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AKTUALNA OBVESTILA 

 
DRSP bo dobil sredstva za sofinanciranje projekta v okviru programa Grundtvig 
Projekt z naslovom »Capacities over 50s as rural development tool«, ki ga je pripravil in prijavil DRSP v 
sodelovanju z drugimi mednarodnimi partnerji v okviru razpisa Grundtvig učna partnerstva 2010 – 
program Vseživljenjsko učenje, je bil izbran za sofinanciranje. Eden izmed glavnih ciljev projekta je 
premostitev ovir za sodelovanje oz. zagotovitev kvalitetnega izobraževanja za odrasle nad 50 let v 
podeželskih regijah. Odobrena dotacija za DRSP znaša 14.000 EUR za stroške izvedbe projekta in 
načrtovanih mobilnosti.  
Sklep o sofinanciranju projekta je objavljen na spletni strani Cmepius-a: www.cmepius.si 
Več info: www.drustvo-podezelje.si 

***** 

DRSP se bo predstavil na letošnjem sejmu AGRA 
Društvo za razvoj slovenskega podeželja bo najelo razstavne prostore v okviru mednarodnega sejma 
AGRA, ki bo letos potekal med 21. in 26. avgustom v Gornji Radgoni. 
V tem času bodo vse lokalne akcijske skupine, ki so članice DRSP, imele možnost brezplačne 
predstavitve na sejmu s svojimi promocijskimi gradivi (brošurami ipd.). 
Več info: www.drustvo-podezelje.si 

***** 

Zbiranje prijav za udeležbo dogodka PREPARE GATHERING 2010 v Makedoniji  
V DRSP še vedno poteka zbiranje prijav na osrednji letni dogodek mednarodne mreže PREPARE - 
PREPARE GATHERING 2010, ki se bo odvijal med 30. 8. in 3. 9. v Ohridu, v Makedoniji. 
Med 80 do 100 udeleženci iz okrog 20 držav bodo na dogodku sodelovali tudi trije predstavniki DRSP.  
Prijave zainteresiranih članov DRSP za udeležbo na PREPARE GATHERINGU zbiramo do zapolnitve 
prostih mest na info@drustvo-podezelje.si.  
Podrobnejši program, prijavni obrazec in vabilo so na voljo (v angleščini) TUKAJ. 
Dodatne informacije so na voljo na preparenetwork.org. 

***** 

Konferenca »CAP post 2010« 
V Bruslju je 19. in 20. julija 2010 potekal največji letošnji dogodek Evropske komisije - DG/Agriculture 
– konferenca »CAP post 2010«, na kateri je pred nekaj več kot 600 udeleženci predaval tudi Goran 
Šoster, koordinator PREPARE (kliknite za ogled PP prezentacije in povzetka predavanja). 
Gradiva konference so na voljo na naslovu: ec.europa.eu 

****** 

MKGP objavilo nov terminski načrt objave razpisov 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov terminski načrt objave javnih 
razpisov za ukrepe 1. in 3. osi Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 v letu 2010. 
Več info: www.mkgp.gov.si 

****** 

Pobuda za razglasitev Evropskega leta industrijske in tehniške dediščine 
E-FAITH (Evropska federacija združenj industrijske in tehniške dediščine) je sprožila pobudo za 
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razglasitev Evropskega leta industrijske in tehniške dediščine. E-FAITH vabi vse evropske 
organizacije, ki delujejo (tudi) na področju kulturne dediščine, k podpisu memoranduma. Več na 
spletni strani: www.e-faith.org 

****** 

Skupna izjava o »Evropskih živih pokrajinah: Kulturna dediščina kot moč za razvoj podeželja« 
Ta skupna izjava drugim med izpostavlja, da je SKP orodje temeljnega pomena za doseganje 
raznolikosti in privlačnosti evropskih pokrajin in za ohranitev njene kulturne ter naravne dediščine.  
Več info: www.europanostra.org 

****** 

Vabilo na 7. Evropsko gorsko srečanje na Norveškem 
Euromontana (Evropsko združenje gorskih pokrajin) in Norveško združenje gorskih regij organizirata 
7. Evropsko gorsko srečanje, ki bo potekala v norveškem Lillehammerju od 15. do 17. septembra. 
Glavna tematika konvencije bodo inovacije, predstavljeni pa bodo tudi primeri dobrih praks. 
Rok prijave: 15. 08. 2010 
Več info: www.euromontana.org 

****** 

Vabilo na konferenco »Linking rural development and social farming” 
Konferenca, ki jo organizira Flemiška mreža za podeželje, bo potekala med 30. septembrom in 1. 
oktobrom 2010 v kraju Mechelen v Belgiji (Flamska provinca). Glavni cilj konference bo iskanje 
elementov povezovanja med t.i. socialnim kmetijstvom in razvojem podeželja. 
Več info: info@drustvo-podezelje.si 

****** 

Vabilo k sodelovanju na Festivalu nevladnih organizacij - Lupa 
V tednu med 27. septembrom in 1. oktobrom 2010 bo CNVOS organiziral 9. vseslovenski festival 
nevladnih organizacij LUPA. Festival LUPA je odlična priložnost, da nevladne organizacije javnosti 
predstavijo svoje delovanje in pomen, ki ga imajo njihove dejavnosti za blaginjo in družbeni razvoj. V 
sklopu festivala lahko NVO organizirajo okroglo mizo, debato, delavnico, predavanje, predstavo, 
razstavo in podobne dogodke. CNVOS bo zagotovil administrativno-tehnično podporo pri organizaciji 
dogodka in promocijo. En dan bo namenjen tudi bazarju, osrednjemu dogodku festivala, kjer se NVO  
lahko predstavijo na stojnici na Prešernovem trgu. 
Programske predloge in prijave na bazar sprejemajo do 14. junija 2010 na darja@cnvos.si ali 
lidija@cnvos.si.   
 

DOGODKI – SEMINARJI, DELAVNICE, PRIREDITVE, KONFERENCE, SEJMI 

SLOVENIJA 
 
Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA 
21. – 26. avgusta 2010, Gornja Radgona 
Več info: pomurski-sejem.si 

***** 

Znanstveno srečanje  Evropskega združenja agrarnih ekonomistov (EAAE) o razvoju podeželja 
25. -27. avgusta 2010 bo, Biotehniška fakulteta v Ljubljani 
Več info: www.118-eaae-ruraldevelopment.org 

***** 

9. Ekopraznik 
11. 9. 2010, Ljubljana 
Največja slovenska ekotržnica vas znova vabi na ogled novosti in spoznavanje okusnega, dišečega, 
naravnega, zabavnega in zdravega eko življenjskega sloga. Več info: www.itr.si. 
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***** 

Festival nevladnih organizacij LUPA 
27. september - 1. oktober 2010 
Več info: www.cnvos.si 

 
TUJINA 

 
Mednarodni (madžarsko - slovenski) etnografski tabor 
16. - 20. avgusta 2010, na območju vinskih goric Oszkó 
Rok za prijavo: 16. julij 2010 
Več info: www.rokodelska-akademija.si 

***** 

PREPARE GATHERING 2010 
30. avgust – 3. September 2010, Ohrid Makedonija 
Rok za prijavo udeležencev (3 članska delegacija DRSP) zbiramo do zapolnitve mest na info@drustvo-
podezelje.si. 

***** 

7. Evropsko gorsko srečanje na Norveškem 
15. – 17. september, Lillehammer, Norveška. Več info: www.euromontana.org 

***** 

Tretja mednarodna konferenca projekta "Rubires"  
28. septembra 2010, Potsdam, Nemčija.  Več info: central2013.eu  

***** 

Konferenca »Linking rural development and social farming« 
30. september – 1. Oktober 2010. Mechelen, Belgija.   Več info: www.ruraalnetwerk.be 

***** 

Dogodek ECOVAST (The European Council for the Village & Small Town)  
15. – 17. oktober 2010, Isle of Wight, Velika Britanija  

***** 

2nd European Rural Sustainability Gathering 
14. - 17. oktober 2010 , Vouneuil sur Vienne, Poitou-Charentes, Franciji 
Več info: www.forum-synergies.eu 
 

RAZPISI 

SLOVENIJA 

Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za promocijo 
turistične ponudbe tematskih turističnih proizvodov na nacionalni ravni v letu 2010 in 2011 
Predmet razpisa, ki ja razpisuje  je sofinanciranje promocije turistične ponudbe tematskih turističnih 
proizvodov na nacionalni ravni. Tematski turistični proizvodi, ki so predmet sofinanciranja v okviru 
tega razpisa se morajo nanašati na katerega izmed naslednjih 10 temeljnih področij turistične 
ponudbe, opredeljenih v RNUST: aktivne počitnice (zimski in poletni športi), mesta in kultura,   
turizem na podeželju in ekoturizem, narava, hrana in pijača, zdravje in dobro počutje, poslovni  
turizem, zabava in igralništvo, ponudba za zahtevnejše, ponudba za mlade. 
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev.    
Več info: www.mg.gov.si 

***** 

Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju 
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nevladnih organizacij za leto 2010 
Predmet javnega razpisa, ki ga razpisuje MKGP, je sofinanciranje delovanja neprofitnih združenj, ki 
so širšega pomena za kmetijstvo in podeželje, in ki povezujejo društva podeželske mladine, 
podeželskih žensk in sindikat kmetov, so registrirana ter delujejo na celotnem območju Republike 
Slovenije. 
Rok prijave: 03.09.2010   Več info: www.mkgp.gov.si 

***** 

Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za leto 
2010 na področju predelave, trženja in s kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju po 
shemi de minimis 
Predmet javnega razpisa, ki ga razpisuje MKGP, je sofinanciranje dejavnosti na področju predelave, 
trženja in s kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju po shemi de minimis za: 
namen A): delovanje nevladnim in neprofitnim oblikam sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in 
društvih, povezanih s kmetijstvom, ki pomagajo pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju in 
usposabljanju podeželskega prebivalstva na področju predelave, trženja in s kmetijstvom 
povezanim delovanjem na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, 
ki so registrirana kot društva in delujejo na celotnem območju Republike Slovenije; 
namen B): delovanje različnih nevladnih in neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih 
neprofitnih združenj in društev, povezanih s kmetijstvom, ki pomagajo pri izvajanju strokovnih 
prireditev, informiranju in usposabljanju podeželskega prebivalstva na področju predelave, trženja 
in s kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje 
kmetijskih proizvodov, ki so registrirana kot društva in delujejo na ožjem območju Republike 
Slovenije. 
Rok prijave: 03.09.2010   Več info: www.mkgp.gov.si 

***** 

Javni razpis za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela 
Predmet javnega razpisa, ki ga razpisuje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, je izboljšati 
zaposljivost in socialno vključenost ranljivih skupin, ustvarjati delovna mesta za ranljive skupine ter 
zagotoviti enakost med spoloma. 
Podprti bodo projekti v okviru dveh sklopov, in sicer: 
a)    SKLOP A: projekti, ki bodo razširili ali nadgradili v preteklosti že uspešno razvito in preizkušeno 
prakso; 
b)    SKLOP B: pilotni projekti, ki bodo namenjeni razvoju in implementaciji novih oblik vključevanja 
ciljnih skupin na trg dela in uvajanju novih pristopov za zagotavljanje enakosti spolov. 
Rok prijave: 21. 09. 2010   Več info: www.mddsz.gov.si 
 

TUJINA 

IPA Info 2009 Civil Society EU Info - Hrvaška 
V okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) je bil objavljen javni razpis, namenjen 
sofinanciranju projektov, ki prispevajo k večji evropski zavezanosti, boljšemu razumevanju evropske 
integracije in evropskih politik in / ali nudijo podporo vladam pri promociji evropskih tem. Dejavnosti 
se morajo izvajati na Hrvaškem.  
Rok prijave: 15. 9. 2010   Več info: www.razpisi.info 

***** 

Civil Society Dialogue - II: Micro Grant Scheme - Turčija 
V okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) je objavljen javni razpis, namenjen podpori 
sodelovanja med turškimi in evropskimi organizacijami. Razpis je namenjen sofinanciranju manjših 
projektov lokalnih nevladnih organizacij tako iz Turčije kot iz EU ter kritju administrativnih stroškov 
lokalnih turških NVO.  
Rok prijave: 30. 11. 2010.   Več info: www.razpisi.info 
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O DRSP: 
Društvo za razvoj slovenskega podeželja, ustanovljeno leta 2002, združuje posameznike in organizacije, ki so na 
različnih ravneh vključene v razvoj slovenskega podeželja. Glavna skrb mreže DRSP je informiranje in 
izobraževanje članov in zainteresirane javnosti, s čimer zasledujemo izboljšanje življenja prebivalcev 
slovenskega podeželja. DRSP mreža deluje kot povezovalna točka za koordiniranje in podporo celostnemu 
razvoju podeželja in praktičnim podeželskim projektom. Zastopa interese svojih članov na državni in na 
mednarodni ravni. Več o DRSP: www.drustvo-podezelje.si 
Informacije za objavo v DRSP e-novicah nam pošljite na: info@drustvo-podezelje.si 
***** 
To sporočilo ste prejeli, ker je vaš e-naslov v naši bazi podatkov. V kolikor ne želite prejemati DRSP e-novic, se 
lahko odjavite tukaj. 
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