Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj je bil na javnem razpisu Ministrstva za
zunanje zadeve za sofinanciranje mednarodnih razvojnih in humanitarnih projektov
nevladnih organizacij v letih 2010 in 2011 izbran s projektom, ki podpira razvoj na
območju Zahodnega Balkana (Srbija).
Projekt:
»Do trajnostnega razvoja podeželja okrožij Jablanice Pirota in Zaječarja s
praktičnim uvajanjem modela PRJ«
Vloga Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj: vodilni partner
Nosilec naloge: Vlasta Juršak, Uroš Brankovič
Glavni partnerji:
Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja z.o.o., Velika Polana;
Savinja, Zavod za razvoj podeželja in turizma Ljubno ob Savinji
Edukacioni centar Leskovac, Srbija
Udruženje za razvoj etno turizam i ručnog tkanje Snovatica Zaječar, Srbija
Podporne institucije:
Biotehniški center Naklo
Gnezdo d.o.o. Kranj, sonaravne gradnje
Energosolar d.o.o. Tržič, obnovljivi viri energije
Zunanji izvajalci strokovnjaki za posamezna področja
Vir financiranja: RS, Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ), Ministrstvo za javno
upravo RS (MJU), Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
(SVRL) ter lastna sredstva slovenskih partnerjev CTRP Kranj, POMELAJ Velika
Polana ter SAVINJA Ljubno
Vrednost projekta: 29.540 EUR
Leto izvedbe: 2010 in 2011
Izhodišča
Tudi na podeželju Srbije se spopadajo z veliko ekonomsko in socialno stisko, še
posebej med osebami iz ranljivih socialnih skupin (ženske, mladi-prvi iskalci
zaposlitve, kmetje, osebe z omejitvami, starejši in etnične manjšine).
Močno je prisotna tudi okoljska problematika (npr. nizek delež obnovljivih virov
energije, obremenjevanje okolja z nezdravo pridelavo hrane, ne-trajnostni gradbeni
vzorci in materiali, reševanje odpadnih voda iz manjših naselij/zaselkov, …), ki
dodatno zmanjšuje kvaliteto življenja, a jih oblasti zaradi velikega števila okoljskih
problemov in pomanjkanja sredstev ne morejo v zadosti meri reševati.
Namen projekta je spodbujanje podjetništva in zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin na
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podeželju v skladu s trajnostnim razvojem.
S projektom želimo v okrožjih Jablanica, Pirot in Zaječar vzpostaviti delujoče
Podeželsko razvojno jedro (PRJ), ki bo socialno ranljivim skupinam omogočalo
praktično strokovno podporo za aktiviranje sedanjih znanj, domačih virov in lokalnega
socialnega kapitala za samo/zaposlovanje ter zagon podjetništva.
V teh aktivnostih bo prijavitelj in slovenski partnerji sodeloval z partnerskimi
podpornimi organizacijami v Srbiji, s čimer se bo pristop modela uskladil z realnostjo
partnerskega območja ter bo osebje partnerjev pridobilo izkušnje za praktično, širše
in dolgoročno uporabo modela PRJ.
Glavni cilji projekta so:
1. z novimi strokovnimi in podjetniškimi znanj po konceptu 4stopenjskega
pristopa
PRJ
omogočiti
sedanjim/bodočim
podeželskim podjetnikom med ciljnimi skupinami aktiviranje za
podjetniško dejavnost in zaposlovanje. Med izbranimi dejavnostmi
bo poudarek na obnovljivih virih energije, sonaravnem ravnanju z
vodami,
etno/eko turizmu, naravnih gradbenih materialih,
aktiviranju kulturne in naravne dediščine podeželja.
2. s sodelovanjem v izvajanju projektnih aktivnosti zagotoviti osebju
partnerskih organizacij praktična znanja in izkušnje za stalno
izvajanje modela PRJ pri vključevanju novih področij zaposlovanje
in podjetništva ranljivih skupin na podeželju vzhodne Srbije;
3. animirati celotno ciljno in splošno javnost v partnerskih regijah
Srbije oz. južne in vzhodne Srbije o možnostih zaposlovanja na
podeželju;
4. povečati zavedanje med ciljnimi skupinami na partnerskih območjih,
pa tudi v Sloveniji, o priložnostih podeželja za kakovostne in
cenjene izdelke/storitve za varovanje okolja in zdravje;
5. preko aktivnosti v partnerskih (pilotnih) regijah posredovati znanja
in izkušnje o modelu PRJ drugim regionalnim/nevladnim
organizacijam in institucijam v južni in vzhodni Srbiji ;
6. predstavljati
in
motivirati
strokovne
institucije/nevladne
organizacije v Srbiji in Sloveniji za vključevanje svojih idej, znanj
in virov za razvojne aktivnosti na podeželju in socialno šibkejše
osebe Zahodnega Balkana,
7. okrepiti kanale slovenskih razvojnih akterjev in podjetij za
posredovanje svojih znanj in produktov v državah Zahodnega
Balkana;
8. promovirati razvojno sodelovanje in pomoč Republike Slovenije v
slovenskih partnerskih regijah, NVO in podjetjih kot pomembne
oblike zunanjih odnosov in gospodarskega sodelovanja.
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