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AKTUALNA OBVESTILA 

Aktivnosti DRSP in njegovih članic 

Sestanek Upravnega odbora DRSP in Komisije za izvajanje programa LEADER 
bo v tretjem tednu oktobra. UO in komisija bosta obravnavala aktualne probleme v zvezi s 
preoblikovanji LAS in razpisi LIN 2011 ter pričela s pripravami na organizacijo Slovenskega 
podeželskega parlamenta. 

*****  

LAS Gorenjska košarica 
Lokalna akcijska skupina (LAS) za razvoj podeželja "Gorenjska košarica" je 4. oktobra  na novinarski 
konferenci v prostorih Regionalne razvojne agencije Gorenjske (BSC Kranj) predstavila novih 
štirinajstih projektov, sofinanciranih s sredstvi LEADER in LAS. Več info: www.bsc-kranj.si 

*****  

LAS Mežiške doline 
Ob zaključku projekta 'Strategija razvoja turizma v Mežiški dolini' smo oblikovali zloženko, ki na 
zanimiv način  predstavlja potenciale, vizijo, cilje in ključne produkte za razvoj turizma v Mežiški 
dolini. Več info: www.las-md.si 

Vabila 

Vabilo na konferenco »Za boljše razvojne odločitve v Alpah« 
Eden izmed čez 260 tovrstnih dogodkov, ki bodo v okviru Odprtih dni potekali v Bruslju in ostalih 
evropskih državah, je tudi konferenca »Za boljše razvojne odločitve v Alpah«, ki jo v sodelovanju z 
občino Bovec, Posoškim razvojnim centrom, ministrstvi, univerzo, občinami ter upravljavci EU 
programov evropskega teritorialnega sodelovanja organizira Ministrstvo za okolje in prostor. 
Konferenco organizirajo z namenom vzpodbuditi željo po boljših, celovitejših in učinkovitejših 
razvojnih odločitvah, ki slonijo na poznavanju razvojnih potreb ter potencialov, občutljivosti in 
ranljivosti prostora. Namen konference je informirati udeležence o prioritetah in aktivnostih pri 
udejanjanju razvojnih strategij in skupnih dogovorov na posameznih področjih in območjih. 
Konferenca bo potekala 14. oktobra 2010 v Bovcu. Več info 

 *****  

Vabilo na delavnico »Teritorialno sodelovanje – sredstva za občine do leta 2013« 
V okviru evropskega tedna regij in mest bo organizirana delavnica, na kateri bodo predstavljena 
področja v okviru teritorialnega sodelovanja, kjer se je v sklopu trenutne finančne perspektive še 
mogoče prijaviti za sredstva EU. Predstavljen bo tudi program Evropa za državljane, ki spodbuja 
čezmejno povezovanje občin. Delavnica je ena izmed akcij v okviru partnerstva med Evropsko 
komisijo in Vlado RS pri komuniciranju evropskih vsebin. Potekala bo v sredo, 6. oktobra 2010, med 
10.00 in 11.30 v Centru Evropa na Dalmatinovi 4, Ljubljana. Udeležba na dogodku je brezplačna, 
vendar prosimo, da prisotnost potrdite na telefonski številki (01) 438 22 70 oziroma na naslovu 
info@center-evropa.si.Več info 

***** 

Vabilo na dogodek LEADER Networking v Bruslju 
Šest LAS-ov iz finske regije Tampere organizira dogodek LEADER Networking, ki bo potekal 26. 
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oktobra v Bruslju. Več info 

PUBLIKACIJE 

Elektronski časopis projekta GUTS  
Izšla je prva izdaja elektronskega časopisa projekta GUTS, ki se izvaja v okviru transnacionalnega 
programa Srednja Evropa. V projektu kot slovenski projektni partner sodeluje občina Velenje. Izdaja 
elektronskega časopisa je na voljo tukaj. 

DOGODKI – SEMINARJI, DELAVNICE, PRIREDITVE, KONFERENCE, SEJMI 

SLOVENIJA 

Delavnica »Teritorialno sodelovanje – sredstva za občine do leta 2013« 
sreda, 6. oktobra 2010, med 10.00 in 11.30 v Centru Evropa na Dalmatinovi 4, Ljubljana.  Več info 

***** 

Seminar »Osnove priprave in kontroliranja projekta«  
11. oktober 2010, od 14.00-19.00, na Srednji elektro-računalniški šoli Maribor, Smetanova 9 
Zveza društvenih organizacij Slovenije (ZDOS) v sklopu projekta »ZDOS – Integrator društvenega 
sektorja v Sloveniji« organizira brezplačni seminar na temo projektnega managementa. Pridobljena 
znanja bodo predstavniki posameznih društev – predvsem gre za projektne vodje ali pa kar vodstva – 
implementirali v svoje projektne skupine. Pri aktivnost gre za pridobitev splošnih znanj iz tega 
področja. Več info 

***** 

Brezplačna delavnica »Fundraising« 
Petek, 8. 10. 2010, od 9:00 do 13:00, Povšetova 37, 1000 Ljubljana . Več info 

***** 

Podeželje v mestu in bio dan 
Sobota, 16. oktober, Celje – mestno jedro, od 9.00 – 13.00. Več info 

***** 

2. etnološko - raziskovalni tabor na temo rokodelstva  
od 17. - 22. 10. 2010 v Veržeju in okolici.  Več info: rokodelska.akademija@siol.net 

***** 

Konferenca »Kako lahko »pozelenimo« Skupno kmetijsko politiko?« 
12. – 14. november 2010, Bled.   Več info: www.avalon.nl 

TUJINA 

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

več info: info@drustvo-podezelje.si 

***** 

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

***** 

5. mednarodni seminar o vseživljenskem učenju za razvoj podeželja  
21. – 23. Oktober 2010, Bory, Češka.  

***** 

LEADER Networking event 
26. oktober 2010, Bruselj, Belgija. Več info 
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***** 

Seminar European Rural days  
18. – 19. november 2010. Več info 

***** 

Konferenca Eurisy: Securing the Benefits of Satellite Services for European Society 
19. november 2010, Bruselj, Belgija. Več info 

***** 

10th International Congress of NGOs/CBOs 
22. – 27th November 2010 in Georgia-Atlanta, United States of America 
Main topics of the summit: HIS-AIDS initiative, climate change & environment issue. The objectives of 
the summit are: To provide participants the opportunity to expand their knowledge and skills of the 
quality required for the advancement of the fight for peace and, to provide a personal development 
experience tailored to the needs of Medical Research Institutes and NGOs/CBOs that will enable 
participants to review and assess their own capabilities with a view to identifying ways in which they 
can increase the effectiveness of their contribution to the organizations they work for and to the 
process of development. 

***** 

Drugo evropsko srečanje suburbanih Leader območij  
2. - 3. december. 2010 - Alcochete Cultural Forum, Portugalska 

RAZPISI 

SLOVENIJA 

1. javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET 
CORE ORGANIC 2 
Predmet 1. Javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative 
ERA-NET CORE ORGANIC  je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih aplikativnih in razvojnih 
raziskovalnih projektov s področja ekološkega kmetijstva in prehranskih sistemov za naslednja 
tematska raziskovalna področja: 
(1)    Poljedelska pridelava: oblikovanje robustnih in produktivnih poljedelskih sistemov na ravni polj, 
kmetij in pokrajin; 
(2)    Kakovost: zagotavljanje kakovosti in varnosti ekološko pridelane hrane vzdolž celotne verige. 
Rok prijave: 15. 11. 2010   Več info: www.mkgp.gov.si 

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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