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Kaj? Kakšne vrste znanja potrebujejo?

Kje? Kje mladi kmetje iščejo informacije?

Kdo? Kdo jim to znanje posreduje?

(Intervjuje v fokusnih skupinah z 2.200 mladimi kmeti v EU 28 je leta 2015 izvedel Ecorys.)

Nedavni projekt nam nudi informacije o 
znanju mladih kmetov na področju 

menedžmenta



Potrebe po znanju pri mladih kmetih, ki so 
sodelovali v intervjujih

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Foreign languages

Skills related to the improvement of animal welfare

Marketing skills

Resource and nature/ environment management

Networking skills/ ability to create partnership

Communication skills

Management skills

Financial skills

Skills related to applying for subsidies/ grants/ credit

Develop a farm strategy

Obtain specific technological knowledge necessary for the farm

New MS EU15 All countriesEU-28

Kakšne vrste znanja 
potrebujejo mladi 

kmetje?



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Online training/ e-learning through the internet

Participating in discussions on the internet

Social media

Participation in an exchange scheme

Joining a study group or network

Participating in workshops/ seminars/ conferences

Farmers’ journal

(agricultural) training or course

Visiting fairs/ exhibitions etc.

Individual advice

Field days/ excursion

Reading and looking for information on the internet

New MS EU15 All countriesEU-28

Kje iščejo 
informacije?

Viri znanja, ki jih uporabljajo mladi kmetje, ki so sodelovali 
v intervjujih



Viri informacij za mlade kmete

EU-28

Who provides them the 
knowledge they really 

use?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Online training/ e-learning through the internet

Participating in discussions on the internet

Social media

Participation in an exchange scheme

Joining a study group or network

Participating in workshops/ seminars/ conferences

Farmers’ journal

(agricultural) training or course

Visiting fairs/ exhibitions etc.

Individual advice

Field days/ excursion

Reading and looking for information on the internet

New MS EU15 All countriesEU-28

Kateri vir jim nudi 
znanje, ki ga 

dejansko uporabijo?



• Kakšne vrste znanja najbolj potrebujejo? 
Predvsem tehnološko znanje, nato znanje o strategiji kmetije.

• Kje pridobivajo znanje?
Najpriljubljenejši načini so pridobivanje znanja na spletu, 

ekskurzijah in individualni nasveti.
• Kdo jim posreduje znanje?

Najprej: drugi kmetje
Nato: kmetijske organizacije, svetovalci in udeleženci v 

gospodarstvu
• Najpomembnejša ovira pri pridobivanju informacij je pomanjkanje 

časa. 

Rezultati projekta o pretoku znanja med 
mladimi kmeti v EU



• Mladi kmetje so še vedno osredotočeni na tehnologijo/proizvodnjo.
• Spletno usposabljanje ali e-učenje, sodelovanje v razpravah na spletu in 

na družabnih omrežjih zanje ni tako zelo pomembno.
• Pomembni dejavniki, ki vplivajo na potrebe po znanju mladih kmetov, 

so: znanje o infrastrukturi/izobraževalnem sistemu, možnosti za 
pridobivanje neodvisnih nasvetov, kakovost razpoložljivega znanja.

• To kaže, da bi moralo biti znanje prilagojeno posamezniku in usklajeno z 
njegovimi potrebami.

Ugotovitve pilotnega projekta o pretoku znanja 
med mladimi kmeti



Nov pristop v obdobju po SKP 2020:
Kmetijski svetovalci, ki so vključeni v 

AKIS
Členi 13, 71, 72, 102, 113 in 114 

Uredba o strateškem načrtu SKP



Celostni pristop
Podpiranje posodobitev, inovacij in pretoka znanja.

Kmet
v središču celostnega sistema znanja in 
inovacij v kmetijstvu (AKIS), ki podpira 

modernizacijo, inovacije in pretok znanja

Svetovalci

Podjetja

MedijiOrganizacije

Izobraževanje

Raziskovalci AKIS



Sporočilo Komisije o SKP po letu 2020 "Prihodnost preskrbe s 
hrano in kmetijstva" o prihodnosti glede svetovanja in AKIS, 
podrobneje pojasnjuje utemeljitev:

“Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in
trajnosti (EIP-AGRI) je bilo skupaj z Evropskim partnerstvom za inovacije na področju
vode koristno pri pritegnitvi kmetijskega sektorja k inovacijam. Financiralo je
pilotske projekte z več udeleženci in po vsej Evropi vzpostavlja mreže, ki omogočajo
splošen dostop do novega znanja. Njegov uspeh je odvisen od skupne dejavnosti
svetovalcev, sistemov kmetijskega usposabljanja in izobraževanja, raziskovalcev in
organizacij kmetov, znane kot sistem znanja in inovacij v kmetijstvu (AKIS), ki pa v
različnih državah članicah deluje zelo različno.

Posebej pomembno vlogo imajo kmetijski svetovalci. Sodobna SKP bi morala
podpirati krepitev služb za kmetijsko svetovanje v sistemih znanja in inovacij v
kmetijstvu.”



• Utemeljitev teh povedi je, da se učinkovitost svetovalnih storitev najbolj izboljša z 
izboljšanjem njihovih povezav znotraj Sistemov znanja in inovacij v kmetijstvu in z 
bolj intenzivnim prenašanjem znanja in inovativnih načinov uporabe znanje.

• Poglejte si „SWG SCAR-AKIS Policy Brief on the Future of Advisory services“ o 
prihodnjih interaktivnih pristojnostih svetovalcev, medsebojnemu povezovanju in 
vlogah.

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-
eip/files/policy_brief_on_the_future_of_advisory_services_scar_akis_06102017.pdf

• Za izvedbo nadgradnje svetovalnih storitev bo potrebno prehodno obdobje. Zato bo 
strateški načrt AKIS del strateških načrtov SKP, ki morajo biti odobreni.

Sporočilo Komisije o SKP po letu 2020 "Prihodnost preskrbe s 
hrano in kmetijstva" o prihodnosti glede svetovanja in AKIS, 
podrobneje pojasnjuje utemeljitev:



Sooblikovanje: 
„Ne uporabljam samo vsega 

znanja, ki ga imam, ampak tudi 
tistega, ki si ga lahko 

izposodim.“
Woodrow Wilson 
Predsednik ZDA, 1913-1921



Člena 13 in 72: kmetijsko svetovanje, ki se organizira v 
strateških načrtih SKP v okviru AKIS

Svetovanje kmetom in drugim upravičencem do pomoči iz SKP, da se
vključijo v načrte SKP-

Vsi svetovalci so vpeti v AKIS na vključujoč način, tako da lahko pokrijejo
gospodarska, okoljska in socialna področja in posredujejo najnovejše
tehnološke in znanstvene podatke, ki jih prinašajo raziskave in inovacije.

Svetovalci morajo biti nepristranski in zmožni zagotavljati podporo
inovacijam, še posebej zaradi pripravljanja in izvajanja projektov
operativne skupine iz EIP AGRI.



Financiranje
projekta

Priprava predloga
Operativne skupine

Kmetijski svetovalci/njihova vloga kot ponudnikov podpornih storitev za inovacije pri 
interaktivnih inovativnih procesih:
• Prepoznavanje potreb v praks
• Posrednik, ki začrta interaktivne inovativne projekte
• Omogočanje izvedbe interaktivnih inovativnih projektov
• Širjenje novo pridobljenega znanja
• + ……deluje kot most med programi SKP in Obzorja kot ponudnik podpornih storitve 

za inovacije?

Nove vloge za kmetijske svetovalce pri interaktivnih 
projektih



Družba,
ki prodaja
bakterijske
proizvode

Kmet
Center 

za podporo 
inovacij

Raziskovalci
VITO (okolje)

ILVO (kmetijstvo)

Skupina, ki
zmanjšuje količino

amonijaka
v svinjakih

Cilj projekta: razvoj svinjaka, v katerem se emisije amonijaka zmanjšajo za 
50 % na bolj stroškovno učinkovit način kot pri obstoječih sistemih 
svinjakov (zamisel kmeta, ki jo je posredoval Center za podporo inovacij)

Primer podporne storitve za inovacije: 
Individualno posredovanje inovacij



1. Znati mora poslušati, tako da natančno razume težavo/priložnost in 
kontekst.

2. Znati mora analizirati težave/priložnosti: kako se najbolje spoprijeti z njimi 
(stroški, akterji, vir financiranja itd.)?

3. Imeti mora dobro mrežo, da najde ljudi in informacije.

4. Biti mora spreten posredovalec, tako da zna sklepati kompromise, kadar je to 
potrebno.

5. Stremeti mora h kakovosti: izdelani načrti se morajo sčasoma uresničiti, 
znati mora prevzeti odgovornost in ne sme ustvariti revizijskih težav.

6. Kadar je treba, mora razmišljati zunaj okvirov in ne sme za vsako ceno 
zagovarjati svojih stališč/raziskav.

Znanje, ki ga potrebuje inovacijski posrednik
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• Iskanje od zgoraj navzgor na lokalni ravni.

• Vloga posrednika pri pripravi projekta na zagon: nudenje pomoči posameznim 
akterjem, ki bi lahko imeli težave z iskanjem ustreznega partnerja.

• Izredno pomembna sta tesna povezanost s kmetijstvom in razumevanje 
kmetijstva. 

• Horizontalni pristop, ki povezuje obstoječe sektorje, regije, pobude in 
inštitute, lahko ustvari dodano vrednost.

• Uporabni so lahko različni pristopi, npr. kuponi itd. („poenostavljeno 
obračunavanje stroškov“) za lažjo uporabo in zmanjšanje upravnega bremena.
– Člen 77

Funkcija posredovanja inovacij
Kako najti ideje?



1. Posredniška funkcija

2. Usklajevanje in omogočanje projektov v vlogi posrednika med partnerji

3. Spodbujanje inovacij in ozaveščanje

4. Vodenje kmetov na področju razvoja inovacij (individualno svetovanje)

5. Zbiranje zamisli za dogodke in tematske animacije

6. Razširjanje inovativnih rezultatov

7. Povezovanje z MSP in drugimi inovacijskimi službami ter organi 
financiranja

(Oglejte si videoposnetek o inovacijskem projektu „Distrikempen“ iz projekta Agrispin v okviru 
O2020)
https://www.youtube.com/watch?v=fbiAGzlf3IA logistična inovacije kratke oskrbovalne verige

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



Podporne storitve za inovacije skupaj z Back-office

Litvanske svetovalne storitve – Oddelek za inovacije
4 strokovnjaki: vodja podpornih storitve za inovacije; 2 strokovnjaka za 
vodenje projektov; tolmač. * Strokovnjaki iz drugih oddelkov so povabljeni k 
sodelovanju samo takrat, ko se pojavi potreba po njihovem strokovnem znanju.
Naloge:
• zbiranje in hramba informacij;
• organiziranje različnih dejavnosti;
• dajanje pobud za oblikovanje predlogov in sodelovanje pri 

izvedbi projektov;
• upravljanje projektov;
• iskanje človeških virov, ki so potrebni za izvajanje projektov;
• usklajevanje širjenja rezultatov izvedenih inovacijskih projektov
• usklajevanje sodelovanja med institucijami.

E. Wielinga, 2016 



Informacijski sistem za rezultate uporabnih raziskav TITRIS -
brezplačen, dvojezičen (LT/EN) informacijski sistem – prost dostop

• Zbira, objavlja in združuje podatke o uporabnih inovativnih raziskavah in
inovacijah v kmetijskem sektorju v litovščini in angleščini.

• Cilj: nekomercialna znanstvena raziskava in praktične inovacije, ki imajo
ali pa bi lahko imele vpliv na trajnostno kmetijstvo proizvodnjo

• Skrbnik sistema: Sistem za podporo inovacijam.

https://titris.lzukt.lt

Informacijska
baza podatkov 
v zaledni 
pisarni



Postopek predložitve in objave podatkov v TITRISu

Informacijo
pošlje ponudnik 

podatkov

Informacijo oceni 
strokovnjak LAAS

Informacijo
pregleda 

jezikovni urednik

Informacija je 
objavljena v 

TITRISu

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

• Vse objavljene informacije so na voljo tistim, ki se naročijo na glasila (v litovščini 
ali angleščini).



- Prepoznavanje potreb kmetov in širjenje informacij
- Posredovanje inovacij/nudenje pomoči
- Sodelovanje pri pridobivanju znanja in razširjanju znanja na področju 

inovativnih projektov operativnih skupin
- Usposabljanje svetovalcev
- Tematski dogodki za nadgradnjo znanja
- Medsebojni stiki (medsebojno učenje med vrstniki, med svetovalci, 

sodelovanje v tujini)
- Preživljanje časa z raziskovalci, …

Kako okrepiti sisteme AKIS v državah?
(SWG SCAR-AKIS Atene/Talin) https://scar-europe.org/index.php/akis-documents



“Tisto, kar na ustavlja, je 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 prenosa znanja in inovacij

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

Inge.Van-Oost@ec.europa.eu


