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Objava treh novih javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja v vrednosti več kot 9 milijonov 
evrov 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo 6. 1. 2012 v Uradnem listu RS 
objavilo tri javne razpise iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (PRP), in sicer iz naslova ukrepa - 113 »Zgodnje 
upokojevanje kmetov«, 322 »Obnova in razvoj vasi« ter 323 »Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja«. 
Več: http://skrci.me/xkyER 
 

Promocijska kampanja MKGP: Sveža hrana iz vaše bližine 

Video posnetke namenjene promociji domače hrane si lahko ogledate na tej povezavi: http://skrci.me/Ir5vd.   
:: Na začetek

 
 

EK izdala poročilo o razvoju podeželja 

Evropska komisija je izdala poročilo Razvoj podeželja v EU: Statistični in gospodarski podatki 2011. Poročilo vsebuje tudi analizo 
izvajanja politike razvoja podeželja 2007-2013. 
Povezava na poročilo: http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2011/RD_2011.pdf    

:: Na začetek

 
 

Konferenca projekta DaNet v Lendavi 

Datum: 12. 1. 2012 
Kraj: Lendava 
Konferenca je organizirana v sklopu projekta DaNet, ki povezuje nevladne organizacije (DANUBENET) v sklopu impementacije EU 
strategije za Podonavje. Osrednja tema konference bo MOBILNOST (PA1b) - ena izmed prioritetnih področjih podonavske strategije. Na 
dnevnem redu bo predstavitev in izmenjava mnenj o razvoju Drava – Mura - Sava rečnih sistemov in področij, še posebej o razvoju 
železniškega in drugih vrst transporta ter o razvoju podeželja. 
Več: http://drustvo-podezelje.si/files/PRePlet/dokumenti/DaNet_Lendava.doc   

:: Na začetek

  



 
 

Javni razpis za ukrep 111 - Usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu 

Datum objave: 30.12.2011 
Predmet podpore v okviru tega ukrepa je usposabljanje z namenom povečanja produktivnosti dela v kmetijskem, gozdarskem in 
živilskem sektorju, in sicer tisto, ki ni del rednega izobraževalnega sistema. 
Vrednost razpisa: 3.000.000 EUR 
Več: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1009 
 

Javni razpis za ukrep 133 - Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in 
pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane 

Datum objave: 30.12.2011 
Datum zaključka: 29.02.2012 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za delno sofinanciranje izvajanja aktivnosti informiranja, oglaševanja in 
pospeševanja prodaje na notranjem trgu za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti Evropske unije oziroma Republike Slovenije. 
Vrednost razpisa: 3.000.000 EUR 
Več: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1010 
 

Javni razpis za ukrep 142 - Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 
2012 

Datum objave: 30.12.2011 
Datum zaključka: 15.02.2012 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev na področju ekološke 
pridelave in predelave ter proizvodnje zaščitenih kmetijskih proizvodov, ki vodijo v povečanje koncentracije ponudbe in lažje 
prilagajanje proizvodnje zahtevam trga ter s tem prispevati k povečanju dodane vrednosti v kmetijstvu. 
Vrednost razpisa: 400.000 EUR 
Več: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1011 
 

Javni razpis za ukrep 122 - Povečanje gospodarske vrednosti gozdov za leto 2011 

Datum objave: 30.12.2011 
Datum zaključka: 29.02.2012 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v : - gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter 
pripravo gozdnih vlak (predmet podpore A); - nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa (predmet podpore B). 
Vrednost razpisa: 6.000.000 EUR 
Več: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1012 
 

2. javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom 
za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode v letu 2011 

Datum objave: 30.12.2011 
Datum zaključka: 15.02.2012 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za izvedbo naložb v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, predelavo 
živilskih proizvodov, skupne naložbe (kmetijski in živilski proizvodi) ter prvo stopnjo predelave lesa, ki jih bodo izvedle gospodarske 
družbe, samostojni podjetniki, zadruge in zavodi. 
Vrednost razpisa: 10.000.000 EUR 
Več: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1013 
 

Javni razpis za ukrep 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti 

Datum objave: 30.12.2011 
Datum zaključka: 29.02.2012 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v nekmetijske dejavnosti. 
Vrednost razpisa: 6.000.000 EUR 
Več: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1014   

:: Na začetek



 

 

Načrtovane aktivnosti LAS Posavje 

Zgodaj spomladi bo LAS Posavje objavil 4. Javni poziv za nabor projektov, ki bodo upravičeni do nepovratnih sredstev za razvoj 
podeželja, t.i. sredstev Leader. Višina razpisanih sredstev bo znašala približno 450.000 EUR. 
Več: http://www.las-posavje.si/page.php?page_id=15   

:: Na začetek

    
PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na 

Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2007-2013. 
 

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorno Društvo za razvoj slovenskega podeželja.  
Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

 
Povezave v kazalu v programu Lotus Notes delujejo zgolj v verziji 8.0 ali novejše. 

Odjava iz e-novic. 

 


