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

Ta projekt je prejel finančna sredstva iz programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 v skladu s
sporazumom o subvenciji št. 773757.

LIVERUR - 773757

OBZORJU 2020
maj 2018 - april 2021
LIVERUR je raziskovalno-inovacijski projekt, ki ga financira
EU in je namenjen izboljšanju obstoječih poslovnih modelov
na podeželju. Kmete ter mala in srednja kmetijska podjetja v 13
izbranih pilotnih območjih po vsej Evropi ter v izbranih državah Afrike in Azije podpira pri uvajanju krožnega gospodarstva.

FAZI 01
100%

Analiza koncepta živega laboratorija za razvoj podeželja in obstoječih poslovnih modelov za podeželje na posameznih območjih.

FAZI 02
100%

93%

Izdelava meril za pripravo seznama obstoječih poslovnih konceptov
in modelov glede na izhodiščne pogoje, ovire, podporne dejavnike,
finančne mehanizme, delovna mesta ter druge okoljske in družbene koristi.

FAZI 03
Postavitev in konceptualizacija novega poslovnega modela –
koncept krožnega poslovnega modela regionalnega živega laboratorija.

FAZI 04
20%

Spodbujanje povezovanja deležnikov na podeželju med pilotnimi
območji z oblikovanjem ekosistema, podprtega s storitvami IKT.

CILJI PROJEKTA LIVERUR
LIVERUR si prizadeva doseči ta cilj s širjenjem inovativnega, namenskega poslovnega modela, poznanega kot
živi laboratorij. Živi laboratoriji so ekosistemi, ki delujejo na
nekem geografskem območju. Povezujejo raziskovalne in inovacijske procese v okviru javno-zasebnega partnerstva in proces soustvarjanja, ki vključuje vse pomembne akterje na teh območjih.
Izhodišče za strateški razvoj živega laboratorija za razvoj podeželja je ustanovitev združenja
interesnih skupin, ki se zavzemajo za trajnostni razvoj; to so uporabniki, odločevalci, podjetja
in raziskovalci.

DOSEDANJE AKTIVNOSTI
V okviru projekta LIVERUR so opredelili in primerjali razlike med novim pristopom
živega laboratorija in bolj tradicionalnimi podjetniškimi pristopi (masovna proizvodnja,
razvoj cen, optimiziranje strukture stroškov v podjetjih, racionalizacija). Aktivnosti se
izvajajo z namenom, da se znotraj vsakega območja uvede krožno gospodarstvo, ki
sloni na zmanjševanju količine odpadkov, ustanavljanju novih podjetij ter splošni širitvi
poslovnih priložnosti za mala in srednja kmetijska podjetja.
Do sedaj so v okviru projekta LIVERUR v 13 izbranih pilotnih območjih preučili prek 200
poslovnih modelov in študije primerov za 100 obstoječih pobud živega laboratorija za
razvoj podeželja. Poleg tega je LIVERUR dejavno vključil združenja kmetov, mala in
srednja kmetijska podjetja in lokalne zadruge v proces ustreznega ovrednotenja potreb
podeželja in tako za vsakega od teh območij vzpostavil inovativen poslovni model.
LIVERUR vzpostavlja interaktivno spletno platformo z videi, ki vsebujejo navodila
poslovnih in kmetijskih strokovnjakov, pomembne podatke o območju, podporo za
zagon podjetij na podeželju (linearni in krožni model) ter podatke o možnostih financiranja.

FAZI 05
35%

Preizkus in potrditev delovanja koncepta živih laboratorijev v 13
pilotnih podeželskih območjih.

www.liverur.eu

