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Napovednik 

 

 Okrogla miza "Ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine v Panonskem prostoru", 11. 4. 2014, Eko-socialna 
kmetija Korenika, Šalovci. Več...  

 Regionalni forum "Množično Financiranje v Evropi: Svoboda Ustvarjanja", 11. 4. 2014, Ljubljana. Več...  

 Delavnice za razvoj projektnih idej v okviru 2. Javnega razpisa Mali projekti NVO, 11.-18. 4. 2014, Moravske Toplice, Novo 
mesto, Celje, Koper. Organizatorja: CNVOS in REC. Več...  

 3. Festival čokolade z mednarodno udeležbo, 12.-13. 4. 2014, Radovljica. Organizator: Javni zavod Turizem Radovljica. 
Več...  

 Zaključni dogodek projekta Štafeta semen, 20. 4. 2014, Maribor. Organizator: Eko civilna iniciativa Slovenije. Več...  

 Delavnica "Financiranje celovitih projektov iz strukturnih skladov EU 2014-2020: Kako z okrnjenimi sredstvi doseči 
več?", 23. 4. 2014, Ljubljana. Organizator: Slovensko društvo evalvatorjev. Več...  

 5. Eko konferenca: S trajnostjo in inovativnostjo do uspeha v turizmu, 23. 4. 2014, Ljubljana. Organizatorji: Društvo Planet 
Zemlja, Javna agencija SPIRIT Slovenija in Goodplace - Tovarna trajnostnega turizma. Več...  

 Mednarodna zaključna konferenca projekta MURMAN, 23.-24. 4. 2014, Radenci. Organizator: Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano v sodelovanju s projektnimi partnerji. Več…  

 Strokovna ekskurzija po gradovih 2014, 26. 4. 2014, vstopni mesti v Cirkulanah in na Ptuju. Organizator: Društvo za oţivitev 
gradu Borl. Več...  

 T-lab eksperimentiranje, vol. 3., 28. 4. 2014, Portoroţ. Delavnica za uporabo sodobnih tehnologij in novih pristopov v 
turizmu. Več...  

 Star papir za novo upanje, do 30. 4. 2014, akcija poteka po celi Sloveniji. Organizatorja: Društvo Ekologi brez meja in 
podjetje Dinos. Več...  

 Mednarodni forum LAS v okviru 19. Mednarodnega sejma vinogradništva, vinarstva, sadjarstva in podeželskega turizma, 
2.-3. 5. 2014, Orahovica, Hrvaška. Moţnost predstavitve delovanja slovenskih LAS in navezave projektnih partnerstev. Več...  

 Regionalna srečanja DEKD: Dediščina gre v šole, do 8. 5. 2014, različne lokacije po Sloveniji. Rok za prijavo dogodkov: 10. 
5. 2014. Več...  

 Volitve novega vodstva DRSP. Aktualni mandat izvoljenih organov Društva za razvoj slovenskega podeţelja se izteka v 
letošnji pomladi. Zato bomo v maju sklicali volilno programsko sejo skupščine DRSP in na njej sprejeli nov program dela ter 
izvolili novo vodstvo. Kandidature z obrazloţitvami in lastnoročnimi podpisi kandidatov morajo biti oddane do 18. 4. 2014. 
Obrazec za prijavo kandidature je dosegljiv tukaj.  

 Strokovni posvet DRSP. Društvo za razvoj slovenskega podeţelja načrtuje dvodnevni strokovni posvet, ki bo od 13. do 14. 
maja 2014 v Zasavju. V okviru tega posveta bomo izvedli tudi volilno programsko sejo skupščine DRSP. Podroben program 
dogodka bomo objavili v kratkem na spletni strani DRSP. Več informacij na: info@drustvo-podezelje.si.  

 Mednarodna konferenca "Community Led Local Development (CLLD)", 28. 5. 2014, Bruselj. Organizatorja: ELARD v 
sodelovanju s stalnim predstavništvom Češke. Več informacij bo v kratkem objavljeno na spletni strani ELARD. 

 Konferenca VIVUS s področja kmetijstva, naravovarstva, hortikulture in floristike ter živilstva in prehrane: Prenos 
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inovacij, znanja in izkušenj v vsakdanjo rabo, 14.-15. 11. 2014, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola. Več...  

 

Aktualno 

 

 Mednarodna predstavitev projekta Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem. V zadnji številki revije 
ENRD Magazine, ki jo izdaja Evropska mreţa za razvoj podeţelja (ENRD), je objavljena predstavitev primera dobre prakse 
razvoja slovenskega podeţelja (str. 29). Več o projektu Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem, ki ga 
izvaja Prleška razvojna agencija v sodelovanju z Občino Ljutomer in Občino Ormoţ v okviru programa Leader (LAS Prlekija), 
na blogih projekta v slovenskem in angleškem jeziku.  

 Vabilo novim članom združenja ZRNO. Namen zdruţenja je izobraţevati in usposabljati na področju fundraisinga. Več...  

 Rural Evaluation News, št. 12, marec 2014. Več...  

 ARC Newsflash, april 2014. Več...  

 Aktualne novice in dogodki Mreže za razvoj podeželja. Več…  

 Aktualne novice in dogodki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Več…  

 Aktualne novice in dogodki za nevladne organizacije. Več…  

  

 

:: Na začetek 

 

Končani 
 

 Učne poti po Ponikvi (LAS Od Pohorja do Bohorja). Projekt, ki ga je od 2009 do 2010 izvajalo Turistično olepševalno društvo 
Ponikva s partnerjema KS Ponikva in Občino Šentjur, je bil, kot primer dobre prakse ohranjanja biodiverzitete skozi program 
Leader, predstavljen na mednarodni konferenci Biodiversity & Leader, ki je potekala 3. 4. 2014, na Dunaju. 

 

Aktualni 

 

 Bogastvo babičine skrinje (LAS loškega pogorja). Cilj projekta, ki se izvaja do 10. 12. 2014, je raziskati, dokumentirati in 
širši javnosti predstaviti oblačilno dediščino ter z njo povezana rokodelska znanja iz sredine 19. stoletja na Škofjeloškem. 
Več...  

 Moj eko vrt (LAS loškega pogorja). Cilji projekta, ki se izvaja do 29. 6. 2014, so: spodbuditi lokalne pridelovalce hrane 
(vrtičkarje in kmete) k pridelavi sadja in zelenjave na ekološki način ter jim hkrati dati potrebna znanja s tega področja; 
povečati ozaveščenost obstoječih in bodočih potrošnikov, da si bodo ţeleli in znali na trgu izbrati ekološko hrano; 
osveščenemu potrošniku ponuditi ekološke pridelke. Več... 

  

 

:: Na začetek 

 

Aktualne objave in delovna gradiva 

 

 Razpis Erasmus+ 2014: Področje izobraževanja, usposabljanja in športa. Rok za prijavo: marec-maj 2014. Nosilec: 
Evropska komisija. Več...   

 Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja - praktični pouk v letu 2014. Rok za prijavo: 18. 4. 2014. 
Nosilec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Več...  

 Razpis P2A - Subvencije za zagon inovativnih podjetij. Rok za prijavo: 25. 4. 2014. Nosilec: Slovenski podjetniški sklad. 
Več...  

 Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju Maribora 
s širšo okolico. Rok za prijavo: 28. 4. 2014. Nosilec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Več...  

 Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju občin 
Hrastnik, Radeče in Trbovlje za obdobje 2014 - 2015. Rok za prijavo: 28. 4. 2014. Nosilec: Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. Več...  

 Razpis za organizacije, ki želijo sodelovati v skupinah za civilni dialog v zvezi z razvojem kmetijstva in podeželja EU. Rok 
za prijavo: 30. 4. 2014. Nosilec: Evropska komisija. Več...   

 Javni razpis garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Rok za prijavo: 15. 5. 2014. Nosilec: Slovenski 
podjetniški sklad. Več...  
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 Javni razpis garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim 
projektom. Rok za prijavo: 20. 5. 2014. Nosilec: Slovenski podjetniški sklad. Več…  

 Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/13/14 – V okviru programa Erasmus+ „Nacionalni organi za vajeništva“. Rok za 
prijavo: 26. 6. 2014. Nosilec: EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). Več…  

 Zaposli me plus. Rok za prijavo: 30. 6. 2014. Nosilec: Zavod RS za zaposlovanje. Več...  

 Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013. Rok za prijavo: 1. 7. 2014. Nosilec: Zavod RS za zaposlovanje. Več...  

 Javno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2014. Rok za prijavo: do porabe razpoloţljivih sredstev oz. najdlje do 
7. 10. 2014. Nosilec: Zavod RS za zaposlovanje.Več...  

 Javni razpis za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2014. Rok za prijavo: do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na 
spletni strani MKO. Nosilec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Več…  

 Gradivo z informativnih delavnic 2. Javnega razpisa Programa za NVO v okviru Finančnega mehanizma EGP. Maribor: 1. 4. 
2014, Ljubljana: 3. 4. 2014. Organizatorja: CNVOS in REC Slovenija. Več…  

  

 

:: Na začetek 

 

Projektni predlogi in partnerstva 

 

 Ponudba za partnersko sodelovanje. Poljski LAS išče partnerje za sodelovanje v programu Erasmus+ na temo usposabljanja 
potencialnih projektnih vodij za načrtovanje in implementacijo LEADER pristopov v njihovih lokalnih okoljih. Rok za prijavo 
projektov: 30. 4. 2014. Kontaktna oseba za sodelovanje: Krzysztof Kwatera (kwatera@onet.pl).  

  

 

:: Na začetek 

 

Podjetništvo na podeželju 

 

 Spodbujamo zelena delovna mesta. V okviru projekta Spodbujamo zelena delovna mesta bo na različnih lokacijah v 
Sloveniji izvedeno tudi 24 seminarjev za podjetja in lokalne skupnosti ter svetovalce za zaposlitev. Termini: od 4. 4. do 25. 9. 
2014. Več...  

 Klub Podjetno v svet podjetništva. Mreţenje poslovnih idej udeleţencev programa Podjetno v svet podjetništva. Več...  

 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 priloţnosti 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. 

 

Raziskave, razvoj in inovacije 

 

 Priznanje TARAS za najuspešnejše sodelovanje znanstveno-raziskovalnega okolja in gospodarstva na področju inoviranja, 
razvoja in tehnologij. Rok za prijavo: 25. 4. 2014. Več...  

 Obveščanje slovenskih raziskovalnih organizacij o raziskovalnih dejavnostih EDA in STO. Na Ministrstvu za obrambo 
pripravljajo sistem obveščanja o raziskovalnih dejavnostih znotraj Evropske obrambne agencije (European Defence Agency – 
EDA) in Natove Organizacije za znanost in tehnologijo (Science and Technology Organization – STO), ki bo omogočal učinkovito 
posredovanje informacij raziskovalnim organizacijam v Sloveniji. Rok za prijavo: 25. 4. 2014. Več...  

 

Strateški dokumenti, posveti in analize 

 

 CEEweb Report on 2007-2013 NRDP Implementation in CEE Countries. Mreţa nevladnih organizacij za varstvo 
biodiverzitete v drţavah srednje in vzhodne Evrope (CEEweb) je objavila poročilo o izkušnjah in priporočilih, oblikovanih na 
podlagi izvajanja nacionalnih programov za razvoj podeţelja v srednji in vzhodni Evropi v programskem obdobju 2007-
2013. Več...  

  

 

:: Na začetek 
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Ponudba slovenskega podeželja 

 

Rubrika je namenja objavi ponudb in povpraševanj po storitvah in izdelkih s slovenskega podeţelja. Vabljeni k sodelovanju. Več 
informacij: info@drustvo-podezelje.si.  
  

 

:: 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 in odgovorni urednik: Goran Šoster  
Tehnična urednica: Tatjana Vokić Vojkovič  

 
Sedež uredništva: Društvo za razvoj slovenskega podeželja, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer  

T: +386 (0)2 585 13 40, 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. 
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