Projekt MED – O - VITA
Na območju Slovenije in Hrvaške vzhodne Istre se od konca lanskega leta uspešno izvaja mednarodni
projekt Med - o - Vita, ki je projekt sodelovanja treh slovenskih in ene hrvaške Lokalne Akcijske
Skupine (LAS). Dveletni projekt smo začeli izvajati v začetku decembra 2017, zaključili pa ga bomo
konec oktobra 2019. Izvedba projekta je podprta s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), s sredstvi lokalnih skupnosti na vključenih območjih in s sredstvi posameznih
udeležencev projekta.
Namen projekta je vzpostaviti oz. ponovno vzpostaviti nekdaj že uspešno sodelovanje med čebelarji
na vključenih območjih, z namenom povezovanja, izmenjave izkušenj, dobrih praks in znanj. Del
projekta vključuje tudi investicije v infrastrukturo za opravljanje čebelarske dejavnosti s poudarkom
na izobraževalnih aktivnostih za mlade in promociji čebelarstva. Skozi aktivnosti projekta bomo
spodbujali in promovirali čebelarsko dejavnost, saj bodo vzpostavljene čebelarske učne poti,
obnavljali in na novo se bodo gradili učni čebelnjaki, z medovitimi rastlinami bomo zasadili nova
območja, …. izvedene pa bodo tudi aktivnosti za razvoj in promocijo čebelarskega turizma ter za
prepoznavnost in konkurenčnost čebelarjev na sodelujočih območjih.
Pobudnik projekta je bila LAS Istočna Istra iz Labina, ki se je s predlogom za sodelovanje slovenskih
in hrvaških čebelarjev najprej obrnila na LAS s CILjem iz Idrije, ta pa je k sodelovanju pritegnila še LAS
Mežiške doline in LAS loškega pogorja, saj sta to območji z dolgoletno čebelarsko tradicijo. Tako so v
projektu združili svoje interese po sodelovanju LAS Istočna Istra s partnerjem ČD Labin, LAS s CILjem
s partnerjem ČD Idrija, LAS Mežiške doline s partnerji ČD Črna, ČD Mežica, ČD Prevalje, ČD Kotlje in
ČD Ravne na Koroškem ter LAS Loško pogorje s partnerji ČD Škofja Loka, Muzej Škofja Loka in
društvo Sožitje Škofja Loka . V skupnem projektu smo pripravili programe aktivnosti, ki jih bodo
partnerji izvajali na svojem območju, velik del projekta pa predstavljajo skupne aktivnosti
sodelovanja in povezovanja čebelarskih društev z obeh strani meje.
Na prvem skupnem sestanku predstavnikov vseh sodelujočih, ki je bil dne 17. oktobra 2017 v Idriji,
smo se dogovorili glede izvedbe aktivnosti na posameznih sodelujočih območjih in načrtovali skupne
aktivnosti partnerjev v tem pomembnem mednarodnem projektu na čebelarskem področju. Ob tej
priložnosti smo si ogledali meščanski čebelnjak v Idriji, se tudi osebno spoznali, izmenjali nekaj
izkušenj ter se zavezali k skupnemu uspehu tega projekta.
Pomemben del projekta je povezovanje in sodelovanje vključenih čebelarskih društev. Prva skupna
aktivnost v okviru projekta, sodelovanje na prireditvi »Dani meda Labinštine«, se je odvijala v Labinu
2. in 3. decembra 2017. Prireditve z bogatim programom in strokovnimi predavanji smo se udeležili
čebelarji iz vseh sodelujočih čebelarskih društev. Ob tej priložnosti smo se predstavili trije LASi iz
Slovenije tako s področja čebelarstva, kot tudi turističnih znamenitosti sodelujočih območij. Hrvaškim
gostiteljem pa smo ponudili tudi naše kulinarične dobrote in medene izdelke.
Čebelarska zadruga »Labin« je organizirala 2. ocenjevanje medu vzhodne Istre »Ripenda 2017« in k
sodelovanju povabila tudi slovenske čebelarje. Skupaj 80 vzorcev medu iz Hrvaške in Slovenije je bilo
ocenjeno s kemično analizo in s senzoričnim ocenjevanjem. Rezultati ocenjevanja so bili razglašeni v
zaključnem delu prireditve v Labinu. Ponosno lahko poročamo, da so se slovenski čebelarji s svojim
medom odlično odrezali, saj so prejeli številna zlata in srebrna priznanja.

