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ŽIVI LABORATORIJ KOT RAZISKOVALNI
IN POSLOVNI MODEL ZA RAZVOJ PODEŽELJA
Nov poslovni koncept: krožno gospodarstvo na podeželju

PARTNERJI
Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los municipios de
la Vega del Segura (ADRI) · ŠPANIJA
ADRI je skupina podeželskih občin, katere cilj
je trajnostni razvoj podeželja na območju
Vega del Segura.
Wellness Telecom (WT) · ŠPANIJA
WT je podjetje, ustanovljeno leta 2008, za
načrtovanje telekomunikacijskih in
IT-omrežij.
Chambre d’Agriculture Régionale Pays de la Loire (CAPdL) · FRANCIJA
Kmetijske zbornice, ki jih vodijo izvoljeni
kmetje, so javni samoupravni organi za
zastopanje pred državnimi organi.
The Brittany Chambers of Agriculture (CRAB) · FRANCE
Bretonska kmetijska zbornica je regionalna
organizacija, ki skrbi za potrebe kmetov in z zemljišči
povezane projekte ter se sooča s prihajajočimi izzivi v
kmetovanju.
Commissariat à l´Energie Atomique et aux énergies alternatives
(CEA) · FRANCIJA
CEA je francoska državno financirana organizacija
za tehnološke raziskave, usmerjena v
nizkoogljično energijo, varnost in tehnologijo.

ŽIVI LABORATORIJ KOT RAZISKOVALNI IN
POSLOVNI MODEL ZA RAZVOJ PODEŽELJA
LIVERUR je usmerjen v modernizacijo malih
in srednjih podjetij na evropskem podeželju
in je projekt v okviru programa Obzorja
2020 (H2020).
Mala in srednja kmetijska podjetja
(Small-Medium Agricultural Enterprises –
SMAE) so ključni akterji v strukturi in
dinamiki evropskega podeželskega
gospodarstva. Kljub stalnemu procesu
konsolidacije se dejavnosti na evropskem
podeželju večinoma še vedno izvajajo v
majhnih ali zelo majhnih združenjih.
Cilj projekta LIVERUR je uvajanje
raziskovalnega modela živega laboratorija
za razvoj podeželja v mala in srednje velika
podjetja z namenom prepoznati in

analizirati različne poslovne modele, ki
ustvarjajo dodano vrednost, delovna mesta
ter omogočajo socialno kohezijo,
povezovanje in vključevanje deležnikov,
sposobnost poslovanja na svetovnih trgih
in poslovanje v duhu skrbi za okolje.
Živi laboratoriji so ekosistemi, usmerjeni k
uporabniku, podprti z metodami odprtega
inoviranja in informacijsko-komunikacijsko
tehnologijo. Pogosto delujejo na
določenem geografskem območju in
združujejo sočasni raziskovalni in
inovacijski proces v četverčku X (država,
industrija/kmetijstvo, ljudje in raziskovalne
institucije) v okviru
javno-zasebno-civilno-družbenega
partnerstva.
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E35 Fondazione per la progettazione internazionale · ITALIJA
E35 razvija in izvaja projekte, ki prek mednarodnih
povezovanj prispevajo k lokalni gospodarski in
družbeni rasti.
Unione dei Comuni del Trasimeno (UCT) · ITALIJA
Cilj UCT je razvoj sinergij in sodelovanja med
javnimi upravami, podjetniki v gospodarstvu in
nepridobitnim sektorjem.
SOGESCA · ITALIJA
SOGESCA ima izkušnje pri uvajanju sistemov
upravljanja okolja in energije na vseh
področjih.

Spodbujanje
povezovanja
deležnikov na podeželju
med pilotnimi
območji s pomočjo
ekosistema,
podprtega s
storitvami IKT
(platforma
RAIN)
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Cleopa (CLEO) · NEMČIJA
CLEO je ponudnik inovacij, ki zagotavlja širok
obseg svetovanja in storitev za zmanjšanje
izpustov CO2.

Regional management Burgenland GmbH (RMB) · AVSTRIJA
RMB je kontaktna točka in ponudnik storitev po
naročilu dežele Gradiščanske za vse prebivalce
Gradiščanske.
Federal Institute of Agricultural Economics, Rural and Mountain
Research (BAB)· AVSTRIJA
BAB je družbeno-ekonomski raziskovalni inštitut,
ki opravlja raziskave tako državnega kot
mednarodnega pomena v avstrijskem kmetijskem
sektorju.
Biedrība “Zemnieku saeima” (ZSA) · LATVIJA
ZSA je glas latvijskega kmetijskega sektorja.
Strokovno zastopa in zagotavlja storitve vsem
deležnikom v latvijskem kmetijstvu.
TR Associates Ltd (TRA) · MALTA
Glavno poslanstvo je uvajanje odprtega
inoviranja na trg na različnih področjih
aplikacij, podprtih z IKT, na osnovi
obsežnega partnerstva deležnikov (PPPP).
Univerza v Ljubljani (UL) · SLOVENIJA
UL je najstarejša in največja visokošolska izobraževalna
in znanstveno-raziskovalna ustanova v Sloveniji, ki
slovi po kakovostnih študijskih programih.
Zafer Development Agency (ZEKA) · TURČIJA
ZEKA je dinamična regionalna razvojna
agencija, ki deluje v regiji TR33. Ustanavlja in
spodbuja strateška partnerstva.
Institute of Entrepreneurship Development (IED) · GRČIJA
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Postavitev in
konceptualizacija
popolnoma novega
poslovnega modela –
koncept krožnega
poslovnega modela
regionalnega živega
laboratorija (RAIN)

Zentrum fuer Soziale Innovation GMBH (ZSI) · AVSTRIJA
ZSI deluje v različnih okoljih z različnimi strankami
in deležniki, kot so Evropska komisija, ministrstva,
občine, OECD, ILO, drugi javni organi in nevladne
organizacije ter državljani in zasebna podjetja.

IED je grška nevladna organizacija, ki spodbuja
inovacije in krepitev podjetniškega duha.

CESIE · ITALIJA
CESIE je evropsko študijsko središče, ki spodbuja
inovacije na izobraževalnem, družbenem,
gospodarskem in kulturnem področju na
nepridobitni osnovi.
Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia do Governo Regional
dos Açores (FRCT) · PORTUGALSKA
FRCT je javna agencija regionalne vlade Azorov
v okviru regionalnega sekretariata za morje,
znanost in tehnologijo.
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Analiza in
konceptualizacija
živega laboratorija za
razvoj podeželja

PARTNERJI
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Izdelava
klasifikacije meril
uspešnosti
(benchmark) za
pripravo seznama
obstoječih poslovnih
konceptov in modelov
glede na izhodiščne
pogoje, ovire,
posporne dejavnike, finančne
mehanizme ter ustvarjanje dodane
vrednosti, delovnih mest in
ostalih okoljskih in družbenih
koristi
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WIRELESSINFO (WRLS) · ČEŠKA REPUBLIKA
WRLS je češki nepridobitni virtualni raziskovalni
inštitut, ki so ga leta 2003 ustanovili češki
udeleženci projekta WIRELESSINFO IST 1999 - 21056.
Úhlava, o. p. s. (UHLAVA) · ČEŠKA REPUBLIKA
UHLAVA je nepridobitna organizacija s
poudarkom na izobraževalnih, svetovalnih in
informacijskih dejavnostih, ki se osredotočajo
na razvoj, okolje in kmetijstvo.
Association Dar Margoum Ouedhref · TUNIZIJA
Dar Margoum je nepridobitna tunizijska organizacija.
Glavna naloga združenja je ohranitev avtentičnosti
Margouma.

