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Izvedena delavnica "Sodelovanje - ukrep 36"  

Dne 30. 9. 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje organiziralo delavnico o ukrepu "Sodelovanje" - ukrep 36 iz Uredbe EU razvoj 
podeželja. Namen delavnice je bilo skupaj z udeleženci razčistiti odprta vprašanja in doreči prednostna področja in vsebine projektov 
ter prediskutirati izvdbene vidike in okvirje ukrepa. Ena pomembnejših rezultatov delavnice je tudi prioritizacija podukrepov po 
pomembnosti, ki so jo izvedli udeleženci. Delavnice se je udeležilo kar 114 predstavnikov raziskovalnih in izobraževalnih institucij, 
gospodarskih subjektov, lokalnih akcijskih skupin, lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij, kar nakazuje na zelo velik interes med 
deležniki. Predstavitev z delevanice je na voljo na spletni strani www.program-podezelja.si/sl/33-novice/109-vabilo-na-delavnico-za-
ukrep-sodelovanje. 
 

Strokovni posvet: Predstavitev novosti Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 in 
projektov v zavarovanih območjih, sofinanciranih s sredstvi LEADER 

Kozjanski park v sodelovanju z Društvom za razvoj slovenskega podeželja, LAS Obsotelje in Kozjansko ter LAS Posavje organizira 
strokovni posvet: Predstavitev novosti Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 in projektov v zavarovanih 
območjih, sofinanciranih s sredstvi LEADER.  Strokovni posvet bo v četrtek, 10. oktobra 2013, s pričetkom ob 10. uri na Gradu 
Podsreda. Namen posveta je udeležence seznaniti z novostmi, ki jih prinaša Program za razvoj podeželja 2014-2020, ki je osnova za 
črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Ukrepi novega programa bodo pomembno vplivali na 
prihodnji razvoj podeželskih območij, zato se moramo nanje pravočasno in ustrezno pripraviti. Za krepitev lokalnih območij je 
Evropska komisija državam članicam ponudila, da se odločijo za t.i. pobudo CLLD – Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost. Država 
Slovenija v zvezi s tem še ni sprejela končne odločitve, zato bodo na posvetu predstavljeni argumenti za pobudo CLLD in aktivnosti 
Društva za razvoj slovenskega podeželja, krovnega združenje vseh lokalnih akcijskih skupin za upravljanje s sredstvi LEADER, v zvezi s 
tem.  
Drugi del posveta je namenjen predstavitvi primerov dobrih praks projektov LEADER, ki so se izvajali na zavarovanem območju. Namen 
predstavitve in sploh posveta je, da bi medsebojno izmenjali izkušnje in se povezali v dobro slovenskega podeželja. 
Program in prijavnica na posvet: www.drustvo-
podezelje.si/files/PRePlet/dokumenti/2013/strokovni%20posvet%20leader_kozjansko.pdf  
 

Projekt: Na deželi 

S 1. oktobrom se je začela premiera serije televizijskih oddaj, katerih namen je prikazati dosežke in rezultate projektov LEADER in 
njihovo vpetost v razvojno dogajanje lokalnih območij. Ponovitve oddaj si bo mogoče ogledati ob nedeljah ob 14.25 uri na TV Slovenija 
1. Posnetek oddaje pa je na voljo tudi na arhivski strani RTV Slovenija: http://ava.rtvslo.si/predvajaj/projekt-na-dezeli-obnova-poti-
v-divaski-jami-in-vipavsko-sadje-dokumentarna-serija-1-8/ava2.174240933/  

V drugi oddaji, ki bo predvajana v torek ob 20.30, bo predstavljen Solčavski gorski les in Oglarjenje v Oglarski deželi. S pomočjo 
LEADER projekta se je želelo pokazati prednosti gorskega lesa in široke možnosti njegove uporabe. Preko projekta se je povezalo 
znanje strokovnjakov in izkušnje domačinov z gorskim lesom ter pokazalo njegovo praktično uporabnost. Solčavski les je postal 
nepogrešljiv del tukajšnje kulturne krajine, v zadnjem času pa tudi vse močnejši turistični produkt. Solčavski les je tako postal 
povezovalni element območja Zgornje Savinjske doline. Z lesom pa je povezano tudi področje Dol pri Litiji. Tukajšnji domačini so skozi 
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tradicijo oglarjenja ohranili edinstveno kulturno dediščino, ki je hkrati tudi tržna priložnost za dvig kvalitete življenja podeželskega 
človeka. Projekt povezuje preko 20 oglarskih domačij, ki v tem živem muzeju preteklosti ohranjajo kuhanje oglja.  
 

Državna sekretarka Strniša o krepitvi razvojnih možnosti v lesnopredelovalni industriji 

Včeraj, 2. oktobra 2013 je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala konferenca z naslovom »Okrepitev razvojnih dejavnosti je 
pogoj za izhod iz krize«. Konferenca je potekala v okviru sejma AMBIENT, udeležence pa je uvodoma nagovorila državna sekretarka na 
Ministrstvu za kmetijstvo in okolje mag. Tanja Strniša, ki je poudarila pomen slovenskih gozdov, ki imajo med drugimi vlogami tudi 
nenadomestljivo vlogo pri vezavi CO2 in s tem soočanju z izzivi, ki jih prinašajo podnebne spremembe. 
Več: www.mko.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6788/ 
 

Vabilo na delavnico "Vnos zahtevkov v e-aplikacijo za PRP ukrepa 133 in 142" 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja organizira delavnico 10. oktobra 2013, s pričetkom ob 9.00 uri, na kateri bo 
predstavljen vnos zahtevkov za izplačilo za PRP ukrepa 133 in 142 v e-aplikacijo, in sicer za vse razpise, kjer je obvezna elektronska 
oddaja zahtevka za izplačilo. Udeležbo je potrebno sporočiti do 9. 10. do 12. ure.  
Več: www.arsktrp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5949/6eed5fc005f3bd5bcdf006e59f5e52d5/ 
 

LAS Ovtar Slovenskih goric: projekt EKO LAS 

LAS Ovtar Slovenskih goric v sklopu projekta EKO LAS nudi pomoč kmetijam v preusmeritvenem obdobju ekološkega kmetovanja pri 
izdelavi preusmeritvenih načrtov in povrnitvi stroškov povezanih s kontrolo na kmetiji, v kolikor je kmetije niso uspele pridobiti s 
strani Ukrepa 132. Poziv velja kmetijam, ki so se že udeležile izobraževanja v sklopu projekta EKO LAS in so članice Društva za razvoj 
podeželja „LAS Ovtar Slovenskih goric“. Prijave bodo zbirali do 11. oktobra 2013.  
Več: www.lasovtar.si/LAS-Ovtar-Novice/eko-las-vabilo.  
 

LAS Pri dobrih ljudeh: zaključek projekta "INAČI" 

V mesecu septembru 2013 se je zakjučil projekt z imenom "Indašnje, naravno, aktualno, čistak inači", ki ga je izvajal projektni nosilec 
Štefan Sraka. G. Sraka je vzpostavil obrat za predelavo lokalnih pridelkov sadja in zelenjave na tradicionalen in zdrav način ter tako 
prispeval k spodbujanju lokalne pridelave/predelave živil ter ohranjanju tradicionalnih znanj, veščin in postopkov na tem področju. 
Razvil je deset novih produktov z dodano vrednostjo iz lokalno pridelanih živil, na tradicionalen in ročni način predelave. Ti produkti 
so: paradižnik v bučnem olju, žitna ploščica, mešane soli, mešan čaj, ajdov lomljenec, sladki fižol, bučna, paradižnikova, jurkina in 
bezgova marmelada. Več: www.inaci.si  
 

LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje: zaključek projekta "Na vasi nekoč" 

Konec septembra se je zaključil LEADER projekt "Na vasi nekoč", nosilca Društva kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake-Mlinše-
Kolovrat s partnerji. Ob zaključku projekta so pripravili povzetek vseh aktivnosti projekta, ki ga najdete na tej povezavi: www.las-
zasavje.si/dokumenti/brosuranavasinekoc.pdf 
 

TOTI LAS: zaključek projekta socialno podjetništvo "Soci teta Liza" 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je v okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS ob koncu leta 2012 pričel izvajati projekt Socialno 
podjetništvo - priložnost za podeželje - SOCI TETA LIZA. Ideja o imenu projekta »Soci teta Liza« je nastala na osnovi ideje o oživitvi 
starih prodajaln, ki so jih naši severni sosedje poimenovali »Tante Emma Laden«. Osnovna poanta teh prodajaln je nudenje osnovnih 
živil in gospodinjskih pripomočkov, ki jih starejši ljudje v sodobnih hipermarketih le stežka najdejo. Seveda so take trgovine 
namenjene tudi prebivalcem vasi in odročnih predelov, ter turistom, ki jim ni do nakupov v vsakdanjem vrvežu. Take prodajalne so 
večinoma nerentabilne, zato so v tujini v njih zaposlene starejše osebe ali osebe s posebnimi potrebami. Seveda pa so trgovine Tete 
Eme, ki so sedaj razvejane po vsej Evropi, svojo ponudbo razširile tako, da so nekatere od njih specializirane na lokalne proizvode, 
nekatere na obrtniške izdelke, namenjene prebivalcem mest, nekatere pa preprosto služijo lokalnim prebivalcem. Več: 
www.kmetijski-zavod.si/?page=novice&kat=28 
 

e-knjižnica LAS za razvoj 

V e-knjižnico LAS za razvoj so shranili več kot 50 knjig, brošur, filmov, letakov in drugih dokumentov o projektih in delovanju LAS za 
razvoj, ki so nastali s podporo sredstev LEADER. Tako bodo zapisi o lepotah in značilnostih naših krajev vsem dostopni na enem mestu. 
E-knjižnico LAS za razvoj najdete na www.prc.si/e-knjiznica 
 

Pivška jezera dobila privlačen muzej 

Občina Pivka je konec septembra v Slovenski vasi odprla Ekomuzej Pivških presihajočih jezer. Na izredno nazoren način je predstavljen 
kraški pojav in tudi živi svet tega območja. Obiskovalci spoznajo vseh sedemnajst presihajočih jezer v kraškem delu Pivške kotline, 
življenje domačinov ob jezerih ter izjemno pester živi svet Zgornje Pivke na travnikih, v grmičevju, gozdovih in pod zemljo. Več: 
www.natura2000.gov.si/index.php?id=87&tx_ttnews[tt_news]=385&cHash=88be6e68e57556391ac6377f2fd09331 
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Dnevi odprtih vrat: Pokušina lokalne svežine sadja in zelenjave v okolici Ljubljane 

Na  pobudo Ministrstva za kmetijstvo in okolje se po vsej Sloveniji izvajajo dnevi odprtih vrat, kjer lokalni pridelovalci, predelovalci in 
zadruge odpirajo svoja vrata za splošno javnost in s tem pokažejo ter dokažejo, da je lokalna hrana izjemno kakovostna in si zasluži 
zaupanje potrošnikov. Pretekli vikend sta svoja vrata odprli kmetija Zalar na Drenovem griču pri Vrhniki in ekološka kmetija Trnulja v 
Črni vasi pri Ljubljani. Več: www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/ko-posestvo-trnulja-odpre-svoja-vrata/318960 
V prihajajočih tednih odpirajo vrata kmetije in predelovalci tudi na drugih koncih Slovenije. Več o poteku prijav na dneve odprtih vrat, 
o kmetijah in predelovalcih ki so že in ki še bodo odprli svoja vrata splošni javnosti, najdete na: www.lokalna-kakovost.si. 
 

5. oktobra se izteka prvi rok za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za PRP ukrepe 1. in 3. 
osi 

Agencija RS za kmetjske trge in razvoj podeželja sporoča vsem vlagateljem, ki so za PRP ukrepe 1. in 3. osi prejeli pozitivno odločbo 
in imajo dinamiko vlaganja zahtevka za izplačilo v letu 2013, da se izteka prvi rok vlaganja zahtevkov v koledarskem letu. 
Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevki za izplačilo 
sredstev se vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra tekočega leta. Zahtevke za izplačilo sredstev, ki 
bodo poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom 2013, bo Agencija s sklepom zavrgla.  
Več: www.arsktrp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5947/f3eb1f2d8964ba5c0f22d935fe51374f/ 
  

 

:: Na začetek 

 

Pridobivanje EU sredstev 

Vabljeni k ogledu kratkega animiranega filma, ki nazorno razlaga sicer kompleksne in zavite poti pri pridobivanju sredstev iz evropskih 
skladov. V filmu je prikazan primer za projekt s področja zdravstva, vendar pa je pristop pri večini evropskih skladov podoben, še 
zlasti sedaj v procesu priprave na novo programsko obdobje. 
Povezava: https://t.co/DVd472nH27 
 

PRP 2014-2020 - vse na enem mestu 

ENRD je v okviru EK vzpostavila spletno podstran Rural Development Gateway 2014-2020 oz. "vse na enem mestu o PRP 2014-2020", 
kjer lahko najdete številne primere dobrih praks, povezave na delavnice in seminarje ter seveda pravne podlage. Predstavljenih je 
tudi vseh 6 prioritet.  
Več: http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020/en/rdp-programming-2014-
2020_en.cfm 
 

Evropsko partnerstvo za inovacije išče strokovnjake s področja kmetijstva 

Evropsko partnerstvo za inovacije (European Innovation Partnership) išče strokovnjake s področja kmetijstva za sodelovanje v fokusnih 
skupinah. Prijave možne do 6. oktobra 2013. 
Več: http://eip-agri.prezly.com/welcome-to-prezly-88 
 

ENRD o CLLD 

Osrednja tema v publikaciji Evropske mreže za razvoj podeželja - ENRD je ta mesec Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD). 
Preberite več o tekočih razpravah v povezavi s sprejetjem t.i. multi-fund pristopa v nekaterih Državah 
članicah: http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/enrd-main-stories-archive/en/clld-conference_en.cfm 
  

 

:: Na začetek 

 

Jestival štrukljev in krapcev 

Predavanja, delavnice, demonstracije, pokušine raznolikih štrukljev in krapcev - vse na enem mestu. Kuhano ali pečeno, sladko ali 
slano, slastno in nepozabno - vse to v soboto, 5. oktobra 2013 v Kobaridu na Jestivalu štrukljev in krapcev. Kobariškim štrukljem, ki 
predstavljajo tradicionalno lokalno sladico, se bodo pridružili štruklji in krapci iz celotne Slovenije in zamejstva.  
Več: www.dolina-soce.com/dolina_festivalov/festivali/2012041014142622/ 
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Podeželje v mestu in BIO dan 

Zavod Celeia Celje vabi na prireditev "Podeželje v mestu in BIO dan", ki bo 5. oktobra 2013 od 9.00 do 15.00. Namen tokratne 
prireditve je približati javnosti prednosti ekološko pridelane hrane in obiskovalcem ponuditi bogato pokušino ekološko pridelanih 
dobrot iz vseh slovenskih regij in sosednjih držav. Na prireditvi bo 20 ekoloških kmetovalcev iz Slovenije in tujine.  
Več: www.o-sta.com/msg.php?id=11288 
 
 

Kmečka tržnica v Idriji 

Občina Idrija, Občina Cerkno in ICRA  vabijo na prireditev Kmečka tržnica, ki bo v soboto, 5. oktobra, od 8.00 do 12.00 ure na Trgu sv. 
Ahaca v Idriji. Na tržnici bo predstavljen bogat program: prodaja lokalnih produktov domačih in zunanjih ponudnikov ter degustacija, 
predstavitev lokalnih podeželskih društev, razstava gob, zbiranje avtohtonih semen na stojnici KGZS, Kmetice iz Slovenije se 
predstavijo - degustacija bučne juhe ter drugih dobrot, predstavitev »Kmetice leta«, degustacija in predstavitev nagrajenih sirov in 
mlečnih izdelkov v letu 2013, izbirali bodo tudi najtežji krompir itn. Več: www.icra.si/content/view/1730/1/  
 

Domača Anduht na domačiji Paternoster 

Razvojni center Srca Slovenije skupaj s soorganizatorji pripravlja pravo Domačo Anduht v idiličnem okolju domačije Paternoster na 
Bregu pri Litiji v nedeljo, 6. oktobra 2013 od 12. ure dalje. Med bogatim programom dogodka bo ogled domačije, peka krompirja na 
ognju, sproščanje na travniku ob ribniku, degustacija izdelkov kmetije, pogostitev z avtohtonimi slovenskimi dobrotami itn.  
Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1732 
 

Pregled dogodkov 

2. oktober - Konferenca Lokalna samooskrba. Škofja Loka. Več:  www.ra-sora.si 
4. oktober - Srečanje ministrov Slovenije in Madžarske. Porabje, Markovci. Več: http://skrci.me/3Asdj 
5. oktober - Kmečka tržnica v Idriji. Več: www.icra.si/content/view/1730/1/  
5. oktober - Podeželje v mestu in BIO dan. Celje. Več: http://www.o-sta.com/msg.php?id=11288 
5. oktober - Jestival štrukljev in krapcev. Kobarid. Več: http://www.dolina-soce.com/dolina_festivalov/festivali/2012041014142622/ 
6. oktober - Domača Anduht na domačiji Paternoster. Breg pri Litiji. Več: http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1732   
10. oktober - Strokovni posvet: Predstavitev novosti PRP RS 2014-2020 in projektov v zavarovanih območjih, sofinanciranih s sredstvi 
LEADER. Grad Podsreda. Več: www.drustvo-podezelje.si/files/PRePlet/dokumenti/2013/strokovni%20posvet%20leader_kozjansko.pdf 
13. oktober - Srečanje kmetov na Ponikvi in Slomu. Ponikva. Več: http://skrci.me/svqN7 
17. - 20. oktober - sejem Narava zdravje 2013. Več: www.narava-zdravje.si/za-obiskovalce/domov/ 
26. oktober - Festival marmelade 2013. Šentrupert. Več: www.las-dbk.si/novice/festival-marmelade-2013/123 
13. november - Prvi evropski podeželski parlament. Bruselj. Več: europeanruralparliament.com  
  

 

:: Na začetek 

 

Promocija skupne kmetijske politike, kmetijstva in mladih 

S Podeželjem v mestu Maribor, ki je potekalo v soboto 28. septembra v Mariboru v sklopu 13. Festivala stara trta, je Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije zaključila letošnji sklop prireditev, katere že od leta 2005 zbližujejo mesto in podeželje. 
Podeželje v mestu je v letu 2013 del projekta Kmetijstvo je zakon, ki ga izvaja KGZS v sodelovanju z Evropsko Komisijo, Generalnim 
direktoratom za kmetijstvo in razvoj podeželja. Cilj projekta je prikazati poklic kmeta kot poslovno priložnost in izziv mladim. 
Posebno mesto je bilo tokrat namenjeno članom Zveze slovenske podeželske mladine, ki je trenutno v Sloveniji največja organizacija 
mladih na podeželju. David Ažmoh, predstavnik ZSPM je na vprašanje, kaj članstvo v Evropski uniji in skupna kmetijska politika 
prinašata slovenskemu kmetijstvu, povedal: »Evropa namenja kmetijstvu, tudi slovenskemu kmetijstvu, visoka sredstva, ki jih uspešno 
črpamo. Evropska unija je za slovenske kmete naredila veliko, brez nje bi bila situacija precej slabša. Skupna kmetijska politika je 
dobra tako za slovensko kmetijstvo, kot tudi širše. Vsaka država ima vpliv nanjo in jo lahko prilagodi glede na svojo specifiko 
pridelave. Seveda pa je za skupno dobro treba upoštevati zakone Evrope.«  
Več: www.zarazvojpodezelja.si/novosti.php?newsID=320 
  

 

:: Na začetek 

 

Objava novega javnega razpisa iz programa razvoja podeželja v vrednosti 6 milijonov evrov 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo v petek, 4. oktobra, v Uradnem listu RS objavilo 
drugi javni razpis iz Programa razvoja podeželja (PRP) RS za obdobje 2007–2013 iz naslova ukrepa 123 »Dodajanje vrednosti 
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kmetijskim in gozdarskim proizvodom« za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013. Vnos vloge v 
elektronski sistem in predložitev vloge na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) poteka od 4. do vključno 27. 
novembra 2013 do 24. ure. Okvirna višina sredstev znaša 6 milijonov evrov.  
Več: www.mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6789/eb179b9ad6986d4cc941d1216bfbcb9b/ 
 

Objava javnega razpisa za izvajanje ukrepa predelava in trženje 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 27. septembra v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za izvajanje ukrepa »Predelava in 
trženje«. Ukrep sodi v okviru Operativnega programa 2007-2013 v II. prednostno os, ki obsega ukrepe za dejavnost predelave in 
trženja. Višina nepovratnih sredstev znaša 2,09 milijona evrov (delež EU znaša 75%). Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma 
do objave o zaprtju javnega razpisa na spletni strani MKO.  
Več: www.mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6769/fac47e917450760ac85286ae4083fd48/ 
 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

 Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2013 
Rok za prejem ponudb: do zaprtja javnega razpisa. 
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1104  

 Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu  
Rok za prejem ponudb: do zaprtja javnega razpisa. 
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1096  

 Javni razpis za Ukrep 311 - diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti 
Rok za prejem ponudb: 09. 10. 2013 
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1100  

 Javni razpis za Ukrep 121 - naložbe mladih prevzemnikov 
Rok za prejem ponudb: 23. 10. 2013 
Več: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1103  

 Javni razpis za Tehnično pomoč čebelarjem 
Rok za prejem ponudb: do zaprtja javnega razpisa. 
Več: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1088  

  

 

:: 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 in okolje. 
 

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2007-2013 

Povezave v kazalu v programu Lotus Notes delujejo zgolj v verziji 8.0 ali novejše. 
Odjava iz e-novic. 
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