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Objavljeno: 4. 9. 2019

Predstavitev projekta Novi izzivi slovenske drobnice na prireditvi
Mihaelov sejem

V nedeljo. 15. septembra bo LAS s CILjem sodeloval na prireditvi Mihaelov sejem v Novi vasi v občini Bloke na
Notranjskem, na območju partnerskega LAS-a LAS Notranjska. V okviru prireditve bo potekala predstavitev
ak�vnos� in operacije Novi izzivi slovenske drobnice. Na prireditvi bo možno okusi� jedi iz mesa in mlečnih
izdelkov slovenske drobnice. Otroci bodo imeli možno sodelova� na delavnici polstenja ovčje volne.
 
Z ak�vnostmi na področju sektorja drobnice in skupne operacije Novi izzivi slovenske drobnice se bo predstavila
tudi lokalna akcijska skupina LAS s CILjem.
 
Prireditev se prične ob 9.00 uri in traja do 18.00 ure. Plakat
 
Vabljeni na obisk na Notranjsko.
 
 

Objavljeno: 27. 08. 2019

Nova verzija Navodil o upravičenih stroških za ESRR sklad

29. 7. 2019, je bila objavljena nova verzija Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020  (verzija 1.08). Navodila so dostopna na priloženi
povezavi https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.

 

Objavljeno: 20. 08. 2019

Sprememba Strategije lokalnega razvoj LAS s CILjem
LAS s CILjem pripravlja spremembo strategije lokalnega razvoja, zato poziva zainteresirane, da
podajo svoje pripombe. Pripombe zbira vodilni partner LAS po e- pošti: info@las-sciljem.si  ali na
naslov LAS s CILjem - ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, Idrija.

 
Pripravite jih na obrazcu, ki ga dobite tukaj in posredujte najpozneje do 10. 9. 2019. Podane predloge
bosta obravnavala upravni odbor in skupščina LAS s CILjem.

 

Objavljeno: 17. 07. 2019

Vabilo na festival lesa in rokodelstva Larfa art Cerkno 2019

http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2019/MihaelovSejem2019_PlakatA1_v2.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2019/obrazec-sprememeba-strategije%202019.doc
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Objavljeno: 4. 07. 2019

Delavnica za razvoj novih izdelkov iz volne (1. del)

PONEDELJEK, 8. 7. 2019
od 9.00 do 12.00 ure
Pokrita tržnica Idrija, ulica sv. Barbare 8, Idrija
 
V okviru delavnic za razvoj novih produktov iz volne v okviru projekta Novi izzivi slovenske drobnice želimo povezati
ustvarjalce, rokodelce z uporabo ovčje volne in nosilce znanj s področja oblikovanja. Z upadom tekstilne industrije, pojavom
vedno večje konkurence in drugih materialov v svetu se je tudi uporaba volne v ta namen že v prejšnjem stoletju začela
močno zmanjševati. Poleg tradicionalnega nogavičarstva ali solčavskih polstenih copat volna vsekakor nudi nove
oblikovalske izzive. Priložnost za razvoj novih naravnih, ekoloških izdelkov iz slovenske volne je na področju inovativnih
oblačil, opreme za dom, modnih dodatkov, izdelkov za zdrav življenjski slog,.. Cilj operacije je tudi spodbuditi razvoj
uporabnih, tržno zanimivih produktov z uporabo produktov slovenske drobnice.
 
K sodelovanju na delavnici ste vabljeni tako registrirani kot neregistrirani rokodelci, ki imate interes po razvoju
novih izdelkov iz volne, z različnimi tehnikami obdelave, v kombinaciji z drugimi materiali in vključevanjem
elementov kulturne dediščine. Vabljeni, da s seboj prinesete svoje izdelke, ki jih ustvarjate.
 
Vabilo
 
Aktivnost je za udeležence BREZPLAČNA.  Obvezne predhodne prijave se sprejemajo na e-mail
naslov:  polona.kavcic@icra.si  ali telefonsko številko: 05 37 43 912, do zasedbe prostih mest. Število mest je
omejeno.
 
Organizacija aktivnosti: LTO Laufar Cerkno in ICRA d.o.o. Idrija.
 
Vabljeni k sodelovanju!
ICRA d.o.o. Idrija
 

 

Operacija ˝Novi izzivi slovenske drobnice˝ je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike
Slovenije v okviru Programa razvoj podeželja 2014 – 2020. Partnerji so: LAS s CILjem, LAS Notranjska, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS
Dolenjska in Bela krajina. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

 

Objavljeno: 3. 07. 2019

http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2019/VabiloDelavnicaZaRazvojNovihIzdelkov_VOLNA2019.pdf
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Povabilo korajžnim na delavnico « Prinesi kar imaš» v Idrijo in
Logatec

Ustvarjate rokodelske ali prehrambene izdelke? Jih želite ponudi� na trg in pri tem potrebujete nasvet? Želite
izvede� kaj vse mora ime� dober produkt, da je primeren za trg? Vas zanima neposredna prodaja na tržnici?
Imate interes pridela� več lokalne hrane za dvig samooskrbe na območju?
 
Ker vemo, da je odločitev vsakega potencialnega ponudnika težka, da svoje izdelke pokaže in ponudi na trg; da
se kot potencialni ponudniki soočate s pridobivanjem ustreznih informacij, odločitvami o ustrezni registraciji
dejavnos�; imate interes po pridobivanju dodatnih znanj za razvoj svoje dejavnos� in produktov, ki jih
ustvarjate, vas želimo povabi� na uvodno animacijsko delavnico »PRINESI KAR IMAŠ«, prvo skupno srečanje,
kjer se bomo spoznali.  V kolikor vam vaša dejavnost, hobi omogoča to možnost – PRINESITE kaj s seboj, naj si
bo to izdelek ali pridelek. Na delavnici bo možnost individualnega svetovanja za razvoj, nadgradnjo, grafično
opremo in embalažo izdelkov, ki jih želite dovrši� in ponudi� na trg.
 
Delavnico bo izvedla Jana Vilman Proje, ki ima na področju razvoja novih produktov dolgoletne izkušnje.
Sodeluje pri vzpostavitvi kolek�vnih blagovnih znamk na področju znamčenja in nudi strokovno podporo pri
razvoju izdelkov in storitev.  Že od leta 2011 je vodilna sila znamke  Bohinjsko/from Bohinj in za
celostne vizualne podobe des�nacije Bohinj. Je tudi avtorica vizualne podobe KBZ Idrija selected.
 
Lokacija: IDRIJA
Ponedeljek, 8. julij
14.00 – 17.00
Učilnica ICRUM, ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 2, Idrija
 
Delavnica je za udeležence BREZPLAČNA, število mest je omejeno. Obvezne predhodne prijave se sprejemajo
na polona.kavcic@icra.si ali na tel. št.: 05 37 43 912,najkasneje do ponedeljka, 8. julija, do 10.00 ure.
 
Lokacija: LOGATEC
Ponedeljek, 8. julij
Ob 18.30
Sejna soba Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec
 
Delavnica je za udeležence BREZPLAČNA, število mest je omejeno. Obvezne predhodne prijave se sprejemajo
na matjaz.mar�nsek@logatec.si ali na tel. št.: 01 7590 606 , najkasneje do ponedeljka, 8. julija, do 10.00 ure.
 
Vabilo na posamezno delavnico:
Idrija
Logatec
 
Vabljeni vsi zainteresirani, rokodelci, ustvarjalci, kmetje.

 

http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2019/Vabilo_PRINESIkarIMAS_Idrija.pdf
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2019/Vabilo_PRINESIkarIMAS_Logatec.pdf
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Ak�vnost je del operacije DOBIMO SE NA TRŽNICI 2, ki je sofinancirana s strani Republike Slovenije in
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Partnerji in sofinancerji operacije so: LAS s CILjem, Občina Idrija, Občina Logatec, LTO Laufar Cerkno in ICRA
d.o.o. Idrija.


