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Opolnomočenje
sistemov AKIS v Evropi: 
povečanje pretoka
znanja in inovacij
Na kratko „Kaj je AKIS“: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/key_policies/documents/building-stronger-
akis_en.pdf

=> Kaj je AKIS, zakaj in 
kako?
Poglavje 1.2 poročila SCAR AKIS 4 + 
predstavitev iz novembra 2018 v Sloveniji



Določbe o posodobitvi Uredbe o 
strateških načrtih SKP

Od financiranja inovativnih projektov…..
…..do celotnega inovacijskega ekosistema





Celovit pristop k posodobitvi, inovacijam in pretoku znanja: 
Pregled ustreznih določb sistema AKIS

Člen 5
Medresorski cilj posodobitve, izmenjave znanja, 

inovacij in digitalizacije

Člen 102  Posodobitev strateških načrtov SKP:
Dobro delujoč sistem AKIS: 

raziskovanje + svetovalci + mreže SKP +… sodelovanje
….in digitalizacija

Člen 71 

skupin v okviru EIP

Člen 71 
Sodelovanje: 

Financiranje za pripravo in 
izvajanje projektov operativnih 

skupin v okviru EIP

dodeli

Člen 13 
Podrobnosti o podpori za 

svetovanje in inovacije, ki se 
dodeli

Člen 72 
Financiranje za 

izmenjavo znanja, 
svetovanje in informacije

Člen 113 
Mreže SKP:
Spodbujanje 

inovacij in 
izmenjave znanja

Člen 113 
Mreže SKP:
Spodbujanje 

inovacij in 
izmenjave znanja

Orodja = ciljno usmerjene intervencije SKP za podporo 
strategiji: 

Strateški pristop k načrtovanju intervencij SKP

Interaktivni inovacijski model

Člen 114 
Podrobnosti o EIP in operativnih 

skupinah
Interaktivni inovacijski model



Primeri in zamisli za 
strateške načrte SKP
AKIS za države 
članice (članice SCAR 
AKIS) ,
zbrani v poročilu 
AKIS 4
Poglavje 1.5 poročila SCAR AKIS 4



- Potrebna so finančna sredstva: določen delež proračuna SKP je treba 
porabiti za različne načine izboljšanja sistema AKIS (sklopi 1-4 v 
nadaljevanju), kar zagotavlja, da se vprašanje obravnava resno in da se 
načrt izvaja s konkretnimi ukrepi. Na primer „ciljna 
usmerjenost“/določitev posebnega dela financiranja SKP za znanje in 
inovacije, npr. 10 % 

- Za uresničitev potrebujemo seznanjenost javnosti, skladnost in prožnost. 
- Razvoj strateškega načrta AKIS v transformativnem procesu skupaj z 

različnimi deležniki. Poleg raziskovalcev, svetovalcev in mrež naj pri 
oblikovanju načrtov sodelujejo tudi kmetje in akterji s podeželja, kakor 
tudi mlajša generacija raziskovalcev (do 10 let po doktoratu), ki so bolj 
navdušeni za prehod

1.5.5 Splošne pripombe o strateških načrtih SKP AKIS



- Za odobritev izvajanja načrta AKIS se morajo usklajevati različna 
ministrstva znotraj usklajevalnega telesa AKIS: zadevne institucije morajo 
podpisati sporazum o sodelovanju (tako pride do prevzema odgovornosti 
in prepoznavnosti).

- Sprejetje Nacionalnega partnerskega programa za vse organizacije, 
povezane z AKIS, ki ga vzpodbujajo in financirajo ustrezna ministrstva 
držav članic. 

- Enoti za usklajevanje bi se lahko dodelila odgovornost za vsakodnevne 
ukrepe AKIS, vzpostavljanje povezav med deležniki ter podporo izvajanju.

- Potreben je poseben okvir za poročanje, ocenjevanje in nadzorne prakse;
poglejte možne kvalitativne kazalnike za 4 skupine AKIS ukrepov.

1.5.5 Splošne opombe v zvezi s Strateškimi načrti SKP AKIS 



- Krepitev pretokov znanja z naslavljanjem zahtev po sodelovanju 
raziskovalcev na organe za raziskave na visoki ravni (to je težka naloga za 
ministrstva za kmetijstvo) – primer iz 2018 VB: nagrajevanje izobražencev 
in raziskovalcev za (1) kakovostne rezultate (npr. publikacije, nastope in 
razstave), (2) njihov vpliv izven akademskega sveta, (3) za ustvarjanje 
okolja, ki podpira raziskave.

- Predstavitve na kmetijah so odlično
orodje za neformalno vzpostavljanje
In izmenjavo znanja med vsemi akterji
(kmeti, raziskovalci, svetovalci).

1.5.1 Povečanje pretoka znanja znotraj AKIS in krepitev 
povezav med raziskavami in prakso



- Organizirajte izmenjavo znanja med kmeti (pri tem lahko pomagajo tudi 
kmetje/podružnične organizacije.

- Nadaljnji razvoj in boljše financiranje mrež EIP SKP: mreže SKP držav članic bi 
morale filtrirati, povzeti in prevesti(!!!) vse informacije, ki so pomembne za 
njihovo državo, in se nanašajo na operativne skupine, O2020 projekte, ki 
vključujejo več akterjev, drugi ustrezni EU ali nacionalni (raziskovalni) projekti 
(vir: gradivo na spletni strani EIP: izvlečki opisov praks, video vsebine, 
fotografije, povezave do uporabnih spletnih strani in projektov itd.). 

- Ustvarite centre znanja, platforme in digitalne zakladnice znanja.
- Zaradi tega pa potrebujejo zadostno financiranje (Sklad za tehnično pomoč in 

člen 72 za ukrepanja in nacionalno financiranje, reorganizacija nalog npr. znotraj 
raziskovalnih teles).

1.5.1 Povečanje pretoka znanja znotraj AKIS in krepitev 
povezav med raziskavami in prakso



- Organizirajte izmenjavo znanja med kmeti (pri tem lahko pomagajo tudi 
kmetje/podružnične organizacije)

- Redna osebna izmenjava znanj je še vedno pomembna, tematski
dogodki,…

- Ne zanašajte se preveč samo na digitalno/e-učenje.
- Nacionalne tematske mreže lahko pomagajo pri usposabljanju in 

izobraževanju (glejte 1.3), medtem ko tudi medsebojno povezujejo 
različne akterje. Organizirajte razpise od spodaj navzgor in si prizadevajte, 
da bi kmetje razkrili svoje potrebe, bodisi v skupini bodisi na individualnih 
srečanjih (vloga svetovalcev).

- Obstaja velika potreba po posebnih pobudah za raziskovalce: delite lahko 
razumljive rezultate preko kanalov za kmete.

1.5.1 Povečanje pretoka znanja znotraj AKIS in krepitev 
povezav med raziskavami in prakso



- Obvezno izobraževanje za mlade kmete.
- Učenje in izobraževanje na področju obstoječih težav, učenje raziskovalcev, 

kako naj bodo pri delu interaktivni.
- Izboljšanje komunikacije z družbo in vključevanje ljudi izven sektorja.
- Raziskovalci morajo deliti svoje znanje v praksi: mreže SKP bi morale redno 

organizirati sestanke med raziskovalci, kmeti in svetovalci.
- Mehki pristopi lahko izboljšajo pretok znanja, npr. raziskave, svetovanja in 

omrežja lahko potekajo na skupnih lokacijah (+izobraževanje, organizacije 
kmetov, prehrambni grozd itd.): skupne lokacije so poceni, učinkovita in 
neformalna rešitev.

1.5.1 Povečanje pretoka znanja znotraj AKIS in krepitev 
povezav med raziskavami in prakso



1. Zbiranje in izmenjava rezultatov 3200+ operativnih skupin v okviru
2. Zbiranje in izmenjava rezultatov 180 projektov O2020 z več akterji + Obzorja Evro
3. Nadaljevanje po letu 2020 in več novih projektnih rezultatov – spletno mesto EIP + zakladnice

znanja, ki se pripravljajo v okviru O2020
4. Povezovanje operativnih skupin s projekti Obzorja ustvarja veliko dodano vrednost
5. Vse to gradivo zagotavlja velik prispevek za organizacijo prenosa znanja na lokalni ravni za

vse akterje AKIS (kmetje, svetovalci, podjetja, raziskovalci itn.): usposabljanje za svetovalce in
kmete, dogodki, kjer vsak sodeluje z vsakim, spletno mesto, e-izobraževanje itn.

6. Organizacija dogodkov za povezovanje in vzpostavljanje mreže akterjev AKIS za prihodnje 
sodelovanje pri določenih temah. Odkrivanje potreb kmetov. Izbira in prevajanje informacij. 
Dobro izkoriščanje ciljno usmerjenih ukrepov s podporo za take ukrepe v skladu s členoma 71 
in 72.

7. Začnite zdaj, zdaj testirajte prihodnje intervencije in zbirajte zamisli na platformah sistema
AKIS za sodelovanje – PREDVIDITE ZADOSTNO FINANCIRANJE, da se lahko izkoristi pretok 
znanja iz ene države v drugo.

Kako mreže SKP pomagajo pri krepitvi inovacij in 
prenosu znanja za vseh devet ciljev SKP?



1.5.2 Krepitev storitev kmetijskega svetovanja v okviru 
sistema AKIS



- 95 % jih svetovanje še vedno dojema kot linearen „prenos“ znanja: pojasniti, 
da mora svetovanje vključevati tudi poslušanje in interaktivnost;

- Opisati izraz „svetovalec“ v širšem pomenu besede;
- Ni svetovalcev za javno naročanje: ni pravega delujočega trga;
- Podpora za inovacije mora biti na voljo: svetovalci, ki posredujejo/omogočajo, 

zajemajo potrebe in si izmenjujejo rezultate;
- Sodelovanje in izmenjava znanja od operativnih skupin inovacijskih projektov;
- Usposabljanje svetovalcev (določeno obvezno število dni na leto), zlasti na 

področju inovativnih metod in rezultatov operativnih skupin/vključitev več 
akterjev(MAA) ter mehkih veščin;

- Razviti orodja za podporo za inovacije in svetovanje (npr. digitalna).

1.5.2 Krepitev storitev kmetijskega svetovanja v okviru 
sistema AKIS



1.5.2 Krepitev storitev kmetijskega svetovanja v okviru 
sistema AKIS

- Mobilne svetovalne 
enote in merilna orodja



- Povezovanje različnih oblik in metod svetovalnega dela (individualno 
svetovanje, skupinsko svetovanje, diskusijske skupine, izvajanje 
izobraževanja, delavnic, predstavitev itd.);

- Tematski ali medsektorski dogodki za posodabljanje znanja svetovalcev;
- Po valu privatizacij svetovalnim službam ponovno dati javno funkcijo;
- Okrepiti podporo sistema AKIS za svetovalce (npr. zaledna služba);
- Medsebojni obiski (vzajemno učenje od drugih svetovalcev/v tujini);
- Svobodna izbira novih tem za svetovanje in instrumentov (npr. celotna 

vrednostna veriga, biološke verige, dialog z družbo,…);
- Druženje s podjetniki in raziskovalci: povezovanje inovativnih naložb ali 

raziskovalnih zmogljivosti s svetovanjem (npr. projekt o hrani).

1.5.2 Krepitev storitev kmetijskega svetovanja v okviru 
sistema AKIS



- Svetovalne mreže na ravni regij/države, da si vsi svetovalci izmenjujejo novo 
ustvarjeno znanje, npr. po obiskih v tujini;

- Podpora pripravništvu in zaposlitvi svetovalcev v eksperimentalnih 
raziskovalnih centrih in izobraževalnih ustanovah v sodelovanju z 
mednarodnimi partnerji;

- Posebni ukrepi, ki vključujejo zasebne svetovalce:  ne samo usposabljanje, 
ampak tudi pretok drugih informacij, npr. uporaba skupnih svetovalnih orodij, 
podpora zalednih služb za vse javne in zasebne svetovalce;

- Podpora digitalizaciji svetovalnega dela: ustanovitev sklada in stroški 
vzdrževanja IT platform znanja z bazami znanja, ki si jih izmenja več svetovalnih 
organov, tudi preko meja;

- Poenostavitev upravljanja in izogibanje pogostih sistem nadzora in raje 
upravljati kakovost svetovanja.

1.5.2 Krepitev storitev kmetijskega svetovanja v okviru 
sistema AKIS



- Vključevati izobraževanje in mlade v v 
v operativne skupine

- Razmišljati o  obdobju„pred življenjem (platforme, kjer se akterji redno 
srečujejo, financiranje za pripravo) in „po“-življenju (povezovanje z drugimi 
operativnimi skupinami/projekti MA) 

- Oblikovati poseben sklad za poprojektno obveščanje o inovacijskih projektih
- Zagotavljati ustrezno usklajevanje  znotraj države članice in omogočati učenje 

drug od drugega

1.5.3 Spodbujati interaktivne inovacijske projekte



- Predvideti zadostno financiranje za stalne razpise za operativne skupine; razmisliti o sklopu 
razpisov: ohraniti razpis od spodaj navzgor in dodati nadaljnje „sugestivne“ razpise;

- Omogočiti predplačila in plačila kmetom;
- Zagotoviti vključitev svetovalcev v operativne skupine EIP in projekte Obzorja z vključitvijo 

več akterjev ter jim dati različne vloge (glej naslednjo prosojnico);
- Mreže SKP in baze znanja morajo omogočiti čezmejne operativne skupine (znotraj 

posamezne države in med državami);
- Zagotoviti znaten proračun za komuniciranje v posameznem projektu in za širjenje na 

različne načine s pomočjo obstoječih kanalov, ki se največ uporabljajo;
- Vzajemno učenje: organizirati čezmejne obiske za operativne skupine ali posebne akterje, ki 

lahko spodbujajo (storitve podpore za inovacije (ISS), svetovalci, skupine kmetov, …): 

1.5.3 Spodbujati interaktivne inovacijske projekte



Financiranje
projekta

Priprava
predloga operativne skupine

Vloga kmetijskih svetovalcev/storitev podpore za inovacije pri interaktivnih
inovacijskih procesih:
• Zajemanje potreb v praksi
• Posredovanje za vzpostavitev interaktivnih inovacijskih projektov
• Omogočanje interaktivnih inovacijskih projektov
• Širjenje novo ustvarjenega znanja
• + ……most med SKP in programi Obzorje kot storitev podpore za inovacije?

Nove vloge za kmetijske svetovalce pri interaktivnih 
projektih



- Medsebojno povezati vse javno dostopne podatke, kar omogoča dodatne 
storitve, npr. litovska aplikacija RECAP, estonske plasti, temelječe na 
GIS/LPIS, ki združujejo rodovitnost plasti, območja erozije, širjenje 
škodljivih organizmov itd., potrebe po namakanju;

- Vzpostavitev platform za razpravo o tem, kako upravljati digitalni prehod, 
ugotoviti potrebe (Avstrija);

- Financirati operativne skupine v zvezi s koristnimi digitalnimi aplikacijami 
in zagotoviti, da bodo brezplačno javno dostopne, npr. za varstvo rastlin 
pred škodljivimi organizmi, prepoznavanje plevela itd.;

- Organizirati izobraževanje za kmete, svetovalce itd. na področju digitalnih
veščin;

- Vzpostaviti baze znanja, ki so interaktivne in katerih kakovost se preverja 
(npr. LT, EURAKNOS) in uporabiti skupne standarde v čim večji meri;

1.5.4 Podpora digitalnemu prehodu v kmetijstvu



1. Izboljšanje pretoka znanja in krepitev povezav med raziskavami in prakso: spodbujanje 
raziskovalcev, da si prizadevajo za vpliv, ki presega akademske kroge, npr. da v svojih 
karierah ustvarjajo rezultate, ki so primerni za uporabo v praksi, da se pogosto srečujejo s 
strokovnjaki/udeležujejo tematskih dogodkov, da organizirajo prikaze na kmetijah, na 
katerih se kmetje in raziskovalci srečujejo in pogovarjajo, da se udeležujejo izobraževanj za 
raziskovalce o interaktivnih pristopih k inovacijam itd.

2. Krepitev kmetijskih svetovalnih storitev v sistemih AKIS v državah članicah: zajemanje 
podatkov o potrebah kmetov in njihova izmenjava, ravnanje v vlogi 
posredovalcev/pospeševalcev, ki sodelujejo pri inovativnih projektih operativnih skupin in 
pri prenosu njihovega znanja, usposabljanje svetovalcev in tematski dogodki za 
posodabljanje znanja, medsebojni obiski (vzajemno učenje), preživljanje časa z 
raziskovalci,…

3. Spodbujanje interaktivnih inovacijskih projektov (operativne skupine, O2020 z več akterji): 
pomoč pri povezovanju akterjev, omogočanje čezmejnih in nadnacionalnih 
razpisov/izmenjave znanja, vzpostavljanje storitev podpore za inovacije, da se razvijejo 
projekti in zajamejo potrebe kmetov/gozdarjev ter njihove inovativne zamisli, podpora 
medgeneracijske obnove s sodelovanjem strokovnjakov…

Povzetek: Kako okrepiti sistem AKIS v državah?



2 glavna instrumenta za 
prihodnji sistem AKIS:
1. Služba podpore za 

inovacije –
„inovacijsko središče“

2. Zaledna služba za 
svetovalce – „središče 
znanja“

Poglavje 4.2 SCAR AKIS 4



1. Posredniška funkcija
2. Usklajevanje in omogočanje projektov v vlogi posrednika med partnerji
3. Spodbujanje inovacij in ozaveščanje
4. Poučevanje kmetov v smeri inovacij (individualno svetovanje)
5. Zbiranje zamisli in tematska animacija
6. Dvoletna inovacijska nagrada: 150 kandidatov, 10 finalistov, en zmagovalec - in veliko 

objav v revijah o kmetovanju, ki spodbujajo inovacije
7. Razširjanje inovativnih rezultatov
8. Povetovanje z MSP in drugimi inovacijskimi službami ter organi financiranja

(gl. video primera inovacijskega projekta „Distrikempen“ iz projekta Agrispin O2020)
https://www.youtube.com/watch?v=fbiAGzlf3IA logistična inovacija kratke oskrbovalne verige

Primer (BE): Storitev podpore za inovacije 
http://www.innovatiesteunpunt.be/en/projects/agrispin-innovation-brokership



Primer (LT): Služba podpore za inovacije, skupaj z 
zaledno službo – litovska kmetijska svetovalna službae 
Oddelek za inovacije
4 strokovnjaki: vodja službe podpore za inovacije; 2 strokovnjaka za 
projektno vodenje; tolmač. * Strokovnjake iz drugih oddelkov pozovejo, naj sodelujejo 
v projektnih dejavnostih samo v primeru, da je potrebno strokovno znanje.
Funkcije:
• zbiranje in shranjevanje podatkov;
• organiziranje različnih dejavnosti;
• uvajanje pisanja predlogov in sodelovanje pri izvajanju 

projektov;
• upravljanje projektov;
• iskanje človeških virov, potrebnih za izvajanje projektov;
• usklajevanje razširjanja rezultatov izvedenih inovacijskih

projektov;
• usklajevanje sodelovanja med institucijami.

E. Wielinga, 2016 



Informacijski sistem rezultatov uporabnih raziskav TITRIS -
brezplačen, dvojezičen (LT/EN) informacijski sistem – odprt dostop

• Zbira, objavlja in ureja podatke o uporabnih raziskavah na področju
inovacij in inovacijah v kmetijskem sektorju v litovskem in angleškem
jeziku.

• Predmet: nekomercialne znanstvene raziskave in praktične inovacije, ki
vplivajo ali ki bi lahko vplivale na trajnostno kmetijsko proizvodnjo.

• Skrbnik: Služba podpore za inovacije.
https://titris.lzukt.lt

Informacijska
podatkovna 
baza zaledne 
službe



Postopek predložitve in objave podatkov v podatkovni bazi 
TITRIS

Podatke
pošlje ponudnik 

podatkov

Podatke 
ovrednoti 

strokovnjak 
LAAS

Podatke 
pregleda 

lektor/korektor

Podatki se 
objavijo v 

podatkovni 
bazi TITRIS

• Trenutno poteka intenzivno iskanje podatkov za dopolnitev podatkovne baze 
TITRIS.

• Vsi objavljeni podatki so na voljo v naročenem biltenu (v litovskem ali angleškem 
jeziku).



7. 1   Opredelitev organov upravljanja in usklajevanja

Predloga načrta SKP
7. Sistemi upravljanja in usklajevanja

Organ Kontaktni podatki
Pristojni organ

Organ upravljanja

Plačilna agencija (plačilne agencije)

Usklajevalni organ (če je primerno)

Certifikacijski organ

Odbor za spremljanje

Drugi pooblaščeni in posredniški organi,
ki v Uredbi niso opredeljeni, z opisom
njihove vloge

Usklajevanje sistema AKIS, vključno s kmetijskim 
svetovanjem

Ustrezni usklajevalni
organ(i) za AKIS

Kadarkoli osnutek uredbe 
omogoča vzpostavitev 
upravljavskih organov na 
regionalni ravni in države 
članice izkoristijo to 
možnost, bodo v to poglavje 
vključene informacije o vseh 
teh organih.



Predloga načrta SKP
8. Posodobitev in poenostavitev

8.1 Posodobitev: AKIS in digitalne tehnologije
Kako bo strateški načrt SKP prispeval k medsektorskemu splošnemu cilju glede 
spodbujanja in izmenjave znanja in inovacij, vključno:
• z opredelitvijo potreb na podlagi dokazov iz analize SWOT v zvezi z medsektorskim ciljem, 

ki se nanaša na spodbujanje in izmenjavo znanja, inovacije in digitalizacijo, kakor tudi 
ustreznih informacij iz analize SWOT o delovanju sistema AKIS in povezanih struktur;

• s celovitim organizacijskim ustrojem sistema AKIS, vključno z načrtovanimi ukrepi za
izboljšanje pretoka znanja, zlasti med svetovalci, raziskovalci in mrežami SKP;

• z opisom izvedenih storitev kmetijskega svetovanja, ki zajemajo gospodarske, okoljske in 
socialne razsežnosti ter zagotavljajo najnovejše tehnološke in znanstvene informacije, 
pridobljene s pomočjo raziskav in inovacij;

• z opisom, kako bodo svetovalne službe, raziskovalne mreže in mreže SKP sodelovale v 
okviru sistema AKIS in kako se zagotavljajo svetovalne storitve in storitve podpore za 
inovacije;



„Ustavlja nas strah pred spremembami. 
Kljub temu pa so spremembe tiste, od katerih je 
odvisno naše odrešenje“

Jean 
Monnet
Oče Evrope

12. 5. 1954

“Ce qui nous arrête, c’est la peur du changement. Et 
pourtant c’est du changement que dépend notre salut”

Kaj pa po 
letu 2020 ?



Pospešitev izmenjave znanja in inovacij

Hvala za pozornost
Inge Van Oost – DG AGRI Enota B.2 – Raziskave in inovacije

Inge.Van-Oost@ec.europa.eu


