovenija, vsaki dve leti razpisuje natečaj za evropsko 

nagrado za razvoj podeželja (več o tem na  www.landentwicklung.org). Tako tudi letos. 

 

Zato Društvo za razvoj slovenskega podeželja, ki mu je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in 

prehrano zaupalo koordinacijo postopka izbora  

POZIVAMO 

podeželske skupnosti (vas, skupina vasi, občina, skupina občin …), da se pridružijo natečaju za izbor 

podeželske skupnosti , ki bo zastopala Slovenijo na  

17. evropskem natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja in obnovo vasi za leto 2022 

pod geslom 

 
 

GRADIMO MOSTOVE 

 

Natečaj je namenjen podeželskim skupnostim, ki: 

– se odzivajo na aktualne izzive njihovega življenjskega okolja s trajnostnimi, inovativnimi in 

medsebojno povezanimi projekti ter tako spodbujajo celovite razvojne procese,  

– v proces razvoja njihovih podeželskih skupnosti uspešno vključujejo različne skupine ljudi in na 

ta način zagotavljajo, da se za doseganje razvojnih ciljev združijo različni pogledi in perspektive 

in 

– se zavedajo pomena in potrebe medsebojnega sodelovanja in povezovanja, tako v okviru 

njihovih podeželskih skupnosti, kot tudi navzven. 

Namen je predstaviti tista podeželska okolja, ki s svojim delom posebej izstopajo in jih lahko postavimo 
kot zgled drugim. Seveda se pri tem posebej upošteva izhodiščni položaj, ki so ga te skupnosti imele, 

http://www.landentwicklung.org/
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ko so vstopile v  razvojni proces tako v smislu naravnih danosti kot tudi v gospodarskem in družbenem 
kontekstu.  

Prednostni kriterij je, da ukrepi razvoja podeželja v teh podeželskih skupnostih prispevajo k 
temeljnemu vodilu Evropske skupnosti za razvoj podeželja in obnovo vasi (v nadaljevanju: ARGE), ki je 
skupno delo za krepitev podeželskih skupnosti za izzive prihodnosti in dvigu kakovosti življenja 
podeželskih prebivalcev. 

 

Geslo: 

Geslo »Gradimo mostove« želi izpostaviti dejstvo, da trenutna situacija v naši družbi nosi v sebi velik 
potencial za konflikte in grožnjo za globoke družbene razdelitve – pa naj bo to dejstvo podnebnih 
sprememb, pomankanja naravnih virov, digitalna transformacije ali pandemija. V evropskih 
podeželskih skupnostih se dodatne napetosti pojavljajo, ker njeni prebivalci postajajo vse bolj 
heterogeni, kar za seboj potegne različne interese, ki so si pogosto povsem nasproti. 

Geslo nagrade naj bi bil torej simbol, da moramo iskati poti, ki vodijo k skupnemu cilju, ki ga ne smemo 
izpustiti izpred oči. Zato se bomo osredotočili na podeželska območja, ki skrbijo za dialog in 
medsebojno povezanost ter iščejo socialno, ekonomsko in ekološko  sprejemljive rešitve, ki 
odgovarjajo na izzive našega časa in prostora. 

 

Kriteriji za ocenjevanje: 

Osnovni kriterij, ki si ga bo komisija zadala pri izbiri podeželskih skupnosti, ki bodo zastopale svoje 
države bo, kako učinkovito je podeželska skupnost  v procesu razvoja naslovila svoje: 

– močne strani in slabosti 

– notranje in zunanje nevarnosti in možnosti 

Presojala se bo tako kakovost in vsebinske usmeritve sprejetih ukrepov kot tudi izbrane metode in 
strategije. 

Predmet ocenjevanja bodo naslednji vidiki:  

 

A. Strategije 

– usmerjenost k cilju 

– skladnost in celovitost 

– trajnost 

 

B. Metode 

– opis komunikacije in (so-)odločanja med posamezniki, interesnimi skupinami, gospodarskimi 

subjekti, lokalno in regionalno samoupravo 

– samoiniciativnost in vključenost lokalnih prebivalcev 

– medobčinsko in medregionalno sodelovanje, zasebno-javno partnerstvo, mreženje 

– načrtovanje, svetovanje, sodelovanje pri procesu 
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– ocena in uporaba digitalizacije 

 
C. Tematska polja in cilji 

 

1. Krepitev okolju prijaznega kmetijstva in gozdarstva ob upoštevanju kulturne krajine. 

2. Odgovorno ravnanje z naravnimi viri in izraba obnovljivih virov energije. 

3. Aktivnosti za zagotavljanje mobilnosti prebivalcev podeželja kot tudi preskrba prebivalcev ter 

razpoložljiva delovna mesta s pogledom na regionalne možnosti za dohodek. 

4. Prostorski razvoj skladen z ekonomskimi, ekološkimi, kulturnimi in družbenimi potrebami. 

5. Revitaliziranje stare stavbne dediščine, nastajanje novih, kakovostnih stavb v prostoru. 

6. Razvoj izzivom časa prilagojene družbene infrastrukture in storitev. 

7. Krepitev identitete in medgeneracijskega in drugih vrst sodelovanja med prebivalci, pa tudi 

obiskovalci območja. 

8. Usposabljanje in motiviranje podeželskega prebivalstva k družbeni angažiranosti. 

9. Krepitev deleža vseh generacij, spolov, narodnosti in manjšin pri gospodarskem, družbenem in 

kulturnem življenju. 

Tematska polja se seveda prekrivajo, dopolnjujejo, so različno močna in pogojujejo pogosto eden 
drugega. Poudariti jih je potrebno glede na lokalno oz. regionalno pomembnost. 

 

D. Skladnost z geslom natečaja 

Pogoji sodelovanja: 

Na natečaj se kot udeleženci lahko prijavijo: 

– vas ali vasi 

– podeželska občina (iz več naselij/vasi…) 

– medobčinska mreža (iz dveh ali več podeželskih občin), kjer pa število prebivalcev ne sme 

presegati 20.000 ljudi 

Oddaja vlog za nacionalni natečaj: 

Za nacionalni natečaj je predvidena nekoliko manj zahtevna vloga kot za evropski natečaj – glej spodaj 
pod »Kaj je še treba vedeti o evropskem tekmovanju«: 

1. Obrazec za udeležence: izpolnjen in podpisan obrazec, ki je priloga tega poziva, v digitalni in 

natisnjeni verziji. 

2. Fotografije: najmanj osem digitalnih fotografij – ljudje, pokrajina, objekti – za namene javnih 

objav in publikacij ARGE; dodajte legendo (tekst kot Word dokument), slike z ločljivostjo 

300dpi in skupni velikosti pod 1 MB na sliko/datoteko. Izhajamo iz predpostavke, da so 

prijavitelji avtorji; kadar temu ni tako, naj bo jasna navedba avtorja oz. lastnika fotografij. 

3. Lahko tudi: Druge informacije in propagandno gradivo. 
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Vlogo je treba oddati do vključno 15. aprila 2022 na: 

- e-naslov: info@drustvo-podezelje.si 

- ali naslov: Društvo za razvoj slovenskega podeželja, Slavina 31, 6258 Prestranek  

 

E. Komisija in izbor nacionalnega predstavnika  za evropsko nagrado 

Predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja je imenoval nacionalno komisijo, ki se bo sestala  
aprila in pregledala prispele prijave. Komisija bo v sestavi najmanj treh članov obiskala vsako prijavljeno 
podeželsko skupnost do 20. maja 2022. Temu sledi plenarni sestanek, na kateri bo komisija primerjala 
in ocenila prijave.  

Nacionalnega predstavnika bomo slovesno razglasili in obvestilo poslali medijem. 

Terminski načrt – nacionalna raven: 

Do 15. aprila 2022 prijava na nacionalni natečaj 

April 2022 1. zasedanje nacionalne komisije  

Maj 2022  obiski nacionalne komisije pri prijavljenih podeželskih skupnostih  

Zadnji teden maja  2. zasedanje nacionalne komisije in razglasitev podeželske skupnosti, ki bo 

predstavljala Slovenijo na evropskem tekmovanju ARGE 

Julij 2022  uradno imenovanje nacionalnega predstavnika (spremembe najkasneje do 

22. 7. 2022) 

Junij – julij 2022  podpora nacionalnemu predstavniku pri pripravi dokumentacije in 

predstavitve za evropski natečaj  

22. julij 2022 rok za oddajo vloge na evropski natečaj ARGE 2022 

 

F. Podpora nacionalnemu finalistu in predstavniku na tekmovanje ARGE 2022 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bosta 

nacionalnemu predstavniku, ki bo na tekmovanju ARGE 2022 zastopal Slovenijo, zagotovila naslednjo 

podporo: 

– podpora pri pripravi prijave na evropski natečaj ter prevajanje v nemški jezik 

– oblikovanje in tisk predstavitvenega plakata in predstavitvenega gradiva 

– promocija na dogodkih in v medijih 

Dodatne informacije in pomoč pri pripravi vlog na nacionalni poziv 

Vprašanja v zvezi s pozivom pošljite na info@drustvo-podezelje.si ali pokličite Vesno Erhart na 041 745-
184. 

Slavina, 8. 3. 2022  V imenu komisije: 

Aleš Zidar, predsednik DRSP 

mailto:info@drustvo-podezelje.si
mailto:info@drustvo-podezelje.si


Natečaj na nacionalni revni: Slovenija 

      GRADIMO MOSTOVE 

Stran 5 od 7 

 

 

 

NEKAJ DODATNIH INFORMACIJ O TEKMOVANJU ZA EVROPSKO NAGRADO 

ZA RAZVOJ PODEŽELJA 

 

Podrobno je tekmovanje predstavljeno na spletni strani ARGE 

(https://www.landentwicklung.org/allgemein/europaeischer-dorferneuerungspreis-2022-unter-dem-

motto-bruecken-bauen-ausgelobt/), v nadaljevanju pa podajamo le ključne informacije. 

 

Nagrade na evropskem tekmovanju za evropsko nagrado za razvoj podeželja 2022: 

Na evropskem tekmovanju bodo podeljene naslednje nagrade; 

– Evropska nagrada za razvoj podeželja 2022 –dobi jo (1) zmagovalec tekmovanja. 

– Zlata evropska nagrada za razvoj podeželja – to je druga nagrada, ki jo dobijo tisti udeleženci, 

katerih pristopi k razvoju so celoviti, trajnostni, kakovostni in se naslavljajo na geslo nagrade 

za leto 2022. 

– Srebrna evropska nagrada za razvoj podeželja – podeljena bo za posebne dosežke na več 

področjih razvoja podeželja in bo podeljena tistim udeležencem, ki bodo pozitivno ocenjeni v 

pretežnem delu tematskih sklopov oziroma kriterijev. 

– Bronasta evropska nagrada za razvoj podeželja- bo podeljena tistim, ki se odlikujejo na 

posameznih tematskih sklopih oziroma kriterijih oziroma jih odlikuje več posebnih projektov. 

Vsem ostalim udeležencem bo izrečena »Pohvala«. 

Posebna nagrada(opcijsko)  

- Za posebne dosežke pri kampanji preko socialnih medijev oz. aktivnostih medijskega vplivneža 

(influencerji) v podeželski skupnosti, povezanih s sodelovanjem pri natečaju 

- Izredna skladnost z geslom natečaja 

- projekti, ki bi lahko služili kot prav poseben primer in bili nekakšen svetilnik 

 

NAGRADE NISO DENARNE, TEMVEČ V OBLIKI TROFEJ, PLAKET IN DIPLOM. 

Udeleženca za vsako državo/deželo imenuje pristojno ministrstvo. 

Če ministrstvo ne imenuje nikogar, lahko imenovanje izvedejo tudi nevladne organizacije ali druge 

uradne inštitucije. 

Pristojbina: 

https://www.landentwicklung.org/allgemein/europaeischer-dorferneuerungspreis-2022-unter-dem-motto-bruecken-bauen-ausgelobt/
https://www.landentwicklung.org/allgemein/europaeischer-dorferneuerungspreis-2022-unter-dem-motto-bruecken-bauen-ausgelobt/
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Pristojbina za sodelovanje nacionalnega predstavnika na evropskem natečaju je 550 EUR za kraj iz 

države/dežele, ki je članica ARGE.  Prispevek mora biti nakazan do 16. avgusta 2022 na račun ARGE. 

Pristojbina se krije iz nacionalnega proračuna.  

 

Slovenija bo nominirala zmagovalca nacionalnega natečaja, nato pa nominiranec odda 

dokumentacijo, kot je navedeno spodaj:  

1. Obrazec za udeležence: izpolnjen in podpisan obrazec, v elektronski in natisnjeni verziji (v 

elektronski obliki oddati na info@landentwicklung.org); naj bo to Word dokument, ki ne sme 

vsebovati grafik z velikim volumnom podatkov in naj bo čim krajši. Lahko je dodana tudi 

(ilustrirana) PDF verzija. 

 

2. Fotografije: najmanj osem digitalnih fotografij – ljudje, pokrajina, objekti – za namene javnih 

objav in publikacij ARGE; dodajte legendo (tekst kot Word dokument, slike z ločljivostjo 300dpi 

in v skupni velikosti pod 1 MB na sliko/datoteko. V primeru, da nimate pravic za te slike, 

navedite dodatne podatke). 

 

3. Digitalni plakat: načrte, fotografije, grafike, predstavitve… sestavite v en ali dva plakata, ki 

bosta pomagala razumeti projekt in bosta izražala rezultate projekta. Idealno je, če je digitalni 

plakat na voljo v manjši izvedbi in tako, da ga je možno natisniti. Manjšo verzijo nam pošljite. 

Večjo verzijo lahko prihranite za predstavitev na srečanju vseh projektov. 

 

4. Načrti: načrte rabe prostora, topografske karte velikosti 1:50.000 oz. 1:25.000, slike iz zraka ali 

druge predstavitve in pojasnila, ki bodo pojasnile prostorski razvoj priložite, če je le mogoče, v 

elektronski obliki. 

 

5. Lahko tudi: druge informacije in propagandno gradivo. 

 

Vlogo nacionalnega predstavnika posreduje pristojno ministrstvo do 22. julija 2022 na naslov: 

Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung  

Bahnhofsring 48/ Stiege 1/5b 

3441 Pixendorf, Österreich/Austria  

E-Mail: info@landentwicklung.org (lahko tudi preko Wetransfer) 

 

  

mailto:info@landentwicklung.org
mailto:info@landentwicklung.org
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Terminski načrt – evropska raven: 

Do 3. junija 2022 imenovanje slovenskega predstavnika (spremembe do 22. 7. 2022) 

Do 22. julija 2022 priprava dokumentacije za posredovanje na evropski natečaj (v 

 nemščini) 

22. julij 2022 končni termin za oddajo dokumentacije  

16. avgust 2022 zadnji rok za plačilo pristojbine 

avgust/september 2022 1. seja evropske komisije 

avgust/september 2022 delavnica s komisijo (termini, kraj in program sledijo pravočasno) 

september 2022 dogovor in obvestilo o terminih obiskov komisije 

september/oktober 2022  obisk vseh udeleženih krajev s strani komisije 

oktober/november 2022 2. seja evropske komisije in odločitve ter seznanitve glede nagrad 

28. februarja 2023 dostava podatkov glede vplivnežev (influencerjev) 

Zgodaj poleti 2023 podelitev nagrad ARGE 2022 v enem od krajev skupnosti Hofmeier na 

Bavarskem, ki so bili zmagovalci natečaja 2020 

 


