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Záměrem projektu LIVERUR je dosažení tohoto cíle roz- 
šířením inovativního a specializovaného obchodního mode-

lu s názvem Living Labs (č. living lab) mezi tyto venkovské re-
giony. “Živé laboratoře” jsou ekosystémy, které fungují v daném 

teritoriálním kontextu a integrují procesy výzkumu a inova do part- 
nerství veřejného a soukromého sektoru a do procesu spoluvytváření 

v rámci všech zainteresovaných subjektů na daných územích. 

CÍLE PROJEKTU LIVERUR

LIVERUR  dosud identi�koval a porovnal rozdíly mezi novým přístupem living labu a 
tradičními podnikatelskými přístupy (masová produkce, vývoj cen, optimalizace struk-
tury nákladů se společnostmi, racionalizace) za účelem zavedení cirkulární ekonomiky v 
rámci každého území. Ta bude akcelerovaná především redukcí odpadu, zakládáním 
nových podniků a celkovým rozšiřováním obchodních příležitostí pro malé a střední 
podniky (SMAE).

Projekt LIVERUR doposud prozkoumal více než 200 obchodních modelů ve 13 
vybraných pilotních regionech, stejně jako případové studie pro 100 stávajících venko-
vských living labových iniciativ. Kromě toho projekt LIVERUR aktivně zapojila sdružení 
farmářů, malé a střední podniky (SMAE) a místní sdružení do procesu přiměřeného 
hodnocení venkovských oblastí podle jejich potřeb. Právě proto projekt LIVERUR 
podporuje (přímo zakládá) vytvoření inovativního obchodního modelu pro každé z 
těchto území.

LIVERUR vytváří interaktivní online platformu, která obsahuje videa, na kterých nás 
odborníci z oblasti obchodu a zemědělství provádějí jednotlivými kapitolami a problé-
my, ať už se týkají relevantních údajů o území, podpory pro vytváření lineárních a 
cirkulárních venkovských podniků a možnosti jejich �nancování.

SOUČASNÝ STAV PROJEKTU LIVERUR

100%
FÁZE 01
Analýza koncepce venkovských laboratoří a existujících venkovs-
kých obchodních modelů v regionálních oblastech.

100%
FÁZE 02
Vypracování benchmarku zpřehlední seznam stávajících obchod-
ních konceptů a modelů. Tento benchmark de�nuje tento seznam 
především z hlediska počátečních podmínek a překážek, kterým 
musí výše uvedené modely čelit. Stejně tak popíše �nanční mecha-
nismy, pracovní místa a další environmentální a sociální bene�ty.

FÁZE 03
Vytvoření a konceptualizace zcela nového konceptu obchodního 
modelu - koncepce obchodního modelu Regionálního cirkulárního 
living labu (RAIN).

93%

FÁZE 04
Podpora integrace mezi zúčastněnými stranami ve venkovských 
odvětvích v rámci pilotních regionů vytvořením komplexního 
ekosystému ICT služeb.

20%

FÁZE 05
Testování a validace funkčnosti přístupu living labu ve 13 venkovs-
kých pilotních regionech.

35%

LIVERUR je výzkumný, inovační projekt �nancovaný EU, 
jehož cílem je zlepšit stávající obchodní struktury ve venkov-

ských oblastech podporou zemědělců a malých a středních ze- 
mědělských podniků. Jeho záměrem je zavádět přístup cirkulární 
ekonomiky ve 13 vybraných pilotních regionech po celé Evropě, jakož
i ve vybraných zemích v Africe a v Asii.

Základem strategického rozvoje venkovského living labu je vytvoření konkrétního sdružení 
udržitelných zúčastněných stran. Koncoví uživatelé, tvůrci politik, podniky i výzkumní 
pracovníci uzavírají dohody, které jim umožní účastnit se vzájemné dlouhodobé spolupráce.
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