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Napovednik 

 Odprtje razstave dr. Andreja Pogačnika z naslovom "Kopni in vodni svet", 25. 4. 2014, ob 14.00, avla Fakultete za 
gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Več...  

 2. Festival za tretje življenjsko obdobje in 3. otroški bazar, 25.-27. 4. 2014, Maribor. Več...  

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

 T-lab eksperimentiranje, vol. 3., 28. 4. 2014, Portorož. 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...  

 Teden Evrope, 5.-9. 5. 2014, Ljubljana. Več...  

 2. Slovenski festival industrijske konoplje, 10. 5. 2014, Žalec. Organizator: Nivo Eko d.o.o. Več...  

 Predelava slovenske ovčje volne: Dan odprtih vrat, 10. 5. 2014, Selnica ob Dravi. Organizator: Soven d.o.o. Več...  

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

 Teden vseživljenjskega učenja, 12.-18. 5. 2014, različne lokacije po Sloveniji. Več...  

 Nacionalna konferenca NVO: Še neodkriti potenciali sodelovanja z gospodarstvom, 15. 5. 2014, Ljubljana. Organizator: 
CNVOS. Več...  

 Dnevi podnebne nevtralnosti v Alpah: Zaključna konferenca projekta ALPSTAR, 27.-28. 5. 2014, Ljubljana. Več...  

 Mednarodna konferenca "Community Led Local Development (CLLD)", 28. 5. 2014, Bruselj. Organizatorja: ELARD v 
sodelovanju s stalnim predstavništvom Češke. Več...  

 14. Festival za tretje življenjsko obdobje, 29. 9.-1. 10. 2014, Ljubljana. Več...  

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

 

Aktualno 

 6. fotografski natečaj naravoslovne fotografije na temo VODA. Tema letošnjega fotografskega natečaja je voda. 
Fotografije naj prikazujejo vodo kot: življenjski prostor rastlin in živali; del kulturne krajine ali del narave; rešitev pred 
grozečo sušo ali kot grožnjo pred pretečimi poplavami; nevarnost ali miren kotiček za oddih. Rok za prijavo: 31. 5. 2013, do 
16.00. Nosilec natečaja: JZ Krajinski park Goričko. Več...  

 Izšla je monografija "Staranje v Sloveniji". Monografija je rezultat obsežne raziskave o "Potrebah, zmožnostih in stališčih 
prebivalcev Slovenije, ki so stari 50 let in več". Izdajatelj: Inštitut Antona Trstenjaka. Več...  

 Zbornik posveta "Preurejanje zemljišč kot izziv za razvoj geodetskega inženirstva: 42. Geodetski dan". Izdajatelja: Zveza 
geodetov Slovenije in Ljubljansko geodetsko društvo. Več...  

 Guide to European Funding for the Non-Profit Sector 2.0. Izdajatelj: European Citizen Action Service (ECAS). Več...  

 The EU and its rural areas. Poročila s seminarjev o prihodnosti evropskega podeželja do in po letu 2020. Izdajatelj: Notre 
Europe – Jacques Delors Institute. Več...  
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 Alpine Space Programme Newsletter, marec-april 2014. Več...  

 CAP Communication Network, april 2014. Več...   

 Rur@l 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 

 

Aktualni 

 Ustvarimo pogoje za razvoj perspektivnih dejavnosti na zasavskem podeželju (LAS Zasavje). Zaključno srečanje LEADER 
projekta pod naslovom "Trajnostni turizem – možnosti razvoja dejavnosti vezanih na to obliko turizma v Zasavju" bo potekalo 
15. 5. 2014 v Podkumu. Program dogodka je dosegljiv tukaj. 

  

 

:: Na začetek 

 

Delovna gradiva 

 Publikacije o strukturnih in kohezijskih skladih EU. Izdajatelj: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko. Več...  

 

Aktualne objave  

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

 Razpis P2A - Subvencije za zagon inovativnih podjetij. Rok za prijavo: 25. 4. 2014. Nosilec: Slovenski podjetniški sklad. 
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 poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 49OB13. Nosilec: EKO sklad. Rok za prijavo: 30. 4. 2014. Več...  

 Javni razpis garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Rok za prijavo: 15. 5. 2014. Nosilec: Slovenski 
podjetniški sklad. Več...  

 Javni razpis za sofinanciranje projektov okoljevarstvenih in naravovarstvenih nevladnih organizacij 2014 - 2015. Rok za 
prijavo: 19. 5. 2014. Nosilec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Več...  

 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…  

 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov 
50PO13. Nosilec: EKO sklad. Rok za prijavo: 30. 6. 2014. 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 razpoložljivih 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…  

  

 

:: Na začetek 

 

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

  

 

:: Na začetek 

 

Podjetništvo na podeželju 

 Podjetja in lokalne skupnosti za soustvarjanje zelenih delovnih mest v Osrednjeslovenski regiji. Seminar je namenjen 
predstavnikom podjetij in zadrug ter lokalnih skupnosti, regionalnim razvojnim agencijam, regionalnim energetskim 
agencijam ter interesnim in strokovnim združenjem iz Osrednjeslovenske regije in bo izveden v okviru Ljubljanskega obrtno-
podjetniškega sejma. Termin: 9. 5. 2014. Več...  

 Evropski teden podjetništva. Evropski teden podjetništva je informativna kampanja, s katero Evropska komisija v skladu z 
Aktom za mala podjetja za Evropo spodbuja podjetništvo v Evropi. Termin: 29. 9.-5. 10. 2014. 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 priložnosti in borza inovacij, znanj in tehnologije. Več…  

 Mladi podjetnik. Aktualne novice, nasvete in usposabljanja iz podjetništva za mlade in mlada podjetja si lahko 
ogledatetukaj. 

 

Raziskave, razvoj in inovacije 

 Nagrada za mlade znanstvenike. Na podlagi uspešne izvedbe natečaja za mlade znanstvenike, Stalni sekretariat Alpske 
konvencije letos natečaj znova organizira, tokrat v sodelovanju z info-točkama Alpske konvencije, Fundacijo Grand Paradis in 
Espace Mont-Blanc. Rok: 30. 4. 2014. Več...  

  

 

:: 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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