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1. Uvod

Projekt SMART VILLAGE > www.smart-village-project.com naslavlja več kot 50

državljanov in skupnosti ali drugih zainteresiranih strani na prikrajšanih podeželskih

območjih v partnerskih državah. Podeželska območja so območja, ki se nahajajo zunaj mest

in predmestnih pasov. Prikrajšana podeželska območja trpijo zaradi nizke gospodarske

dejavnosti, nizkega povprečnega dohodka, slabih razmer na področju delovnih mest (zelo

malo delovnih mest), nizke ravni izobrazbe in migracijskega neravnovesja.

Ta priročnik je nastal kot prvi od štirih priročnikov, namenjenih podpori ciljnim skupinam pri

njenem individualnem in družbenem razvoju na podeželju. Medtem ko priročniki 2, 3 in 4

vključujejo poglobljene informacije o digitalizaciji, razvojnih strategijah in podjetništvu, se ta

priročnik osredotoča na družbene inovacije in krožno gospodarstvo pri storitvah na

podeželju, v proizvodni vrednostni verigi in v podjetništvu.

Razložili bomo ključne izraze, ki so potrebni za razumevanje koncepta, podali navodila, kako

se vključiti, in vam pomagali ugotoviti, zakaj bi se morda želeli vključiti. Na voljo bo prostor

za lastne misli in zapiske, v zadnjem delu pa boste našli zgodbe o uspehu, kako so se drugi

ljudje na podeželju vključili v socialne inovacije in krožno gospodarstvo.

Ta priročnik med drugim temelji na raziskavi, ki je bila opravljena v okviru projekta, in

spletnih anketah, ki so bile večinoma izvedene v najbolj prikrajšanih delih partnerskih držav.

Za nadaljnji interes: Rezultati so na voljo na naši spletni strani (povežite se s povezavo in

QR-kodo).

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.

http://www.smart-village-project.com
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2. KAJ JE ... pametna vas? KAJ JE socialna inovacija? KAJ JE krožno

gospodarstvo? Ozadje in razumevanje ključnih konceptov

2.1 Kaj je pametna vas?

Čeprav v EU ni pravne opredelitve "pametne vasi", je s konceptom pametne vasi povezanih

več razlikovalnih značilnosti. Med njimi sta vključevanje lokalne skupnosti in uporaba

digitalnih orodij kot osrednjih elementov. Koncept vključuje sodelovanje lokalnega

prebivalstva pri izboljšanju svojih gospodarskih, socialnih ali okoljskih pogojev, sodelovanje

z drugimi skupnostmi, socialne inovacije in razvoj strategij za pametne vasi. Digitalne

tehnologije se lahko uporabljajo za številne vidike življenja in dela na

podeželju. Koncept pametne vasi predlaga tudi pametne rešitve v javnem

in zasebnem sektorju na številnih področjih politike, kot so izboljšanje

dostopa do storitev, razvoj kratkih verig preskrbe s hrano ter razvoj

in souporaba obnovljivih virov energije. Koncept pametne vasi se v EU

vse bolj uveljavlja na področju razvoja podeželja.1

Želite izvedeti več?

Za več informacij poslušajte podkast o pametnih vaseh:

https://www.europarl.europa.eu/rss/podcast/eprs-policy-podcast/mp3/2021/20210304-smart-vi

llages.mp3

Rešitve za pametne vasi je mogoče najti in izvajati na različnih tematskih področjih. Njihova

skupna značilnost je trajnostni duh dejavnosti, gradnja skupnosti in podjetništvo.

1 Glej https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29689349
(13. 7. 2021)

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.

https://www.europarl.europa.eu/rss/podcast/eprs-policy-podcast/mp3/2021/20210304-smart-villages.mp3
https://www.europarl.europa.eu/rss/podcast/eprs-policy-podcast/mp3/2021/20210304-smart-villages.mp3
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29689349
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Preglednica 1 - Primeri pametnih ukrepov na podeželju. Vir: vzeto iz Komorowski, L. in M.

Stanny. 'Smart Villages: Where Can They Happen?', Land, vol. 9(151), maj 2020.

V zgornji tabeli je prikazanih več področij, kjer lahko rešitve za pametne vasi izboljšajo

storitve in proizvodnjo v javnem in zasebnem sektorju. Uporaba digitalnih medijev je skupna

vsem predlaganim ukrepom, ki imajo seveda močno povezovalno komponento. Kljub temu pa

najboljši mediji/digitalno podporno orodje potrebujejo akterje, ki so jih pripravljeni in

sposobni uporabljati na pravilen in kompetenten način. Začetek za večjo povezanost torej leži

zunaj digitalnih orodij, znotraj odločevalcev in državljanov podeželskega območja. Ključnega

pomena je spodbuditi motivacijo za večjo angažiranost posameznikov, družbeno sodelovanje

in/ali gospodarsko dejavnost (glej tudi poglavje "Socialne inovacije"). Digitalna orodja lahko

pomagajo pri spodbujanju, pa tudi pri uporabi novih strategij za nadaljnji razvoj.

Za zaključek tega poglavja imajo pametne vasi nekatere skupne značilnosti:

● Gre za ljudi, prebivalce podeželja, ki prevzamejo pobudo za iskanje praktičnih rešitev,

ki bodo preoblikovale njihovo območje. Treba je zagotoviti, da so cilji pravičnosti in

učinkovitosti skrbno uravnoteženi.

● Digitalne tehnologije se uporabljajo le, kadar je to primerno, in ne zato, ker so v modi.

Pametne vasi prilagajajo digitalne tehnologije tako, da bolje služijo lokalni skupnosti.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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● Njihov namen je razmišljati onkraj meja vasi. Številne pobude, ki potekajo,

vključujejo okoliško podeželje, skupine vasi, mala mesta in povezave z mesti.

● Gre za tvorbo novih oblik sodelovanja in zavezništev – med kmeti in drugimi

podeželskimi akterji, občinami, zasebnim sektorjem in civilno družbo, od spodaj

navzgor in od zgoraj navzdol.

● Njihov namen je razmišljati samostojno. Ni enega samega modela ali gotove rešitve.

Uspešni projekti upoštevajo lokalne prednosti, črpajo iz najboljšega razpoložljivega

znanja in uresničujejo spremembe.2

Raziskava: “Informativna predstavitev pametnih vasi: koncept, vprašanja in možnosti za

podeželska območja EU"

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689349/EPRS_BRI%282021%2

9689349_EN.pdf

Brošura o digitalnih in socialnih inovacijah na področju storitev na podeželju:

https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-digital-and-social-innovation-r

ural-services_en

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689349/EPRS_BRI%282021%2

9689349_EN.pdf

Kdaj so se prvič pojavile "pametne vasi"?

V svetovnem merilu segajo začetki koncepta pametne vasi v sredino prejšnjega desetletja na

podlagi pobud, ki so se izvajale v Afriki, Srednji in Južni Ameriki ter Aziji. V EU se je pojem

pametnih vasi pojavil po letu 20163, ko je bil objavljen manifest v desetih točkah za

3 Cork 2.0 Declaration for a Better Life in Rural Areas, 2016

2 glej
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-digital-and-social-innovation-rural-services_en
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689349/EPRS_BRI%282021%29689349_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689349/EPRS_BRI%282021%29689349_EN.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-digital-and-social-innovation-rural-services_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-digital-and-social-innovation-rural-services_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689349/EPRS_BRI%282021%29689349_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689349/EPRS_BRI%282021%29689349_EN.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-digital-and-social-innovation-rural-services_en
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izboljšanje kakovosti življenja na podeželju. V njem je bilo poudarjeno, da je treba odpraviti

digitalni razkorak med podeželjem in mesti ter razviti potencial, ki ga ponujata povezljivost in

digitalizacija na podeželju.

Leta 2017 je Evropska komisija v publikaciji "Ukrepi EU za pametne vasi" navedla več

področij politike in skladov EU, ki dejavno spodbujajo ta koncept, vključno z načrtovanimi

ukrepi, pri čemer je sprejela celosten in povezovalen pristop k tem ciljem. V njej so bile

pametne vasi opredeljene kot "tiste (lokalne skupnosti), ki uporabljajo digitalne tehnologije in

inovacije v vsakdanjem življenju ter tako izboljšujejo njegovo kakovost, standard javnih

storitev in zagotavljajo boljšo rabo virov."4

2.2Socialne inovacije

Socialne inovacije so nove družbene prakse, katerih cilj je zadovoljiti družbene potrebe na

boljši način od obstoječih rešitev, na primer na področju delovnih pogojev, izobraževanja,

razvoja skupnosti ali zdravja. Te zamisli so ustvarjene z namenom razširitve in krepitve

civilne družbe.

Ključni koncepti za socialne inovacije: ustvarjalec sprememb, socialno oblikovanje, socialno

podjetništvo, družbeni/kolektivni učinek, družbene naložbe/družbeno odgovorno

vlaganje/tveganje, filantropija5.

Mnogi državljani so se že zdavnaj navadili, da jih njihove vlade ali občine "razvajajo".

Odgovornost za svoje življenje so prepogosto prepuščali silam zunaj sebe. Seveda je socialna

varnost ena od dolžnosti demokratične države. Kljub temu pa posamezniki ne smejo pozabiti,

da lahko sami sprožijo razvoj in sodelovanje. Danes se na novo osredotočamo na pobude, ki

jih vodijo od spodaj navzgor in izboljšujejo življenje v skupnostih. Zlasti podeželska območja

imajo lahko koristi od aktivnih državljanov, ki jim ni vseeno in se dejavno zavzemajo za

5 http://www.socialinnovationacademy.eu/8-key-social-innovation-concepts/ 

4 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689349/EPRS_BRI%282021%29689349_EN.pdf,
p. 3ife

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.

http://www.socialinnovationacademy.eu/8-key-social-innovation-concepts/
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spremembe v smeri trajnostnih, za prihodnost primernih vasi. Ne glede na to, ali sodelujejo

pri proizvodnji regionalnih proizvodov, oblikovanju zadružnih storitev in trgovanja ali razvoju

zelenega/trajnostnega turizma v svoji regiji, ima vsaka od teh dejavnosti moč, da preoblikuje

podeželske družbe in jih naredi bolj odporne. Evropski parlament opredeljuje socialne

inovacije kot "inovacije, ki so socialne tako po svojih ciljih kot po svojih sredstvih. Z drugimi

besedami, gre za inovacije, ki so hkrati dobre za družbo in krepijo družbeno zmožnost

delovanja."6

Javni sektor ima pomembno vlogo pri spodbujanju in pospeševanju socialnih inovacij, saj

zagotavlja skupni okvir za dejavnosti socialnih inovacij. Torej obstaja tudi pomemben pojem

"od zgoraj navzdol", ki olajšuje socialne inovacije in spodbuja dejavnosti "od spodaj

navzgor". Hkrati se mora javni sektor zavedati potrebe po socialnih inovacijah in svoje vloge

pri njih. Javni sektor mora prav tako inovirati tudi sam, da bi zadovoljil povečano javno

povpraševanje ter spodbujal in omogočal socialne inovacije.7

Pri socialnih inovacijah lahko podeželska območja in skupnosti gradijo na svojih obstoječih

prednostih in novih priložnostih, ki izhajajo iz ljudi, da razvijejo dodano vrednost ne le v

gospodarskem, temveč tudi v socialnem smislu. Tradicionalna in nova omrežja bodo

okrepljena s pomočjo digitalnih komunikacijskih tehnologij, inovacij in boljše uporabe

znanja. Vasi prihodnosti bodo morale združiti različne perspektive, da bi našle strateške

pristope za spodbujanje pametnih vasi. Pomembno je, da se te zainteresirane strani zavedajo

svoje odgovornosti za družbene inovacije in da zagotovijo ustrezen okvir.

7

https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/social_innovation_decade
_of_changes.pdf, S. 31. (14. 7. 2021)

6

https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/social_innovation_decade
_of_changes.pdf (14. 7. 2021)
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Ali ste vključeni v svojo vas? Ali so drugi ljudje vaše starostne ali socialno-ekonomske

skupine vključeni v življenje skupnosti? Imate svoje lastno podjetje, ki je vzpostavljeno na

trajnostni način? Ali je sodelovanje nekaj, kar je v vaši vasi pomembno?

Kaj lahko storimo kot občina ali regionalna vlada, da bi okrepili socialne inovacije?

● Prisluhnite ljudem! Množica je veliko bolj ustvarjalna kot posamezni nosilci

odločanja.

● Zagotovite priložnosti za izmenjavo, npr. vaška srečanja, civilne svete, vključite

profesionalne podpornike, kot so organizatorji Agende 21.

● Zagotovite prostor (brezplačen najem prostora brez obveznosti porabe) za vaška

srečanja.

● Redno vabite državljane na ta srečanja.

● Ustvarite "raziskovalne centre prihodnosti" in delovne skupine za izvajanje novih

zamisli in vizij.

● Zelo pomembno: Prisluhnite glasu svojih občanov in podprite izvajanje idej. Če ljudje

ne bodo imeli občutka, da so njihove zamisli in oni sami pomembni, ne bodo več

prispevali.

● Podpirajte inovativne zamisli in poiščite načine za njihovo izvajanje, vključno s

storitvami v vaši skupnosti.

● Verjemite v dvig zadovoljstva in kakovosti življenja, če boste vsem ponudili te

možnosti. Veselite se boljšega življenja v svoji vasi!

Kaj lahko kot posameznik storim za povečanje socialnih inovacij?

● Spoznajte socialne inovacije, njihove prednosti in načela (glej ta priročnik).

● Razširite informacije: povečajte ozaveščenost o socialnih inovacijah.

● Sodelujte v dejavnostih za krepitev skupnosti.

● Predstavite svoje zamisli, vizije in prednosti.

● K sodelovanju spodbudite svoje sosede in prijatelje ali druge ljudi, ki jih poznate.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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● Pogovorite se z drugimi ljudmi, izmenjajte ideje in sodelujte pri novih projektih ali

podjetjih.

● Odprite oči in si oglejte, kaj je v vaši skupnosti/regiji že na voljo na področju socialnih

inovacij.

Izzivi, ki jih je treba rešiti z uvajanjem socialnih inovacij

Z družbenega vidika zdrave družbe in skupnosti vključujejo različna poklicna ozadja,

raznoliko starostno mešanico, ki enakomerno vključuje vse generacije. Ko se to ravnovesje

poruši, se lahko začnejo selitve s podeželja v mesta in za seboj pustijo prestare, precej

neaktivne skupnosti, kar vodi v nadaljnje selitvene premike v mesta. Da bi se izognili temu

začaranemu krogu ali ga ustavili, mora družbeno in gospodarsko življenje ohraniti odporne

strukture. Raziskave kažejo, da participativni procesi in družbene inovacije krepijo družbo.

Čeprav bo morda treba v socialne inovacije vložiti kar nekaj časa in drugih virov, se bodo

obrestovale. In seveda mora vaš občinski svet prisluhniti glasu državljanov in opolnomočiti

ljudi. V nekaterih primerih je to lahko izziv, vendar imajo na koncu vsi koristi od boljšega

življenja v skupnosti in močnejše zdrave pameti.

Hkrati se vse bolj uveljavlja težnja po večji učinkovitosti pri uporabi (nenehno krčenih)

javnih sredstev. Demografski premiki povečujejo potrebo po storitvah, hkrati pa se sredstva

za storitve zmanjšujejo. Posledično se zmanjšuje infrastruktura in nadaljuje degradacija

podeželskih območij. Zaradi tega je v podeželskih skupnostih izjemno težko ohraniti

sprejemljivo raven blaginje in gospodarske vitalnosti. Socialne inovacije so bile predlagane

kot možen način za reševanje teh izzivov.8

Seveda imata skupnost in vlada v državi blaginje določene dolžnosti, vendar čim bolj je

prebivalstvo uspešno pri samoodgovornosti in aktivnosti, tem bolje. Brez obveznosti, ampak

spodbujeni s podporo in z uspehom, se bodo državljani počutili srečnejše in bodo ob začetku

udejstvovanja bolj zdravi.

8 .http://www.nordregio.se/socialinnovation (14. 7. 2021)

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
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Poročila kažejo, da je ciljna skupina projekta SMART VILLAGE, generacija 50+, na

podeželju pogosto še bolj prikrajšana kot povprečni prebivalci. Zlasti jim primanjkuje

digitalnih spretnosti in včasih tudi poslovnega duha. Podjetništvo in socialne inovacije so

namenjene vsem družbenim skupinam, vključno z vsemi starostnimi skupinami. Za starejše

lahko ustanovitev novega podjetja ali vključitev v podeželski turizem spodbudita nove

energije ter večjo gospodarsko blaginjo za posameznike in celotno območje.

2.3 Krožno gospodarstvo

Po socialnih inovacijah je krožno gospodarstvo drugo načelo, ki je predstavljeno v tem

priročniku. Medtem ko so stara in revna gospodarstva ter njihovi posamezniki živeli in še

vedno živijo skromno življenje, medtem ko prakticirajo načela krožnega gospodarstva, ne da

bi vedeli, sta poraba in ravnanje z izdelki na globalnem severu izčrpna in okoljsko

problematična. Področje uporabe krožnega gospodarstva daleč presega preprečevanje

nastajanja odpadkov in ravnanje z njimi. Gre za učinkovito rabo naravnih virov in večjo

uporabo sekundarnih surovin.

Krožno gospodarstvo je gospodarski koncept, povezan s trajnostnim razvojem in z zelenim

gospodarstvom, ki pa presega slednje. Njegov cilj ni le zmanjšanje ekološkega vpliva

industrije in količine odpadkov, temveč tudi proizvodnja blaga in storitev s trajnostnim

upravljanjem surovin in virov energije. Z drugimi besedami, cilj je vzpostaviti čim bolj

krožno gospodarstvo z razmišljanjem o novih postopkih ter rešitvah za optimizacijo virov in

uporabo odpadkov. Vendar pa opredelitev krožnega gospodarstva ostaja predmet razprave v

smislu, da uradne in edinstvene opredelitve ni, zato dopušča več opisov. Kljub temu se vse

opredelitve strinjajo s pomenom trajnostnega oblikovanja, proizvodnje in potrošnje. Njen cilj

je preoblikovati našo družbo v bolj krožno gospodarstvo, ki bo vključevalo okoljska,

gospodarska in družbena vprašanja.

Krožno gospodarstvo temelji na sedmih temeljnih načelih: trajnostnem naročanju, ekološkem

oblikovanju, industrijski in teritorialni ekologiji, ekonomiji funkcionalnosti, odgovorni

potrošnji, podaljšanju življenjske dobe izdelkov, izboljšanju preprečevanja nastajanja

odpadkov, ravnanju z njimi in recikliranju.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
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Naši predniki so morda dolgo uporabljali in popravljali svoje izdelke, nato pa so verjetno našli

drugo uporabo za tisto, kar so že imeli. Časi gospodarskega pomanjkanja so pogosto

samodejno privedli do bolj trajnostne uporabe izdelkov. Kaj pa, če so časi gospodarsko dobri,

vendar okolje in podnebje preprosto ne prenašata več našega načina potrošnje in proizvajanja

odpadkov in toplogrednih plinov? Informacije, dejavnosti ozaveščanja in samosvoja

sprememba vedenja bodo v pomoč našemu planetu in življenju v naših skupnostih.

Kako deluje krožno gospodarstvo?

V krožnem gospodarstvu so izdelki in materiali visoko cenjeni. To je v nasprotju s

tradicionalnim linearnim gospodarskim modelom, ki temelji na vzorcu

"vzemi-izdelaj-porabi-odvrzi". V praksi krožno gospodarstvo zmanjšuje količino odpadkov s

ponovno uporabo, popravljanjem, z obnavljanjem in recikliranjem obstoječih materialov in

izdelkov, medtem ko tradicionalna linearna proizvodnja ustvarja izčrpno uporabo virov,

večinoma kratek čas uporabe izdelkov in veliko odpadkov.

Prehod h krožnemu gospodarstvu bo zagotovil manjši pritisk na okolje in večjo varnost

oskrbe s surovinami. V naših regijah in skupnostih se pričakujejo večja konkurenčnost,

inovacije, rast ter številčnejša in boljša delovna mesta. Z izzivi, kot so financiranje pobud,

potrebna znanja in spretnosti, vedenje potrošnikov, poslovni modeli in upravljanje na več

ravneh, se morajo soočiti in spopasti javni deležniki, raziskave ter zainteresirani in sposobni

državljani.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html

Medtem ko tradicionalno linearno gospodarstvo uporablja surovine, ki se pridobivajo doma

ali uvažajo, lahko v krožnem gospodarstvu surovine izvirajo iz primarnih ali sekundarnih

virov. Odpadki sami postanejo vir, kar posledično zmanjšuje količino odpadkov. Več

informacij: materialni tokovi, zaloge materialov.

Oblikovanje izdelkov lahko prispeva k daljši življenjski dobi le-teh in bolj krožnemu

gospodarstvu zahvaljujoč okoljsko primernemu oblikovanju in oblikovanju, ki je prijazno do

popravil. Več informacij: daljša življenjska doba izdelkov.

Proizvodnja, ki uporablja manj virov (tj. energije, vode, zemlje in materialov), pozitivno

vpliva na podnebje, onesnaževanje morja z odpadki in biotsko raznovrstnost na regionalni in

tudi na svetovni ravni. Poleg tega bi se z uporabo sekundarnih surovin zmanjšala tveganja

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Erasmus+ strateško partnerstvo - 2020-1-RO01-KA204-080290

povezana z dobavo surovin, npr. nestanovitnost cen, razpoložljivost in odvisnost od uvoza.

Uporaba sekundarnih namesto primarnih surovin v proizvodnji kovin, stekla in papirja

omogoča 20- do 90-odstotni prihranek energije in znaten prihranek vode. S tega splošnega

vidika je treba povedati, da lahko tudi lokalni podjetniki izkoristijo prednosti dela z materiali

z dobro vrednostjo od lokalnih ponudnikov, s sekundarnimi surovinami in kratkimi

transportnimi potmi, kar je koristno za podnebje in okolje na različnih ravneh. Lokalno

proizvedeni izdelki seveda ne morejo konkurirati kitajskim izdelkom v smislu nizkih cen, kar

pa naj bi po drugi strani vodilo k bolj trajnostnim in premišljenim vzorcem potrošnje – in še

enkrat, manj odpadkov.

Da bi podaljšali in optimizirali uporabo izdelkov, lahko razmislimo o prehodu z lastništva

izdelkov na njihovo uporabo prek modelov najema, souporabe ali naročnine. Več informacij:

ekonomija delitve. Zakaj ne bi v svoji vasi odprli izposojevalnice dragih predmetov ali

predmetov, ki se ne uporabljajo vsakodnevno?

Življenjske cikle izdelkov je treba podaljšati ne le s prehodom industrije na bolj trajnostno

proizvodnjo. V manjšem, individualnem ali skupnostnem merilu se bodo izdelki vse bolj

uporabljali ponovno, nadgradili ali reciklirali. Pobude, kot so tržnice ali trgovine z rabljenimi

izdelki, kavarne za popravila ali ustvarjalne rokodelske delavnice proizvajajo nove izdelke iz

"odpadkov". Zavedajte se, da odpadki nastajajo kot taki: v določenem trenutku se izdelek

razglasi za odpadek, saj ga prvotni lastniki ne potrebujejo več oziroma ga ne uporabljajo več –

ti izdelki lahko pogosto služijo kot dragocene "sekundarne surovine" pri bolj ustvarjalno

mislečih osebah. Iz tega lahko celo ustvarite podjetje.

Ker je embalaža od drugega trenutka naprej večinoma odpadek, jo je treba bistveno zmanjšati.

Zato je treba povečati količino gospodinjske embalaže za večkratno uporabo. Čeprav še vedno

obstajajo morebitni konflikti med embalažno industrijo, sistemi ponovne uporabe in sistemi

recikliranja, ni druge poti, kot da se izognemo enosmerni embalaži. Slogan: manj odpadkov,

več ustvarjalnosti. Poiščite rešitve za podaljšanje uporabe izdelka ali iz starih materialov

ustvarite nekaj novega.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Tudi zapuščene stavbe se lahko ponovno uporabijo za inovativna nova podjetja, s čimer se

zmanjša raba zemljišč, gradbenih materialov in poraba energije za prevoz.

Prehod na krožno gospodarstvo bo prinesel številne priložnosti, prve in nadaljnje korake pa je

treba sprejeti na vseh ravneh: od spodaj navzgor s strani naših državljanov in skupnosti IN od

zgoraj navzdol s strani nacionalnih vlad ali na ravni EU. To bo pripomoglo k razvoju

evropskega okoljskega odtisa, konkurenčnosti evropskega gospodarstva in navsezadnje tudi

življenjskega standarda državljanov EU. Vključno s konceptom in z uporabo socialnih

inovacij smo VSI del tega procesa prehoda, tako da začnemo svoj lastni prehod v naših vaseh

in mestih.

Rastoča podeželska gospodarstva bodo podpirala vključujočo kmetijsko rast za večjo varnost

oskrbe s hrano na regionalni ravni. Spodbujala se bo diverzifikacija kmetijske proizvodnje.

Hkrati se bo spodbujala proizvodna preobrazba za več delovnih mest na podeželju in

uveljavljal vedno močnejši glas podeželskega prebivalstva.

2.4 Krožno gospodarstvo in socialne inovacije v podeželskem turizmu

Obstajajo različne možnosti, kako krožno gospodarstvo in socialne inovacije izvajati v

podeželskem turizmu. Poleg krožnih proizvodnih ciklov, vključno z recikliranjem, nadgradnjo

in ponovno uporabo, se v vaši regiji ustvarjajo delovna mesta.

Potniki in turisti bodo cenili pristen duh ali vaše lokalno podjetje, ne glede na to, ali je

proizvodno ali storitveno usmerjeno. Vse bolj jih zanima, kako živijo ljudje v drugih delih

države/kontinenta/sveta. Visoko cenjeni so ročno in lastnoročno izdelani izdelki, slikovito

delo, kulturna dediščina ter notranji nasveti in navodila za lokalno restavracijo ali dejavnosti.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
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3. Zakaj so socialne inovacije in krožno gospodarstvo pomembni za

MOJO vas?

Podeželske občine imajo lahko koristi od zgoraj navedenih konceptov. Oglejmo si, kako so ti

povezani s krožnim gospodarstvom in socialnimi inovacijami. V nadaljevanju so prikazani

nekateri vidiki, ki jim bo inovativni razvoj vasi koristil.

Javne storitve zajemajo promet, oskrbo z vodo, energijo in odstranjevanje odpadkov, pa tudi

zdravstvene in socialne storitve, izobraževanje, telekomunikacije in poštne pošiljke. Te

storitve je bolje, da se ne urejajo zgolj s komercialnimi pravili prostega trga, saj bi to

pomenilo, da bi najšibkejši in najbolj potrebni imeli slabši dostop do njih. Biti morajo na

najvišji možni ravni in zato podvržene demokratičnemu nadzoru, ki vključuje vse

zainteresirane strani vključno s potrošniki, zaposlenimi in ponudniki storitev v teh poglavitnih

sektorjih.

S krožnim gospodarstvom in socialnimi inovacijami bo na podeželju ustvarjenih več delovnih

mest. To pomeni tudi več davkov za boljše javne storitve. Več denarja ostane v regiji: 1 evro

porabljen v lokalnih podjetjih prinaša 3 evre za regijo namesto 1 evra porabljenega za

multinacionalke!

Dejstva in misli:

– Podjetja plačujejo davke v regiji/državi, medtem ko jih velika podjetja pogosto ne

plačujejo.

– Boljša skupnost zaradi sodelovanja in povečevanja/manjšega zmanjševanja števila

prebivalcev.

– Več lokalnih podjetij vodi k boljši lokalni infrastrukturi, storitvam in ponudbi izdelkov

ter tako povečuje kakovost življenja. Več ljudi lahko pride in želi živeti v vaši vasi,

namesto da bi drugi želeli oditi v naslednje urbano območje.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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– Več ljudi v vaši vasi povečuje prihodek skupnosti in posledično storitve in

infrastrukturo skupnosti.

Družbene inovacije in krožno gospodarstvo lahko izzovejo pravo zanko izboljšav. Razmislite

o tem, ukrepajte in bodite del tega!

Proizvodna vrednostna veriga opisuje celoten nabor dejavnosti, potrebnih za ustvarjanje

izdelka ali storitve. Za podjetja, ki proizvajajo blago, vrednostna veriga obsega korake, ki

vključujejo prenos izdelka od zasnove do distribucije in vse, kar je vmes – kot so nabava

surovin, proizvodne funkcije in tržne dejavnosti. Čim več takšnih dejavnosti poteka v vaši

vasi, tem bolje!

Lokalno proizvedeni izdelki spodbujajo lokalno proizvodno vrednostno verigo. Lokalna

proizvodnja in ponudba lokalnih storitev prinašata številne prednosti:

– Izdelki z lokalnim pridihom so zelo privlačni.

– Visokokakovostni izdelki usposobljenih lokalnih ponudnikov pomagajo pri uporabi

zamisli o trajnih izdelkih in zmanjševanju odpadkov.

– Lokalna podjetja v idealnem primeru uporabljajo lokalne surovine ali sekundarne

materiale – od drugih lokalnih ponudnikov.

– Posebni izdelki so zanimivi za turiste/potnike!

– Kulturna dediščina je vključena v izdelke, hkrati pa se tudi ohranja.

– Z novimi pristopi, kot je krožno gospodarstvo, se lahko izumijo novi izdelki. S tem se

lahko okrepi kulturni razvoj.

– Več denarja ostane v vaši vasi/regiji in pomaga pri ustvarjanju več delovnih mest.

Podjetništvo je ključni element živahnega lokalnega gospodarstva. Lastnik ali vodja podjetja

poskuša s tveganjem in pobudo ustvariti dobiček – za svoje podjetje, morebitne zaposlene in v

idealnem primeru tudi za boljše življenje vseh vpletenih in udeleženih oseb.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
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Ste zaposleni že vse življenje? Ste si vedno želeli ustanoviti lastno podjetje? Biti sam svoj

šef? Obstaja veliko razlogov, zakaj bi to morali storiti ZDAJ:

– Več delovnih mest ustvarijo lokalna podjetja kot mednarodna podjetja.

– Z ustanovitvijo lastnega podjetja ne ustvarjate le SVOJEGA novega delovnega mesta,

temveč tudi delovna mesta za morebitne zaposlene ali poslovne partnerje.

– Imate priložnost, da svoje podjetje ustvarite iz tistega, kar znate najbolje in najraje

počnete. Sami ste svoj šef.

– Več dodane vrednosti zaradi lokalnih delovnih mest/izdelkov/storitev v regiji.

– Regionalne valute (bodisi resnična regionalna valuta bodisi kuponi, ki jih je mogoče

porabiti v regiji) povečujejo ustvarjanje dodane vrednosti v regiji.

Z izvajanjem socialnih inovacij bo vaša skupnost pridobila živahnejši duh in močnejšo

zdravo pamet. Vaša vas bo lahko živela (in obiskovalcem ponudila) edinstven značaj in

občutek življenja. Zavedajte se, da lahko tudi množica najde boljše vizije in rešitve za

prihodnost kot posamezni misleci in akterji. Vsak posameznik, ki sodeluje pri razvijanju

novega duha in podobe vasi, je pomemben in je del novega območja.

Delovna mesta, ki jih na vašem podeželskem območju ustvarite vi in vaši

sostanovalci/poslovni partnerji, prinašajo veliko večjo gospodarsko korist kot delovna mesta,

ki jih ustvarjajo mednarodna podjetja.

Socialne inovacije bodo pomagale okrepiti občutek skupnosti, opolnomočiti državljane, da

ustvarijo kraj, kjer želijo živeti, zmanjšati odvisnost od velikih podjetij, državne pomoči in

povečati stopnjo samoodločanja.

Podeželske skupnosti ne morejo obstajati brez ustreznih javnih storitev, ki zadovoljujejo

potrebe prebivalcev. Dostopnost storitev je ključnega pomena za dobro počutje podeželskih

prebivalcev ter socialno in gospodarsko odpornost skupnosti.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
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K temu lahko pripomore oblikovanje trgov za javne storitve. Nekatere občinske naloge, kot je

na primer čiščenje snega, lahko učinkoviteje kot občina opravlja kmet. Podobno lahko lokalni

prebivalci pogosto bolje poskrbijo za oskrbo starejših in invalidov kot pa osebje agencije, ki

se mora voziti dolge razdalje.

Nastanek več-storitvenih središč, krajev, kjer se ponujajo različne storitve in izdelki, je

učinkovit korak v prihodnost podeželskih vasi. Ta središča lahko ohranijo osnovne

maloprodajne storitve, tako da jih povežejo z drugimi storitvami, ali pa podpirajo podjetniške

duhove vseh starosti, ki želijo razviti svojo novo poslovno zamisel. Pobude se lahko začnejo

spontano, ko se lokalna trgovina ali avtomehanična delavnica odloči, da bo prevzela dodatne

dejavnosti, včasih pa jih sprožijo občinski načrtovalci, ki iščejo načine za ohranjanje storitev

na območjih z nizko gostoto prebivalstva. Nekdaj samostojna podjetja se lahko tudi zmanjšajo

ali izginejo, razen če so obstajala skupna prizadevanja za ohranitev določenih dejavnosti,

bodisi zasebne trgovine ali storitev bodisi javnih storitev. Brošura EKSRP (Evropskega

kmetijskega sklada za razvoj podeželja) vsebuje primere dobrih praks iz različnih evropskih

držav za nadaljnje branje in ideje9.

3.1 Vloga MOJE vasi v regiji

Preučite zbirko orodij SMART VILLAGE in poiščite naše orodje za analizo vloge vaše vasi v

vaši regiji.

Analiza: Ali krožno gospodarstvo in socialne inovacije že obstajajo? Kje in v kakšnem

obsegu? Poiščite potencialna področja uporabe obeh konceptov.

3.2 Moja vas, moje življenje in svet

Ne glede na to, ali gre za zasebno podjetje, javno službo ali dejavnost javnega upravljanja,

imajo družba in posamezniki – VI – koristi od socialnih inovacij. Ker naj bi bila udeležba pri

9 Glej https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/publi-eafrd-brochure-07-en_2018-0.pdf, str.
4
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vsaki odločitvi visoka, se pričakuje, da se bo sprejetost v skupnosti povečala – predvsem

motivacija posameznikov za družbeni in gospodarski prispevek k živahni in uspešni

skupnosti, saj jih organi slišijo in vidijo ter jih podpirajo pri njihovih vizijah.

Če bi čutili, da lahko prispevate k spremembam v svoji skupnosti, okolju in bi imeli od svoje

dejavnosti osebne ter ekonomske koristi – zakaj ne bi želeli tvegati? Človeštvo potrebuje

smiselne, trajnostne in celostne dejavnosti in izdelke, da bi povečalo povezanost, znanje in

spoštovanje vrednot, pa naj bo to na regionalni ali globalni ravni. Svet se bo spremenil z

majhnimi koraki, v majhnem obsegu, v naših vaseh. To ni (samo) nekje drugje. Svet smo mi,

mi smo svet.

3.3 Zakaj naj sodelujem?

Ali imate poseben interes ali spretnost? Ste upokojeni, vendar bi radi ostali vključeni v

družbeno in gospodarsko življenje? Ste brezposelni in ste starejši od 50 let ter je zunaj težko

najti zaposlitev? Se želite povezati s širšo skupnostjo, sklepati nova poznanstva in prijateljstva

ter deliti svoje znanje in talente? Želite prispevati k izboljšanju infrastrukture na svojem

območju? Postanite aktivni in ustanovite svoje podjetje!

VI ste strokovnjak v svoji regiji. Delite svoje znanje in vrednote s popotniki, tujci ali turisti!

Če ne veste, kako bi se lahko vključili, uporabite naše orodje ANALIZA POTENCIALA.

3.4 Kakšne so moje možnosti za vključitev v podeželski turizem in krožno

gospodarstvo?

Če že imate poslovno idejo, lahko naslednji del preskočite. Če ne, vam bodo naslednja

vprašanja pomagala ugotoviti, kako bi lahko sodelovali. Najprej ugotovite, kakšen je vaš

potencial. S tehniko analize SWOT (slov. prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti)

preverite, kako ste vi in vaše okolje zdaj situirani. To vam bo pomagalo sprejeti dobro

odločitev za vašo prihodnost.
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Izvedite možgansko nevihto možnosti poslovnih idej, morebiti več kot ene. Tako boste

razširili svoj um in ugotovili, da tudi če ni "ene in edine" poti, je še vedno veliko možnosti.

Ta vprašanja vam bodo morda pomagala odkriti vaše želje:

● Kaj resnično RADI počnete?

● V čem sem DOBRI?

● Katera od zgoraj omenjenih stvari bi lahko služila kot poslovna ideja za izvajanje

krožnega gospodarstva in socialnih inovacij?

● Ali so v regiji na voljo viri, ki jih boste potrebovali? Ali je pristop krožnega

gospodarstva izpolnjen? Kako? Če ne, razmislite, kako bi ga lahko še vedno izpolnili.

● Ali bi za svoje poslovanje potrebovali/želeli imeti (poslovne) partnerje/druge osebe?

● Kdo bi se lahko zanimal za vaš izdelek ali storitev? Kako/kje bi lahko promovirali

svojo idejo/poslovno dejavnost ciljni skupini?

● Kako boste spremljali/merili svoja sredstva/poslovni uspeh/socialno korist pametne

vasi?

Zdaj vzemite idejo, ki vam je najbolj všeč, in opravite analizo SWOT. Ta vam bo pomagala

ugotoviti notranje in zunanje dejavnike, ki lahko podpirajo ali ogrožajo vašo poslovno vizijo.

To analizo lahko ponovite pri poljubnem številu idej.

Analiza SWOT:

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
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Ko boste izpolnili analizo SWOT, boste lahko jasneje videli, kje so vaše prednosti in kako

zunanji dejavniki podpirajo ali onemogočajo vaše zamisli in vizije. Na vas je, da se odločite

za svoj potencial in za svoje ugodno okolje. To je lahko smer vaših prvih korakov na poti do

vašega podjetja podeželskega turizma.

Zbrali smo številne dobre primere, kjer so predstavljena podobna podjetja iz vse Evrope.

Oglejte si naše študije primerov v zadnjem delu tega priročnika in se navdihnite!

4. KAKO ustvariti svoje podjetje?

Oglejte si priročnike 2-4, še posebej priročnik 4 na to temo.

Razvijte poslovni načrt podeželskega turizma, ki bo vključeval ključne koncepte krožnega

gospodarstva.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.



Erasmus+ strateško partnerstvo - 2020-1-RO01-KA204-080290

Želite ustanoviti lastno podjetje na področju podeželskega turizma? Vendar ne veste, kako

začeti s poslovanjem? Je treba razjasniti pravna vprašanja? Pomanjkanje začetnega kapitala?

Ko ste odkrili svoje individualne prednosti in se odločili za poslovno temo, morate izdelati

dober poslovni načrt.

4.1 Izvedbeni koraki (dejanski postopki za ustanovitev podjetja)

Opredelite svoje poslovne cilje in jih imejte v mislih pri vzpostavljanju podjetja. To vam bo

preprečilo, da bi stvari "samo delali" brez družbene, ekonomske ali osebne učinkovitosti.

Tukaj označite in dodajte svoje predvidene poslovne rezultate in cilje:

● S svojim poslom želim zaslužiti: nekaj - veliko - čim več

● Iščem poklic po upokojitvi. ... ur na teden bo v redu.

● Želim delati nekaj smiselnega (zase, za svojo skupnost, za svet?).

● Svoje talente in misli želim deliti z drugimi.

● Želim delati v skupini (zaposliti druge ljudi, prostovoljce ...?).

● Drugo: ...

"Brez ciljev":

Pogosto je koristno oblikovati tudi cilje, ki jih NE želite doseči s svojo poslovno zamislijo.

Tako se lahko izognete nesporazumom ali neučinkovitemu načrtovanju.

Tukaj označite in dodajte predvidene poslovne rezultate in cilje:

● V svojem novem podjetju želim še naprej delati s polnim delovnim časom/veliko

delati.

● Želim zaslužiti čim več denarja.

● S svojim podjetjem želim rešiti svet.

● Imam poslanstvo, da druge ljudi prepričam o svojih zamislih.
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● ...

Časovni načrt, načrt upravljanja ... prvi koraki za začetek:

● Ali bom ponujal izdelke ali storitve? Ali oboje?

● Kaj bom potreboval v smislu materiala za vzpostavitev svojega podjetja?

● Ali lahko drugi ljudje podpirajo moje podjetje? V kakšni obliki? Ali bom plačeval

zaposlene ali bom imel koristi od prostovoljnih podpornikov? Koliko časa želim

vložiti v svoj posel (na teden/mesec)?

● Načrt trženja: Kako bodo lokalni prebivalci in/ali popotniki izvedeli za moje podjetje?

Tiskani izdelki, večstoritveno središče v moji vasi, spletne informacije, družbeni

mediji?

● Kako bom upošteval načela krožnega gospodarstva in lokalne vrednostne verige?

● Financiranje: Koliko denarja želim/moram vložiti v svoje novo podjetje?

● Kako bom meril svoj uspeh? Morda boste želeli uporabiti kazalnike, kot so: osebno

zadovoljstvo, zadovoljne stranke iz moje vasi in od drugod, doseženi/preseženi

načrtovani prihodki, dodana družbena in/ali finančna vrednost za skupnost, nova

poznanstva/prijatelji prek mojega podjetja, preoblikovanje moje vasi v pametnejšo vas

...

Časovni načrt:

● Kaj je treba storiti kot pripravo na začetek? Je potrebna podpora? Katera? Kdaj?

● Kdaj bom začel/a poslovati?

● Kateri koraki so potrebni za začetek poslovanja? Kdaj?

● Odpiralni čas (če je primerno).

Financiranje in podpora: Programi za razvoj podeželja
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Programi za razvoj podeželja (PRP) zagotavljajo znatna proračunska sredstva. Ob strateški

uporabi lahko ukrepi PRP podprejo ljudi v pametnih vaseh na vsaki stopnji procesa

preoblikovanja: od začetne zamisli do uspešne razširitve.

Številni PRP podpirajo načrtovanje od spodaj navzgor, animacijo, usposabljanje, tehnično

pomoč, pilotno testiranje in financiranje inovativnih projektov.

Pametne vasi uporabljajo politiko razvoja podeželja tudi kot katalizator za mobilizacijo drugih

(finančnih in človeških) virov. Nekateri organi upravljanja kažejo, kako je mogoče uporabiti

PRP za multiplikativne učinke s črpanjem drugih sredstev EU, nacionalnih in zasebnih

sredstev ter podpirati pobude pametnih vasi na področjih, kot so obnovljivi viri energije,

širokopasovne povezave in mobilnost.

Vendar se podeželske skupnosti v mnogih primerih na izzive, s katerimi se soočajo, odzivajo

hitreje kot politika. Zato se iščejo inovativne rešitve financiranja, ki vključujejo naložbe

zasebnega sektorja in množično financiranje10.

4.2 Kako bom premagal ovire na poti do lastnega podjetja SMART VILLAGE?

5. Kako to počnejo drugi? Primeri dobrih praks.

Lokalna vrednostna veriga za mlečne izdelke na območju saških vasi v Transilvaniji

(Viscri)

Kratek opis ključnih vidikov

Vzpostavitev lokalne vrednostne verige za mlečne izdelke na območju saških vasi v

Transilvaniji (Viscri), ki bo dodala vrednost mleku, ki ga proizvedejo krave, krmljene s travo

in so v lasti kmetov v regiji.

10 glej https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/publi-eafrd-brochure-07-en_2018-0.pdf
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Financira: Fundacija Carrefour

Trajanje projekta: marec 2019 – marec 2020 (1 leto)

Proračun: 250.000 EUR

Cilj projekta je ustvariti in vzpostaviti lokalno vrednostno verigo za mlečne izdelke na

območju saških vasi v Transilvaniji (Târnava Mare), ki bo dodala vrednost mleku, ki ga

proizvajajo krave, krmljene s travo, ki so v lasti kmetov v regiji.

Pokrajina Târnava Mare je ena najbogatejših pokrajin v Evropi z vidika biotske raznovrstnosti

v regiji. Krave, ki se pasejo na teh pašnikih v sistemu "naravnega ekološkega" kmetijstva,

proizvajajo mleko visoke kakovosti, kar je mogoče znanstveno dokazati z analizo, saj je še

posebej bogato z zdravimi in okusnimi spojinami ter elementi. Iz te surovine je mogoče

izdelati sir, ki ima svojo edinstvenost in naravno kakovost.

Cilj tega projekta je omogočiti kmetijskim skupnostim (približno 5.000 družin) na tem

območju, upraviteljem zemlje, da ji dajo vrednost, ki si jo zasluži, tako da razvijejo

podjetniško vizijo, razlikujejo svoje proizvode od proizvodov industrijske kakovosti, se

izognejo "pastem", ki lahko zmanjšajo obseg prodaje, izkoristijo inovacije v proizvodnji in

končno omogočijo dolgoročno trajnostno preživetje teh pokrajin in njihovih skupnosti.

Kaj bodo storili naprej:

– iskanje potencialnih receptov;

– popravilo stavbe za proizvodnjo sira, nakup in namestitev opreme vključno z

laboratorijsko opremo, ki omogoča dober nadzor kakovosti (dosledna kakovost je

bistvenega pomena za zagotovitev trga; najpogostejša težava mikropodjetij v Romuniji

je ravno nedosledna kakovost);

– proizvodnja prvih serij izdelkov v enoti za predelavo mleka;

– opredelitev meril kakovosti sira Viscri (od kmetije do končnega izdelka);

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
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– opredelitev proizvodnih smernic vključno z vrsto krme;

– oblikovanje strategije trženja, embalaže in blagovnih znamk.

Ta projekt bo pomagal zmanjšati revščino in spodbuditi mlade, da ostanejo na družinskih

kmetijah.

Viscri, tako kot mnoge vasi v Romuniji (in ne samo v Romuniji), trpi zaradi pomanjkanja

medsebojnega zaupanja, ki spodkopava sposobnost lokalnih prebivalcev, da se uprejo

socialnim in gospodarskim pritiskom. Projekt bo spodbudil sodelovanje in zaupanje.

Potrošniki bodo imeli dostop do kakovostne hrane, poleg tega pa se bodo bolj zavedali

vrednot kmetijskih krajin z visoko naravno vrednostjo v Romuniji in jih bodo s svojimi

nakupnimi odločitvami bolj podpirali.

Upravičenci:

– Kmetje: 50 članov združenja iz Viscri.

– Skupnost: povečala se bo socialna kohezija v skupnosti Viscri, ki šteje 300 ljudi. V

širšem merilu: 5.000 kmečkih družin v Tarnava Mare kot nakupovalnem območju.

Gospodarske in družbene koristi so obsežne.

Potrošniki, ki bodo imeli boljši dostop do kakovostne hrane, se bodo bolj zavedali vrednot

visokokakovostnih pokrajin v Romuniji ter jih bodo s svojimi nakupnimi odločitvami bolj

podpirali.

Kateri so vidiki družbenih inovacij ali načela krožnega gospodarstva v tej dobri praksi?

Inovacije in spodbujanje privlačnih načinov preživljanja na podeželju

Filozofija ADEPT-a je združiti inovacije s tradicijo, ne pa ohranjati visokokakovostne krajine

kot v muzeju. ADEPT uporablja inovacije na različnih ravneh, da bi območje postalo
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privlačnejše za obiskovalce in gospodarsko zanimivejše za domačine. Na območju smo na

primer uvedli inovativne kosilnice, ki so veliko bolj prilagojene potrebam kmetov in okolja.

Na ravni obiskovalcev in trženja ADEPT uporablja aplikacije za pametne telefone in

družbene medije za promocijo turizma in hrane na območju. ADEPT upa, da bo razvil nove

proizvode, kot so visokokakovostna govedina in edinstveni lokalni siri, ki so primerni za

pokrajino in stalno upravljanje travnikov. Na ravni predelave je ADEPT razvil enoto za

predelavo zelenjave in sadja. ADEPT je imel močan lokalni vpliv. Zdaj želimo v partnerstvu s

podjetjem TFT Forest Trust Rurality ta projekt premakniti na drugo raven, kjer lahko

dosežemo več kot le nišni učinek in pomagamo rešiti večji del kmetov, ki živijo in vzdržujejo

te edinstvene pokrajine v Transilvaniji in drugih delih Romunije. Ta projekt bo potekal v

tesnem sodelovanju z domačini, da bi kmetom zagotovili ustrezno vrednost za njihove

proizvode, tako da jih ne bodo prodajali kot blago, ki konkurira industrijskim proizvodom,

temveč bodo prejeli ustrezno ceno, ki bo kapitalizirala ohranjanje narave in kakovost hrane. S

tistimi gospodarskimi akterji v vrednostni verigi, ki imajo enake interese in vrednote, delimo

željo po inovacijah in soustvarjanju uspešne prihodnosti za njihove skupnosti in ekosisteme v

Transilvaniji.

Splošni cilj projekta je zagotoviti tej skupnosti večjo finančno stabilnost in model, ki ga lahko

uporabijo tudi druge skupnosti.

Cilji:

Dodati lokalno vrednost mleku proizvedenemu v Târnava Mare pomeni ustvariti in tržiti

izdelke, ki nosijo vso edinstvenost območja.

Sodelovanje z majhno, a močno skupnostjo. Vas Viscri je najprimernejša – ima približno 350

krav, od katerih jih 180 daje mleko. Začeli bomo sodelovati z združenjem kmetov Viscri,

pozneje pa projekt razširili na sosednje vasi, ki imajo enake značilnosti kmetijstva in

pokrajine.
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Sooblikovanje za uspeh. ADEPT bo sodeloval s kmeti pri upravljanju naložb in vzpostavitvi

proizvodne enote, pri tem pa bo izkoristil tehnično znanje, ki ga ponuja TFT.

Priprava izvirnega recepta za sir, ki mora upoštevati vrsto sira, ki bi ga trg sprejel, pri čemer

mora opredeliti kakovost in edinstvenost pokrajine Târnava Mare. Potrošniki so vse bolj

pripravljeni, da se prek hrane povežejo z naravo in so prepričani, da je hrana, ki jo uživajo,

zdrava zanje. Sir Viscri jim bo omogočil, da izkoristijo oboje.

Spletna stran: https://fundatia-adept.org/ro/proiecte/unitate-de-procesare-lapte-in-satul-viscri/

Avtor: Irene’s Travel

Nod Verde – zeleno vozlišče

Kratek opis ključnih vidikov

Nod Verde je kraj, kjer lahko najdete kakovostne izdelke s pozornostjo do odnosa med

proizvajalcem in potrošnikom, kraj, kjer lahko kupite lokalne izdelke iz gospodinjstev in od

kmetov v okrožju Cluj ter njegovi okolici.

Gre za projekt, ki ga izvaja navdušena ekipa z več kot 10-letnimi izkušnjami v odnosu do

lokalnih proizvajalcev, ki je na pobudo Fundacije Civite za civilno družbo – podružnica

Cluj-Napoca je predlagala, da se v Transilvaniji začne izvajati nov koncept, s katerim bo

povezava potrošnika z lokalnim proizvajalcem preprosta in poštena.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.

https://fundatia-adept.org/ro/proiecte/unitate-de-procesare-lapte-in-satul-viscri/
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Združenje zbira lokalne izdelke s podeželja v Cluju in jih dostavlja na dom ali v pisarno v

okolju prijaznem zaboju.

Izbirate lahko med široko paleto kmetijsko-živilskih proizvodov iz več kot 15 krajev, ki so od

mesta Cluj–Napoca oddaljeni največ 150 km iz gospodinjstev in od kmetov v okrožjih Cluj,

Bihor, Alba, Mureș, Sălaj in Bistrița-Năsăud.

Tu boste lahko spoznali tudi zgodbo tistih, ki na svojih vrtovih ali kmetijah pridelujejo

zelenjavo in sadje ali redijo živali za proizvodnjo mleka in mesa. Obstajajo ljudje, ki

kmetujejo za dodaten zaslužek ali živijo samo od tega in so zdaj združeni v prvem

"prehranskem središču" v severni Transilvaniji.

Zeleno vozlišče povezuje svet sodobne vasi s svetom zaposlenih ljudi. Podpira, krepi in

obnavlja ta dva svetova ter jima pomaga do boljšega življenja.

V osnovi lokalni izdelki pridejo do potrošnikov prek preproste in uporabniku prijazne spletne

platforme, s čimer se ustvari neposredna povezava med ponudbo in povpraševanjem. Dostava

poteka po vsej državi, plačila pa se izvajajo preko spleta.

Kateri so vidiki družbenih inovacij ali načela krožnega gospodarstva v tej dobri praksi?

Še pred začetkom Nod Verde je bilo na jedilnikih restavracij in barov v Cluj-Napoci in njeni

okolici zelo malo lokalnih izdelkov. Lastniki restavracij in kuharji so odprti za uživanje in

uporabo lokalnih proizvodov, vendar ni povezovalca, ki bi zadovoljeval njihove stalne potrebe

po količinah dobavljenih proizvodov in logističnih potrebah. Od julija 2018 je prek te

platforme restavracijam v Cluj-Napoci na voljo sistem dostave glede na potrebe po izdelkih,

in sicer na podlagi zahtevkov in načrta, določenega v medsebojnem dogovoru z vodji nabave

HORECA v Cluj-Napoci.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.



Erasmus+ strateško partnerstvo - 2020-1-RO01-KA204-080290

Inovacije: Posebej so ustvarili koncept "naredi si sam" škatle, ki jo je mogoče 100-odstotno

prilagoditi in v kateri imata svojo besedo raznolikost in svežina. Škatla Green Knot, ki

pomeni vse, kar si želite v sezoni in izven nje.

Prispevek: Prispeva k rasti manj kapitaliziranega območja, pri čemer uporablja znanje

Fundacije Civitas za civilno družbo – podružnica Cluj-Napoca in sodelovanje v kmetijskih

partnerstvih, ki jih podpira skupnost.

Podpora: Na eni strani podpirajo delo malih proizvajalcev in lokalnih virov, na drugi strani pa

izboljšujejo življenjski standard in hrano, ki jo vsakodnevno uživamo.

Hvaležnost: Zaupanje v neizkoriščene talente na podeželju, spoštovanje in hvaležnost do

proizvajalcev, ki jih spodbujajo, da še naprej delajo to, kar delajo.

Zaupanje: Krepitev zaupanja v izdelke, ki jih ti mali proizvajalci tržijo in zagotavljanje

podpore preko platforme, ki jim pomaga pri uveljavljanju.

Trajnost: Denar od prodaje izdelkov se ponovno investira, kar dodatno pomaga temu krogu

lokalnih proizvajalcev.

Skrb: Z vsem, kar združenje počne, izkazuje skrb za potrošnike in varuje njihovo zdravje s

pomočjo proizvajalcev, ki jih izbere združenje.

Prijava: Združenje deluje kot povezovalno vozlišče med malimi proizvajalci in potrošniki, ki

iščejo zdrave alternative za svojo vsakodnevno potrošniško košarico.

Poštenost: Cilj združenja je ponovno vzpostaviti zaupanje med podeželjem in mesti, pošteno

obnoviti ta most in potrošniku ponovno zagotoviti pravico do izbire.

Spletna stran: https://nodverde.ro

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.

https://nodverde.ro
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Avtor: Irene’s Travel

Katty Fashion

Kratek opis ključnih vidikov

Organizacija se popolnoma zaveda velikega vpliva predelave in porabe tekstila in oblačil na

okolje in zdravje ljudi, zato Katty Fashion deluje v skladu z novim evropskim pristopom k

trajnostnemu in okolju prijaznemu razvoju tekstilne in oblačilne industrije. Prav tako se

pridružujejo strateški viziji organa za regionalni razvoj severovzhodne regije za spodbujanje

konkurenčnosti, inovacij in specializacije tekstilnega in oblačilnega sektorja. Katty Fashion

izpolnjuje potrebe ekoloških potrošnikov, ki želijo pridobiti trajnostna in naravna oblačila ter

tekstil. Skupaj z drugimi podjetji je ustanovna članica združenja REGINNOVA, ki podpira

inovacije, prenos tehnologije, človeške vire in skupnost ter želi povabiti vse zainteresirane

strani v severovzhodni regiji, da ustvarijo strukturirano okolje za spodbujanje oblikovanja

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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trajnostnih vrednostnih verig in konkurenčne uporabe tekstila ter oblačil iz konopljinih

vlaken. Rastlino konopljo, ki je ena najstarejših rastlin z vlakni na svetu, je mogoče skoraj v

celoti predelati v najrazličnejše prožne kombinacije izdelkov za široko uporabo, poleg tega pa

zagotavlja trajnostni in obnovljiv vir energije.

Kateri so vidiki družbenih inovacij ali načela krožnega gospodarstva v tej dobri praksi?

Projekt Katty Fashion želi svojim strankam ponuditi ekološka in trpežna oblačila. Katty

Fashion je članica Fashion Ethics Foruma – organa za trajnostno modno industrijo, ki

predstavlja več kot 10.000 članov v več kot 100 državah – in je majhna tovarna z naslednjimi

cilji:

– nadaljevati z nenehno in trajnostno rastjo;

– ustvariti in ohranjati dolgoročne, vzajemno koristne odnose.

Od leta 2010 naprej si prizadevajo:

– razviti svoj zeleni in etični projekt;

– razviti koncept eko-šik ženskih oblačil in gospodinjskega tekstila;

– ustvarjati modne kolekcije z uporabo ekološko inovativnih materialov, ki jih je

mogoče reciklirati;

– združiti družbeno odgovornost za zaščito lokalnega ekosistema;

– zagotavljanje poštenih delovnih pogojev in pomoč skupnosti z zagotavljanjem lepih in

zdravih oblačil ter koristnega gospodinjskega tekstila.

Spletna stran: https://katty-fashion.com  

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.

https://katty-fashion.com
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Avtor: Irene’s Travel

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Fontana zelenega zlata

Kratek opis ključnih vidikov

Fontana zelenega zlata je poklon hmeljarski dediščini Žalca in Spodnje Savinjske doline, ki

pooseblja središče hmeljarstva v Sloveniji. Je rezultat skupnih prizadevanj Občine Žalec,

lokalnih podjetnikov in Centra za razvoj kulture, športa in turizma Občine Žalec.

Fontana piva se nahaja v Spodnji Savinjski dolini, ki je zaradi hmeljarske tradicije območja

poimenovana tudi Dolina zelenega zlata. Kot piše na spletni strani fontane piva, fontana

zelenega zlata "pripoveduje zgodbo o hmeljarski tradiciji, ki se je razvijala skozi stoletje in

pol. V nekaterih krajih živi še naprej, v drugih pa je postala le še spomin. Na to dediščino nas

še vedno spominjajo številna orodja, navade in običaji." Fontana kot turistični proizvod

temelji na kulturni in naravni dediščini lokalnega območja ter jo promovira za sedanje in

prihodnje generacije.

Od aprila do oktobra vsako leto pridejo obiskovalci z vsega sveta, da bi poskusili lokalno

pivo. Vrste piva so strogo izdelane iz lokalnega hmelja. Na ta način se promovira veliko

mikropivovarn. Vodnjak je obdan s turističnimi informacijskimi tablami o tradiciji

hmeljarstva. Stoji v osrednjem parku poleg lokalne tržnice v središču mesta Žalec. Fontana je

od leta 2017, ko so jo odprli, v Žalec in Spodnjo Savinjsko dolino pripeljala na tisoče turistov.

Povečala je obisk drugih turističnih znamenitosti na tem območju, lokalnih restavracij, barov

in kavarn. Fontano piva dopolnjuje trgovina s spominki, ki je postavljena le nekaj korakov

stran. Dejavnosti fontane piva vključujejo prodajo spominkov, piva, trženje turističnih

izdelkov, turistične oglede, prodajo izdelkov lokalnih kmetij in izdelkov iz zelenega zlata.

Ključne značilnosti poslovnega modela:

Fontano piva upravlja Center za razvoj kulture, športa in turizma Občine Žalec. Ker je center

javna ustanova, ki v prvi vrsti izvaja javne turistične storitve, je fontana piva med njenimi

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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pridobitnimi proizvodi. Poudariti je treba, da ima Center veliko področij, za katera skrbi, in da

je upravljanje fontane piv le ena od njegovih dejavnosti. To lahko prinaša določena tveganja.

● Nahaja se na podeželskem območju.

● Je del blagovne znamke Zeleno zlato.

● Dopolnjuje nekatere druge lokalne turistične proizvode in pobude: kolesarska pot med

hmeljišči, Dežela Celjska, blagovna znamka Zeleno zlato.

● Temelji na tradiciji pridelave hmelja in proizvodnje piva – kulturni dediščini lokalnega

območja.

● Spodbuja lokalne proizvode.

Kateri so vidiki družbenih inovacij ali načela krožnega gospodarstva v tej dobri praksi?

Trajnost:

● uporaba lokalnih virov (hmelja),

● sodelovanje z lokalnimi ponudniki (restavracije, kavarne, turistična društva itd.),

● zaposlovanje domačinov in

● prodaja lokalnih proizvodov.

Spletna stran: https://www.beerfountain.eu/en/

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Pivska%20Fontana%20%C5%BDalec/13905441
70959905/ 

Viri: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmaribor24.si%2Fslovenija%2Fljub
itelji-piva-boste-znova-prisli-na-svoj-racun-fontana-piv-bo-kmalu-zazivela&psig=AOvVaw11
Ajy3-Y0YljvQJ1qklipo&ust=1631259073316000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRx
qFwoTCICWvPS68fICFQAAAAAdAAAAABAU 

https://odpiralnicasi.com/spots/fontana-piv-zeleno-zlato-zalec-savinjska-cesta-29c3e8d685

https://www.beerfountain.eu/sl/ponudba/

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.

https://www.beerfountain.eu/en/
https://www.facebook.com/pages/Pivska%20Fontana%20%C5%BDalec/1390544170959905/
https://www.facebook.com/pages/Pivska%20Fontana%20%C5%BDalec/1390544170959905/
https://maribor24.si/slovenija/ljubitelji-piva-boste-znova-prisli-na-svoj-racun-fontana-piv-bo-kmalu-zazivela
https://maribor24.si/slovenija/ljubitelji-piva-boste-znova-prisli-na-svoj-racun-fontana-piv-bo-kmalu-zazivela
https://maribor24.si/slovenija/ljubitelji-piva-boste-znova-prisli-na-svoj-racun-fontana-piv-bo-kmalu-zazivela
https://maribor24.si/slovenija/ljubitelji-piva-boste-znova-prisli-na-svoj-racun-fontana-piv-bo-kmalu-zazivela
https://odpiralnicasi.com/spots/fontana-piv-zeleno-zlato-zalec-savinjska-cesta-29c3e8d685
https://www.beerfountain.eu/sl/ponudba/


Erasmus+ strateško partnerstvo - 2020-1-RO01-KA204-080290

Avtor: UPI  ljudska univerza Žalec (slike so v Google Drive)

Vino z razgledom

Kratek opis ključnih vidikov

Vinska fontana Marezige je prva vinska fontana v Sloveniji, nahaja se na hribu blizu morja v

vasi Marezige. Od tod se razprostira čudovit razgled na slovensko obalo, kjer lahko uživajo

ljubitelji vina in gurmani. Za nepozabno in edinstveno doživetje lahko gostje v odprti

samopostrežni fontani uživajo v vinih iz lokalnih vinskih kleti in iz Vinakoper. Del poslovanja

je tudi istrska kulinarika, gostje pa lahko v trgovini kupijo lokalno pridelane dobrote (npr.

tartufe, čokolade, izdelke iz morske soli, olive, marmelade, buteljčna vina itd).

Samopostrežna fontana je postavljena na prostem v bližini trgovine. Ponuja štiri različne vrste

vina – chardonnay, malvazijo in refošk (vse iz Vinakoper) ter vino, ki je zmagalo na

vsakoletnem natečaju – letos je bil nagrajen še refošk drugega proizvajalca vina, ki je gostom

na voljo od meseca avgusta do konca natečaja v naslednjem letu. Z drugimi besedami, tri

vrste vina vedno ostanejo enake, ena vrsta pa se vsako leto spremeni, kar daje drugim

proizvajalcem vina priložnost, da tekmujejo in promovirajo sebe in svoje vinske kleti.

Gostje lahko izbirajo med dvema paketoma – prvi je primeren za posameznike in vsebuje

vinski kozarec, nosilno torbico in 3 žetone za vinsko fontano; drugi, primeren za manjše

skupine do 20 oseb, pa vsebuje vinske kozarce, nosilne torbice in vinsko karto, na kateri je

navedenih 15 različnih (in najboljših) vinarjev slovenske Istre.

Lokacija vinske fontane je od Kopra, slovenskega obalnega mesta, oddaljena približno 20

minut vožnje. Gostje lahko do fontane pridejo z lastnimi vozili ali pa se zapeljejo z vinskim

avtobusom, ki je še en del podjetja. Avtobus goste popelje skozi vinograde slovenske Istre vse

do panoramskega razgleda, kjer je postavljena vinska fontana Marezige. Gostje lahko izbirajo

med različnimi paketi za vinski avtobus. Prvi paket vključuje obisk vinske kleti Vinakoper,

vožnjo s starodobnim ameriškim avtobusom po vinski cesti in obisk vinske fontane Marezige

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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z degustacijo vin in istrskega sira. Drugi paket vsebuje ogled Kopra z avtobusom s postankom

v starem mestnem jedru in muzejem Tomos, vožnjo po oljčni cesti s postankom v oljarni

Babič ter obisk vinske fontane Marezige z degustacijo vin in istrskega sira. Ob koncu ogleda

se gostje z avtobusom vrnejo na izhodiščno točko. Možna je tudi prilagoditev avtobusnega

izleta, pri čemer lahko gostje izbirajo med možnostmi, navedenimi na uradni spletni strani

vinske fontane Marezige.

Na lokaciji vinske fontane se nahaja tudi restavracija Karjola, ki je v lasti istega lastnika.

Gostje lahko tu najdejo domače tradicionalne jedi s pridihom sodobnosti ali moderne klasične

jedi. Zunanjost odraža tako rustikalni istrski kot sodobni slog in ima domače vzdušje. Lokal je

primeren za različne priložnosti – bodisi za priložnostne zajtrke/kosila/večerje, poslovna

kosila ali celo nepozabno poroko.

Kateri so vidiki družbenih inovacij ali načela krožnega gospodarstva v tej dobri praksi?

Trajnost:

● uporaba lokalnih virov (vina proizvajalca Vinakoper in ostalih lokalnih proizvajalcev),

● širitev dejavnosti (vinska fontana Marezige, majhna trgovina z lokalnimi izdelki,

restavracija Karjola čez cesto, vinski avtobus) in

● prodaja lokalnih proizvodov.

Spletna stran: https://vinska-fontana.si/en/

Facebook: https://www.facebook.com/fontana.marezige/ 

Vir: 

https://vinska-fontana.si/en/gallery/ (vir slik z imenom Vinska fontana Marezige 1, 2, in 3)

Sliko poimenovano Vinska fontana Marezige 4 je posnela Anja Kamenicki iz UPI – ljudske
univerze Žalec.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.

https://vinska-fontana.si/en/
https://www.facebook.com/fontana.marezige/
https://vinska-fontana.si/en/gallery/
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Avtor: UPI – ljudska univerza Žalec (slike v Google Drive)

Biomateriali za modo, pohištvo, embalažo, avtomobilsko industrijo in transport

Kratek opis ključnih vidikov

Podjetje VEGEA je bilo ustanovljeno leta 2016 v Milanu, da bi spodbujalo povezovanje

kemijskega in kmetijskega sektorja z razvojem inovativnih ekološko trajnostnih izdelkov.

Vegea razvija izdelke na rastlinski osnovi iz materialov pridobljenih iz sintetičnih olj za

modo, pohištvo, embalažo, avtomobilsko industrijo in transport. S spodbujanjem uporabe

obnovljivih virov kot alternative neobnovljivim fosilnim virom so proizvodni postopki razviti

na podlagi izkoriščanja biomase in rastlinskih surovin. Sodelovanje med javnim in zasebnim

sektorjem podjetju Vegea omogoča vzpostavitev sinergij in partnerstev z lokalnimi,

regionalnimi ali nacionalnimi industrijskimi in raziskovalnimi akterji. Stalne naložbe so

namenjene raziskovalnim dejavnostim za stalni razvoj inovativnih tehnologij in postopkov za

zmanjšanje vpliva na okolje. Trajnost je eden od stebrov politike družbene odgovornosti

družbe Vegea in temelji na proizvodnih postopkih, ki uporabljajo rastlinske surovine,

reciklirane materiale in polimere na biološki osnovi.

Družba Vegea vrednoti biomaso in ostanke iz agroindustrije kot surovine z visoko vrednostjo

in iz njih ustvarja nove materiale za modo, pohištvo, embalažo, avtomobilsko industrijo in

transport.

Podjetje Vegea je v sodelovanju z italijanskimi vinarji razvilo postopek za valorizacijo vinskih

odpadkov: grozdnih tropin, kot so grozdne kožice, peclji in semena, ki se zavržejo med

proizvodnjo vina. V proizvodnem postopku niso vključena strupena topila, težke kovine in

nevarne snovi za ljudi in okolje. Nenehno iščejo trajnostne rešitve, da bi svojim strankam

ponudili nove možnosti uporabe biomaterialov, pri čemer spremljajo vse postopke od prve

laboratorijske analize do proizvodnje v industrijskem obsegu.

Kateri so vidiki družbenih inovacij ali načela krožnega gospodarstva v tej dobri praksi?

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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● Recikliranje materialov, ki se štejejo za izrabljene.

● Sodelovanje med sektorji (kemični, kmetijski).

● Nove kmetijske metode.

● Inovativni postopki in izdelki.

● Nič odpadkov za ohranjanje naravnih virov in zmanjšanje onesnaževanja zaradi

pridobivanja, proizvodnje in odstranjevanja.

● Brez škodljivih snovi za ljudi.

Spletna stran: https://www.vegeacompany.com/

Facebook: https://www.facebook.com/vegeacompany 

Avtor: DLEARN (slike v Google Drive)

Vaillant. 140 let izkušenj in posebna skrb za okolje.

Kratek opis ključnih vidikov

Podjetje Vaillant, vodilno na področju dobave inteligentnih sistemov za dom, skrbi za

okoljsko trajnost s projektom SEEDS, programskim manifestom Zelena evolucija in

promocijsko kampanjo za razgradnjo starih/neučinkovitih kotlov.

Glavni cilji:

1. 25-odstotno zmanjšanje emisij CO2 v skupini.

2. Nič nesreč, kar pomeni izvajanje varnostnega programa "nič nesreč".

3. Izboljšanje učinkovitosti razvoja izdelkov.

Vsaka stranka bo z zamenjavo svojega kotla dobila sedemletno garancijo in prispevala k rasti

dreves na zavarovanih območjih v parku Ticino (Lombardija) in v dolini Aniene (Lacij).

Zaradi tega projekta zamenjava kotla pomeni zmanjšanje porabe energije, toplogrednih plinov

in CO2 v ozračju. Onesnaženost zraka je med glavnimi vzroki za bolezni dihal, srca in ožilja

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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na svetu, poleg tega pa še poslabšuje trenutne podnebne spremembe. Majhna gesta za sajenje

dreves, vendar bistvena za nas in okolje.

Kateri so vidiki družbenih inovacij ali načela krožnega gospodarstva v tej dobri praksi?

● Okolju prijazno in aktivno

● Vlaganje časa in energije v koncept krožnega gospodarstva.

● Nič ni odpadek, vse se lahko preoblikuje.

● Nenehne raziskave za trajnostne spremembe.

● Samoobnovitev izdelkov.

Spletna stran: https://www.vaillant.it/home/

Avtor: DLEARN (slike v Google Drive)

Off Grid Italija

Kratek opis ključnih vidikov

Off Grid Italija je kulturno združenje, ustanovljeno za spodbujanje življenjskih procesov z

minimalnim vplivom na okolje. Beseda OFF the Grid ima več pomenov: odklopljen od

omrežja, življenje zunaj okvirov ...

V Italiji je potrebno zelo malo, da bi imeli odnos "off the grid"!

Ljudje, ki živijo zunaj omrežja, želijo:

● izogibati se zapravljanju hrane, energije, vode, predmetov in oblačil,

● posvečati se samogradnji vsakdanjih predmetov, morda iz odpadnih materialov,

● sami proizvajati hrano,

● zmanjšati onesnaževanje okolja,

● pristopiti k alternativnim ekonomijam, kot sta menjava ali časovno bančništvo,

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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● uporabljati obnovljive vire energije,

● si prizadevati za popolnoma neodvisno življenje, ki je popolnoma ločeno od omrežij.

Geslo je: 100-odstotna odpornost, izdelana v Italiji!

Društvo Off Grid želi to filozofijo razširiti v Italiji in s konkretnimi projekti vzpostaviti

razmišljanje OFF GRID. Društvo sodeluje tudi pri oblikovanju prvega zabaviščnega parka na

svetu, posvečenega temi ponovne uporabe (Reland).

Kateri so vidiki družbenih inovacij ali načela krožnega gospodarstva v tej dobri praksi?

● spletno in osebno omrežje skupnosti

● okoljska trajnost

● krožno gospodarstvo

● uporaba obnovljivih virov energije

Spletna stran:  https://www.offgriditalia.org/

Avtor: DLEARN (slike v Google Drive)

Sodelovalna potrošnja in delitvena ekonomija podjetja GoCar na Irskem

Kratek opis ključnih vidikov

Irski nacionalni ekonomsko-socialni svet je opravil temeljito raziskavo in priporočil politike,

povezane s praksami krožnega gospodarstva v državi z namenom vzpostavitve trajnostnega

družbeno-ekonomskega in okoljskega razvoja. V ta namen je organizacija ob podpori

nevladnih organizacij, socialnih podjetij in zadrug po vsej državi izvajala dejavnosti, ki jih je

vodila skupnost, da bi ugotovila zmagovalne prakse tako v irskih podjetjih kot v civilni

družbi. Študija izpostavlja ključne podpornike in tudi najbolj ključne ovire za njihov razvoj v

okviru doseganja sistemskih sprememb v praksah krožnega gospodarstva ter raziskuje potrebo

po medsektorskih metodah, ki bodo vzpostavile poglobljeno celovito krožno gospodarstvo.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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GoCar je predstavil primer "sodelovalne potrošnje in gospodarstva delitve". V tem primeru je

bil glavni poudarek na vlogi delitvenega gospodarstva, krepitvi socialnih podjetij in sprožitvi

ukrepov na ravni skupnosti. Ključni koncept ekonomije souporabe je dejstvo, da je v razvitih

gospodarstvih izdelkov in blaga preveč, zaradi česar so splošne zmogljivosti premalo

izkoriščene. Cilj te prakse je z različnimi strategijami, kot so najem, zamenjava, posojanje,

menjava in dajanje zastonj, deliti uporabo sredstev, ki so premalo izkoriščena.

GoCar je edina organizacija na Irskem, ki zagotavlja storitev souporabe avtomobilov in deluje

po modelu plačila na vožnjo s članskimi načrti. Njen poslovni model temelji na zaračunavanju

stroškov strankam po urah in kilometrih poleg enkratne pristojbine za članstvo v klubu

GoCar. Članstvo vključuje zavarovanje, cestne pristojbine in gorivo. Stranke imajo tudi

možnost brezplačnega parkiranja na enem od 30.000 parkirnih mest v Dublinu. GoCar plačuje

pristojbino za dovoljenje lokalnim oblastem za kritje stroškov parkiranja.

Podjetje je k dotični praksi ekonomije delitve pripeljala raziskava, ki je pokazala, da je

povprečen avtomobil 90 % časa parkiran, pisarne so 30–50 % časa nezasedene, 30 % hrane se

zavrže, povprečen električni vrtalnik pa se glede na njegovo celotno življenjsko dobo

uporablja le dvanajst minut (McKinsey, 2015). V smeri povečanja uporabnosti med

avtomobili in vozili v mestu so v podjetju opazili razvoj modelov souporabe avtomobilov s

souporabo med številnimi uporabniki.

Ena od glavnih prednosti za rast podjetja GoCar je partnerstvo z lokalnimi organi (mestni svet

mesta Dublin, mestni svet mesta Cork, okrožna sveta Fingal in Dún Laoghaire-Rathdown) in

osrednjo vlado. Podjetje je skupaj z lokalnimi oblastmi vzpostavilo infrastrukturo za polnjenje

električnih avtomobilov, da bi svoje storitve razširilo tudi na slednje.

Ovire:

● tržišče ni bilo pripravljeno sprejeti novih zamisli o "gospodarstvu delitve",

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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● vse več ljudi je imelo lasten avtomobil, zato se je potreba po souporabi avtomobila

zmanjšala,

● ni bilo zakonodajne opredelitve souporabe avtomobila,

● omejene storitve in programska oprema za podporo zamisli,

● težave pri vzpostavitvi ustreznega zavarovanja,

● finančna kriza in omejen dostop do zagonskih sredstev.

Prednosti:

● povečanje uporabe javnega prevoza in kolesarjenja,

● odprava težav, povezanih z lastništvom avtomobila,

● novo nastajajoči gospodarski model,

● prihranek denarja,

● občasna uporaba avtomobila v nasprotju z okoljskimi vidiki,

● načrt za upravljanje prometa v državi,

● prispevek k vzpostavitvi krožnega gospodarstva,

● skupna poraba.

Referenca: "Vključevanje v sistem za upravljanje z avtomobilom":

O'Rafferty, S. (2017). National Economic & Social Council, Moving Towards the Circular

Economy in Ireland, št. 144, pridobljeno 16. avgusta 2021 s spletne strani

http://files.nesc.ie/nesc_reports/en/144_Moving_Towards_the_Circular_Economy.pdf

Kateri so vidiki družbenih inovacij ali načela krožnega gospodarstva v tej dobri praksi?

GoCar je predstavil nove prakse, ki temeljijo na ekonomiji delitve in sodelovalni potrošnji, da

bi spodbudil ukrepe, ki jih vodi skupnost.

Podjetje je s svojo pobudo postalo nosilec sprememb na področju družbenih inovacij, ki so

pripeljale do alternativnega načina razmišljanja in celo življenjskega sloga na področju

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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ponovne uporabe in okoljske zavesti. Tako so bila izpolnjena naslednja glavna načela

krožnega gospodarstva:

● eko-dizajn z namenom zmanjšanja prometa, nadzora nad uporabo avtomobilov,

podpore električnim avtomobilom in povečanja okoljske ozaveščenosti,

● ekonomičnost funkcionalnosti in odgovorna poraba, ki temelji na uporabi le tistega,

kar je potrebno in takrat, ko je potrebno, pri čemer se je treba izogibati nakupu

avtomobilov, ki niso bili v celoti izkoriščeni,

● izboljšanje preprečevanja nastajanja odpadkov, saj se zdaj ne uporabljajo le

avtomobili, temveč tudi pisarne in parkirni prostori v polni meri.

Podjetje podpirajo tudi javni organi in ponudniki storitev, ki strankam ponujajo brezplačno

parkiranje in podpirajo ponovno polnjenje električnih avtomobilov z vzpostavitvijo ustrezne

infrastrukture.

Spletna stran: https://www.gocar.ie/ 

Naslov slike: GoCar skupno kolesarjenje
Vir: www.pixabay.com

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Naslov slike: GoCar parkirišče za avtomobile
Vir: www.pixabay.com

Naslov slike: GoCar parkometer
Vir: www.pixabay.com

Avtor: CCSDE

Recikliranje plastike in zaprte zanke na Irskem s strani Wellman International

Kratek opis ključnih vidikov

Ker je eden od glavnih vidikov krožnega gospodarstva recikliranje materialov, je praksa

recikliranja v zaprti zanki namenjena povečanju vrednosti recikliranih materialov z doslednim

in rednim postopkom. Recikliranje v zaprti zanki se med drugim osredotoča na plastiko kot

prednostni material zaradi njene ključne vloge na številnih področjih (medicinski pripomočki,

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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obnovljive tehnologije, prevoz, embalaža za hrano, zmanjševanje količine odpadkov ...) in

zaradi vseprisotnosti samega materiala. Kljub prednostim, ki jih prinaša krožno gospodarstvo,

je le-to prineslo več izzivov na področju zavestnega okoljskega ravnanja. Ti vključujejo:

● plastične odpadke v oceanih,

● izgubo vrednosti zaradi odlaganja na odlagališčih,

● slabo nadzorovano sežiganje v gospodarstvih v razvoju,

● emisije toplogrednih plinov,

● uporabo aditivov, ki so "zelo zaskrbljujoči" za zdravje ljudi,

● onesnaženost plastike, ki je nastala po uporabi na Irskem,

● visoki stroški zaposlovanja za recikliranje,

● omejevanje trga pri oskrbi s surovinami,

● pomanjkanje infrastrukture za zbiranje,

● uhajanje materialov.

Strategija za krožno gospodarstvo za plastiko predlaga uporabo mehanizmov financiranja in

vključuje:

● omejitve odlaganja plastike, ki je del komunalnih odpadkov,

● krepitev možnosti recikliranja in biološke razgradljivosti,

● ciljno usmerjanje na plastične morske odpadke,

● določitev cilja 55 % recikliranja in priprave za ponovno uporabo odpadne embalaže.

Wellman International je vodilni proizvajalec poliestrskih rezanih vlaken, izdelanih iz

recikliranega polietilen tereftalata (PET), ki je bil predelan pri potrošnikih in v industriji.

Podjetje je postalo najbolj priljubljen predelovalec plastenk PET, ki jih vsako leto predela več

kot 2,6 milijarde. Podjetje sodeluje tudi s skoraj 100 drugimi dobavitelji surovin, ki

zagotavljajo širšo paleto "odpadnega" PET za recikliranje. Družba Wellman International si je

prizadevala povečati pridobivanje PET iz države, saj se večina surovin uvaža. Ker glavni izziv

izhaja iz dejstva, da izvoz odpadkov odvrača od ustvarjanja domačih trgov za reciklirane

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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materiale, se podjetje osredotoča na dodano vrednost, pridobljeno iz plastike, ki bi bila

odpadek, kar vodi k izboljšanju celotnega sistema zbiranja, upravljanja in recikliranja. Zato je

podjetje Wellman International vlagalo v povečanje kakovosti recikliranih materialov, zaradi

česar sta ponovna predelava in recikliranje v zaprti zanki s tržnega vidika bolj trajnostna.

Razvoj trajnostnega trga za recikliranje odpadkov bi zagotovil inovativne sisteme zbiranja, ki

bi zmanjšali tveganje uhajanja odpadkov (na primer morskih odpadkov). Tako lahko sveženj o

krožnem gospodarstvu skupaj z drugimi ukrepi, kot je dematerializacija, vzpostavi izboljšano

gospodarstvo plastike v smeri razvoja učinkovitejših sistemov zbiranja.

Referenca:

O'Rafferty, S. (2017). National Economic & Social Council, Moving Towards the Circular

Economy in Ireland, št. 144, pridobljeno 16. avgusta 2021 s spletne strani

http://files.nesc.ie/nesc_reports/en/144_Moving_Towards_the_Circular_Economy.pdf

Kateri so vidiki družbenih inovacij ali načela krožnega gospodarstva v tej dobri praksi?

Družba Wellman International si prizadeva za nenehno izboljševanje sistemov zbiranja,

predelave in recikliranja materialov, ki bi sicer bili odpadki.

Njegova praksa recikliranja v zaprti zanki in njegov pogled na ustvarjanje bolj uspešnega trga

za recikliranje in reciklirane materiale pomeni družbeno odgovorno naložbo, ki bi imela

skupen vpliv na uporabo plastike.

Po drugi strani pa procesi podjetja temeljijo na trajnostnem naročanju, industrijski ekologiji,

podaljševanju življenjske dobe materialov in uvajanju novih zamisli za izboljšanje

preprečevanja nastajanja odpadkov, ravnanja z njimi, predelave in recikliranja, s posebnim

poudarkom na plastiki.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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To je privedlo do vse večjega razvoja na področju bioplastike in drugih bioproizvodov ter

sekundarnih trgov za odpadke kot ključnega vidika krožnega gospodarstva.

Spletna stran: https://www.wellman-intl.com/ 

Naslov slike: plastenke
Vir: www.pixabay.com

Naslov slike: koši za zbiranje plastenk
Vir: www.pixabay.com

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
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Naslov slike: odpadki
Vir: www.pixabay.com

Avtor: CCSDE

Oblikovanje za krožno gospodarstvo na Irskem, Perch

Kratek opis ključnih vidikov

Ekološko oblikovanje je ključni dejavnik krožnega gospodarstva, saj Evropska komisija

močno priporoča, da se 80 % okoljskih stroškov izdelka opredeli v fazi oblikovanja, pri čemer

je treba krožnost strateško obravnavati že v začetni fazi. Razlog za to je, da ima tako kot pri

vsakem izdelku njegova zasnova ključno vlogo pri zagotavljanju, da so postopek popravila,

trajnost in razstavljanje izdelka temeljito zasnovani tako, da se do konca življenjske dobe

izdelka čim bolj izkoristijo uporabljeni materiali. Podobno je pri oblikovanju ponovno

uporabnih storitev, ki spodbujajo krožno gospodarstvo. Primeri takšnih storitev vključujejo

storitve souporabe, popravil, zbiranja in recikliranja. Seveda ni mogoče zmanjšati pomena

komunikacijskega oblikovanja, saj so pomembne tudi strategije oblikovanja blagovnih znamk,

ki ljudi ne le obveščajo, temveč tudi navdušujejo nad njihovim deležem v krožnem

gospodarstvu.

Ko govorimo o irskem kontekstu oblikovalske politike, velja omeniti, da 48 % oblikovalskega

sektorja pripada storitvam digitalnega oblikovanja, vključno z oblikovanjem programske

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.

http://www.pixabay.com


Erasmus+ strateško partnerstvo - 2020-1-RO01-KA204-080290

opreme, računalniških iger in spletnih strani. Glede na to se zdi, da v državi ni posebne

oblikovalske politike, čeprav je irska vlada že leta 2015 vložila v irsko oblikovanje in

financirala več kot 180 lokalnih projektov, med katerimi so bili nekateri povezani z

družbenim oblikovanjem in trajnostjo. Med rezultati te pobude je bil "Okvir politike za

oblikovanje v podjetjih na Irskem", ki spodbuja podlago za prihodnjo poglobljeno analizo

politike oblikovanja na Irskem.

Primer Perch

Perch je podjetje za oblikovanje izdelkov s sedežem v Dublinu, ki je specializirano za

oblikovanje pohištva na podlagi raziskav. Podjetje je med drugim zasnovalo stol Ray Chair za

osnovno šolo, ki zagotavlja ergonomski sedež, ki spodbuja aktivno učenje, saj zmanjšuje čas

statičnega sedenja in ima bolj dinamično gibanje, hkrati pa skrbi za težave s hrbtom. Čeprav

stol prvotno ni bil zasnovan na podlagi načel krožnega gospodarstva, je mogoče njegove kose

in minimalne materiale v prihodnosti uporabiti za recikliranje, kar oblikovalcem omogoča

dober vpogled v ekološko oblikovanje. Vendar pa podjetje izpostavlja dejstvo, da tudi če se

pri oblikovanju izdelka upošteva krožno gospodarstvo, obstaja več dejavnikov, ki jih

oblikovalci ne morejo nadzorovati in lahko vplivajo na izvedljivost izdelka. Na primer, tudi če

bi bil stol izdelan iz najlona, okrepljenega s steklom, kar bi omogočilo izdelavo lahkega

izdelka, ki je bolj izvedljiv in vzdržljiv, se ta material običajno ne reciklira, čeprav ga je

tehnično mogoče reciklirati.

Zato se je podjetje Perch, da bi izboljšalo svoj poslovni model, bolj osredotočilo na razvoj

trdnih odnosov s strankami ter se bolj posvečalo fazam raziskav in odkrivanja pred

testiranjem ter komercializacijo izdelka. Ta model pa zahteva bolj sistematičen pristop za

učinkovito upravljanje odnosov s strankami. To pomeni, da mora biti podjetje bolj vključeno

v fazo komercializacije, da bi poglobilo znanje o ciljnem občinstvu in sektorju, za katerega

oblikuje izdelke. Zanimivo dejstvo o gibanju in strateških odnosih podjetja Perch je, da na

perspektivo ekipe oblikovalcev vplivajo večja proizvodna podjetja, ki delujejo kot vodilna na

področju ekološkega oblikovanja za krožno gospodarstvo. Perch si je zato zadal nalogo, da v

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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oblikovalskih podjetjih spodbuja potrebo po programu krožnega gospodarstva kot del pristopa

t. i. »front end« oblikovanja.

Referenca: Perch, ki je bil ustanovljen v okviru projekta Perch:

O'Rafferty, S. (2017). National Economic & Social Council, Moving Towards the Circular

Economy in Ireland, št. 144, pridobljeno 16. avgusta 2021 s spletne strani

http://files.nesc.ie/nesc_reports/en/144_Moving_Towards_the_Circular_Economy.pdf

Kateri so vidiki družbenih inovacij ali načela krožnega gospodarstva v tej dobri praksi?

Čeprav glavni izdelek podjetja Perch sprva ni bil zasnovan po ključnih načelih krožnega

gospodarstva, se je podjetje usmerilo v strateške in simbiotične odnose s strankami, da bi

poglobljeno razumelo svojo ciljno skupino.

Ta družbena naložba je vplivala na miselnost podjetja za izvajanje ekološkega oblikovanja

in trajnost industrijske ter ozemeljske ekologije s poudarkom na recikliranju in

oblikovanju, ki ga je mogoče reciklirati.

Spletna stran: https://www.perch.ie/ 

Naslov slike: Perch stol
Vir: www.pixabay.com

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Naslov slike: Perch case-H1-glass,  recycling
Vir: www.pixabay.com

Naslov slike: Perch case-H1-partnership
Vir: www.pixabay.com

Avtor: CCSDE

Ionela Lungu – izdelovalka gline

Kratek opis ključnih vidikov

Ionela Lungu, ki je od leta 2006 članica Združenja ljudskih obrtnikov Moldavije, je

priljubljena keramičarka, priznana v državi in tujini.

Njena ustvarjalna dejavnost – za seboj ima številne aktivne udeležbe in razstave na obrtnih in

turističnih sejmih – se že vrsto let prepleta z deljenjem umetnosti, ki jo obvlada. Voljna narava

in delo z učenci, ki jim daje energijo in jo hkrati tudi prejema, jo navdušujeta. Njeno delo je

ustvarjalno, namenjeno pomladi, razveseljuje oči in srca ljudi okoli sebe.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Ionela Lungu je že nekaj časa začela sodelovati s Šolo ljudske umetnosti Piatra-Neamț v

okviru Centra za kulturo in umetnost "Carmen Saeculare" Neamț. Njena dejavnost v okviru

Oddelka za ljudsko umetnost je zasnovana tako, da zajema čim več šol na območju Târgu

Neamț.

"Ker je moje področje modeliranje gline – še posebej modeliram glinene figurice, ki utelešajo

like iz sveta Iona Creanga – se bom na teh delavnicah opirala na modeliranje figuric, vendar

ne samo na to. Vsako uro namenim čas za pogovore z otroki o naši ljudski noši, izdelavi

opinij, tradicionalnih mask ali vezenin." (Ionela Lungu)

Ionelo Lungu lahko vsak dan srečate, ko izdeluje ali se pogovarja v organiziranem okolju in

tudi drugače, z učenci ali odraslimi v Târgu Neamț. V šolah, v svoji delavnici, kjer koli že je,

je vedno pripravljena spregovoriti o svetu glinenih obrtnikov.

"Delo z otroki je moji duši najbližje, še posebej zato, ker imam priložnost, da jim prenesem,

kar vem o tradiciji in ljudski umetnosti, saj vem, da živimo v naglici, ko se zdi, da vse teče."

(Ionela Lungu)

Poleg ljudske umetnosti je Ionela Lungu blogerka na spletni strani Povești de pe Ozana

(http://ionelalungu.ro) fotografinja, žena in izpolnjena ženska. Fascinanten človek od duše do

telesa, v čigar zgodbah in besedah se ljudje zdijo kot iz drugega sveta.

Kateri so vidiki družbenih inovacij ali načela krožnega gospodarstva v tej dobri praksi?

● Uporaba lokalnih materialov in dediščine.

● Sodelovanje med sektorji (šola, učenje, turizem, lokalna dediščina).

● Promocija tradicionalnih postopkov in izdelkov.

● »Brez odpadkov« (zero waste) za ohranjanje naravnih virov in zmanjšanje

onesnaževanja zaradi pridobivanja, proizvodnje in odstranjevanja.

● Brez škodljivih snovi za ljudi.

● Digitalno pripovedovanje zgodb.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Spletna stran: http://ionelalungu.ro/

Facebook: https://www.facebook.com/ionela.lungu.585 

Avtor: BISON LAND (slike na Google Drive

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K1KOpVgd-S5xUeDjEqLqSJ25ghiUgyhs)

Lokalna gastronomska točka - Maria Bidian

Kratek opis ključnih vidikov

Tradicija in odličnost

Nezamenljiv okus tradicionalne hrane pripravljene z ljubeznijo iz "čistih", vzgojenih jedi,

pridelanih s skrbjo za zdravje v našem gospodinjstvu ali pri pridelovalcih v našem okrožju, ki

nam pomaga dati na mizo dobrote, pripravljene po receptih prednikov.

Naša zgodba z dobrotami iz vrat Transilvanije je zgodba, ki je stara že dolgo, pripovedujejo jo

naši stari starši, od katerih smo podedovali ljubezen do naših krajev in dela na polju, do

tradicije in domačinov, spoštovanje do kruha in soli, s katero je treba pozdraviti goste, ki

stopijo k nam.

Vabimo vas, da spoznate nezamenljiv okus tradicionalne hrane, pripravljene z ljubeznijo, iz

"čistih" jedi, pridelanih, skrbno obdelanih v našem gospodinjstvu ali pri pridelovalcih v

našem okrožju, s katerimi sodelujemo.

Za našo mamo Mico Marijo je priprava jedi po starih receptih naših starih staršev

blagoslovljeno veselje in hkrati način, kako počastiti njihov spomin, izpovedati njihovo

življenje in način, kako so ga živeli. Tako je nastala ideja z dobro mislijo: ne pozabimo svojih

korenin, zgodovine in tradicije, zgodb in "ohranimo" "naš narod"!

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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In tako smo pomislili, da je zelo primerno, da z drugimi delimo zgodovino in zgodbe ter

običaje in vse darove, s katerimi nas je blagoslovil Gospod, in jih postavimo na mizo tistim,

ki gredo mimo nas, skupaj z jedmi z davnim okusom, zavitimi s toliko ljubezni, ob kozarcu

vina iz naših krajev ali pravega žganja, ki ti razveže jezik in razveseli dušo ter te vabi, da vse

z veseljem deliš z drugimi.

Vabimo vas tudi, da spoznate nezamenljiv okus tradicionalnih jedi, pripravljenih z ljubeznijo,

iz "čistih" jedi, pridelanih, skrbno negovanih v našem gospodinjstvu ali v gospodinjstvih

drugih v našem okraju, kar nam pomaga, da vam na mizo postavimo dobrote po receptih

prednikov.

Kateri so vidiki družbenih inovacij ali načela krožnega gospodarstva v tej dobri praksi?

● Uporaba lokalnih materialov in dediščine.

● Sodelovanje med sektorji (turizem, lokalna dediščina).

● Promocija tradicionalnih postopkov in izdelkov.

● Nič odpadkov za ohranjanje naravnih virov in zmanjšanje onesnaževanja zaradi

pridobivanja, proizvodnje in odstranjevanja.

● Brez škodljivih snovi za ljudi.

● Digitalno pripovedovanje zgodb.

Spletna stran: https://mariabidian.birgau-calimani.ro

Facebook: https://www.facebook.com/maria.bidean.pgl

Avtor: BISON LAND (slike na Google Drive

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K1KOpVgd-S5xUeDjEqLqSJ25ghiUgyhs)

Muzej POPA

Kratek opis ključnih vidikov

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Hiša "POPA" je z leti postala razstavni in ustvarjalni prostor, ki ga je ustanovil priljubljeni

ustvarjalec Neculai Popa, pa tudi turistična destinacija za številne obiskovalce (romunske in

tuje), ki se odpravijo na potovanje po deželi Neamt. Tu lahko poleg kiparskih del, ki jih je

ustvaril Neculai Popa, ali mask, ki jih je sešila njegova žena Elena Popa, občudujete tudi

razstavo romunskega slikarja in zasebno zbirko – dostopno javnosti (etnografija, arheologija,

numizmatika, verski predmeti). Tu je tudi umetniška delavnica (kiparstvo, keramika in

slikarstvo) ter možnost nastanitve z zajtrkom.

Neculai Popa je svojo zbirateljsko strast gojil že od mladosti. Zaljubljen je v svet

tradicionalne vasi in zaveda se vpliva pospešenega procesa modernizacije vse od druge

polovice stoletja dalje. Zbirati bo začel različne predmete s podeželja, vendar ne samo z

namenom, da bi poskušal ohraniti duh obdobja, ki je že začelo izginjati.

Dvorišče je od začetka sedemdesetih let prejšnjega stoletja postalo prava razstava na prostem,

ki vključuje stvaritve v lesu in kamnu, velikost del pa je od 1 do 2,5 m. Dostop do tega sklopa

skulptur je mogoča skozi monumentalna vrata, izrezljana iz hrastovega lesa, nekakšen

"rodovnik" družine, ki vključuje približno 23 človeških figur.

Kateri so vidiki družbenih inovacij ali načela krožnega gospodarstva v tej dobri praksi?

● Uporaba lokalnih materialov in dediščine.

● Sodelovanje med sektorji (turizem, lokalna dediščina).

● Promocija tradicionalnih postopkov in izdelkov.

● Nič odpadkov za ohranjanje naravnih virov in zmanjšanje onesnaževanja zaradi

pridobivanja, proizvodnje in odstranjevanja.

● Brez škodljivih snovi za ljudi.

● Digitalno pripovedovanje zgodb.

Spletna stran: http://www.muzeulpopa.ro/

Facebook: https://www.facebook.com/Casa-POPA-Tarpesti-216239725069919/

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Avtor: BISON LAND (slike na Google Drive

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K1KOpVgd-S5xUeDjEqLqSJ25ghiUgyhs)

Ponovna uporaba, zmanjšanje in recikliranje močnih in trajnih materialov iz jader

za modne torbe

Kratek opis ključnih vidikov

Ideja o Salty Bag je nastala na seminarju jadralnega kluba na Krfu januarja 2013. Namen

projekta Salty Bag je bil oblikovati in ustvariti ročno izdelane torbe visoke trdnosti s ponovno

uporabo in izkoriščanjem materialov ob upoštevanju majhnega vpliva na okolje in načel

krožnega gospodarstva. Podjetje Salty Bag, ustanovljeno na Krfu, jonskem otoku, obnavlja

izrabljena jadra, jadralne deske in padala, ki so na morju zaključila svoj življenjski cikel, ter

jim ponuja novo življenje in novo vrednost. Vsaka vreča Salty Bag je zasnovana tako, da ima

dolgo življenjsko dobo in jo je mogoče uporabljati tudi po koncu življenjskega cikla.

Pri ponovni uporabi materialov je gospodarstvo manj obremenjeno saj se uporabljajo

reciklirani materiali namesto primarnih. Ponovna uporaba je ekonomičen način, da ljudje iz

vseh družbeno-ekonomskih krogov pridobijo predmete, ki jih potrebujejo. Natančneje, Salty

Bag uporablja jadralno tkanino, zelo močan trpežen material, ki po koncu življenjske dobe na

morju še vedno ohrani svojo dolgotrajno odpornost na vremenske vplive, zato je kot nalašč za

preoblikovanje v močne elegantne potovalne torbe.

Med proizvodnjo novih izdelkov se sprva omejeni naravni viri izčrpajo, neželeni materiali pa

se odstranijo in onesnažujejo okolje, zato se skupnosti soočajo s težavami pri pridobivanju

cenovno dostopnega blaga, ki ga potrebujejo. Eden od načinov za preprečevanje odpadkov,

izboljšanje skupnosti in povečanje materialne blaginje državljanov je, da uporabne izdelke, ki

jih zavržejo tisti, ki jih ne želijo ali ne potrebujejo več, vzamemo in jih zagotovimo tistim, ki

jih potrebujejo. Podjetje Salty bag preprečuje nastajanje odpadkov z oblikovanjem in izdelavo

teh vrečk iz jadra – iz blaga, ki ga je mogoče ponovno uporabiti. Svoje stranke tudi

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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spodbujajo, da jim vrnejo staro vrečko Salty Bag z namenom ponovne predelave v novo

vrečko. Ko stranka vrne vrečko Salty v podjetje, ji ponudijo tudi 30-odstotni popust pri

novem nakupu.

Salty Bag je znana tudi kot veganom prijazna blagovna znamka, saj ne posega po živalskem

usnju, temnveč uporablja le izvorno rastlinsko usnje, vsi njihovi materiali pa so iz sunbrella,

reciklirane poliestrske podloge, reciklirane deviške poliestrske podloge, predelanih varnostnih

pasov in naravne vrvi.

Kateri so vidiki družbenih inovacij ali načela krožnega gospodarstva v tej dobri praksi?

● Recikliranje materialov, ki se štejejo za izrabljene.

● Sodelovanje med sektorji (maloprodaja, proizvodnja, navtika).

● Nove metode izdelave in recikliranja.

● Inovativni postopki in izdelki.

● Nič odpadkov za ohranjanje naravnih virov in zmanjšanje onesnaževanja zaradi

pridobivanja, proizvodnje in odstranjevanja.

● Brez škodljivih snovi za ljudi.

Spletna stran: https://saltybag.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Saltybag

Avtor: IDEC

Armoni Upatras – Storitve varstva okolja

Kratek opis ključnih vidikov

Podjetje Armoni UPatras je bilo ustanovljeno z odločitvijo Univerze v Patrasu in tehničnega

podjetja Armoni MT z namenom raziskav, razvoja in izvajanja okolju in energiji prijaznih

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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projektov z ničelno karbonizacijo. Podjetje je bilo ustanovljeno v Serresu, mestu v osrednji

Makedoniji, Armoni UPatras pa deluje s storitvami varstva okolja (in ne le s tem).

Podjetje razvija projekte na področju konvencionalnih (sončna, vetrna energija itd.) in drugih

(vodik) obnovljivih virov energije ter obdelave odpadkov. Nekatere od njihovih glavnih

storitev so:

● proizvodnja vodika in električne energije: H2 Power je tehnologija, ki nima odpadkov

(edini odpadek, ki ga proizvaja, je vodna para) in ne povzroča nobenega

onesnaževanja. Zasnovana je tako, da obstoječi in prihodnji industrijski proizvodnji

energije odvzema škodljive emisije iz fosilnih goriv.

● uplinjanje biomase: v Grčiji so kmetijski in gozdarski ostanki, potencialna biomasa,

enakovredni 3–4 milijonom ton nafte na leto. Obeti za uporabo biomase v Grčiji so

zelo ugodni. Tehnologije pretvorbe bioenergije so številne in precej različne: termični,

kemični in biološki procesi.

● uplinjanje trdnih odpadkov: projekt se nanaša na izgradnjo in zagon elektrarne za

proizvodnjo električne energije z zgorevanjem plina, ki nastaja pri uplinjanju trdnih

komunalnih odpadkov. Njegova inovacija je, da se za uplinjanje uporablja

nadzorovana zračna atmosfera, ki povzroči delno zgorevanje, pri čemer se uporabljajo

ustrezni katalizatorji, da v okolju ne ostanejo plinaste, tekoče in tudi trdne škodljive

snovi. Uplinjanje je endotermni toplotni proces, pri katerem se trdna biomasa pretvori

v gorljiv plin. Končni proizvod sta električna in toplotna energija.

Podjetje dela prve korake, podpirajo pa ga dolgoletni strokovnjaki z vseh okoljskih področij, z

uradno podporo ugledne Univerze v Patrasu v Grčiji. Inovativni del podjetja izhaja iz zasnove

in razvoja pridobivanja obnovljive energije iz vodika, ki se na pregovornem zemljevidu

odpravljanja ogljika nenehno širi in povečuje.

Cilj podjetja je izvajati svoje storitve in vplivati z uporabo okoljskih programov. Sedanja

prizadevanja so usmerjena v pridobitev okolju koristne, dolgoročne in finančno uspešne

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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poslovne prisotnosti. Dolgoročna vloga "zelenega" podjetja je zagotoviti optimalno rabo

naravnih virov (kot so voda, energija in surovine) in njihovo varčevanje ter vlagati v zaščito

in obnovo ogroženega naravnega okolja.

Kateri so vidiki družbenih inovacij ali načela krožnega gospodarstva v tej dobri praksi?

● Okolju prijazno in aktivno.

● Vlaganje časa in energije v koncept krožnega gospodarstva.

● Brez nastajanja trdnih odpadkov.

● Nenehne raziskave za trajnostne spremembe.

● Uporaba zelenih in inovativnih tehnologij.

Spletna stran: https://armoniupatras.com/en/home/ 

Avtor: IDEC

Kefalas S.A

Kratek opis ključnih vidikov

Družba Kefalas se nahaja v Lakoniji, v bližini antične Šparte in reke Evrotas. Pri pridelavi

oljk se uporabljajo tehnike, ki ne vsebujejo kemikalij. Prehod na ekološko kmetovanje se je

začel leta 1995, za boljšo pridelavo in pretok proizvodov pa so ga vzpostavili izključno

proizvajalci bio-rastlin, ki so ustanovili podjetje Kefalas A.E.

Osnovni namen in skrb podjetja je zvesta uporaba tehnik in metod ekološkega kmetovanja v

vseh fazah proizvodnega procesa:

● pridelava oljk brez uporabe kemičnih zdravil in gnojil,

● obiranje oljk na tradicionalen način,

● stiskanje pri nizki temperaturi,

● pakiranje, skladiščenje in dajanje na trg pod stalnim spremljanjem in nadzorom.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.

https://armoniupatras.com/en/home/
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Rezultat vsega naštetega je proizvodnja ekoloških proizvodov odlične kakovosti, zaradi česar

je podjetje pionir na svojem področju in eno glavnih "zelenih" podjetij v Grčiji.

Zakaj je ekološko kmetovanje pomembno in koristno? Ker je njegov cilj:

● splošno varstvo okolja s trajnostnim upravljanjem (varstvo tal in podtalnice,

zagotavljanje biotske raznovrstnosti),

● trajnostna raba energije in naravnih virov (kot so voda, tla, organske snovi),

● ohranjanje in povečanje rodovitnosti ter biološke aktivnosti tal,

● zagotavljanje zdravja in dobrega počutja živali,

● varovanje zdravja kmetov in potrošnikov pred izpostavljenostjo škodljivim

kemikalijam.

Kateri so vidiki družbenih inovacij ali načela krožnega gospodarstva v tej dobri praksi?

● Spletno in osebno omrežje skupnosti.

● Okoljska trajnost.

● Krožno gospodarstvo.

● Spodbujanje ekološkega kmetovanja.

● Brez škodljivih snovi za ljudi.

Spletna stran: http://www.organicvillage.gr/company_el.html 

Facebook:https://www.facebook.com/%CE%9A%CE%95%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE

%91%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97-%CE%91%CE

%95-183546791727790 

Avtor: IDEC

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.

http://www.organicvillage.gr/company_el.html
https://www.facebook.com/%CE%9A%CE%95%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97-%CE%91%CE%95-183546791727790
https://www.facebook.com/%CE%9A%CE%95%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97-%CE%91%CE%95-183546791727790
https://www.facebook.com/%CE%9A%CE%95%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97-%CE%91%CE%95-183546791727790
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Združenje obrtnikov Nemteanca

Kratek opis ključnih vidikov

Prebivalci moldavske regije so skozi čas ustvarjali različne obrti (tkanje, šivanje, rezbarjenje,

izdelovanje tradicionalnih krznenih plaščev itd.), izdelke velike umetniške in dokumentarne

vrednosti ter posode za prenašanje starih veščin.

Od aprila 2001 deluje Združenje obrtnikov "NEMŢEANCA" kot neprofitna organizacija z

nekaj komercialne dejavnosti, ki krepi in promovira lokalne obrtnike in njihovo dediščino.

Namen društva je izkoristiti človeške, materialne in naravne vire, ki obstajajo na lokalni ravni:

– z revitalizacijo obrtne dejavnosti;

– s podpiranjem turizma z izdelavo spominkov, ki jih navdihuje lokalna tradicija;

– z ohranjanjem romunske kulturne identitete in s kapitalizacijo obstoječe dediščine;

– z organizacijo taborov umetniškega ustvarjanja.

Leta 2002 so sodelovali pri projektu Uskladitev ciljev, znanj in virov združenja obrtnikov z

zahtevami in možnostmi trga, ki ga je financiral CIPE/USAID. Namen projekta je bil utrditi

in razviti dejavnost organizacije. Rezultat projekta: zbiranje rokodelskih

izdelkov-pomnilnikov, usposabljanje delovne sile za tržno dejavnost (prodajne tehnike)

rokodelskih izdelkov in promocija dejavnosti organizacije.

V okviru projekta Mladi obrtnik, ki ga je razvila Dobrodelna fundacija Omenia in ga financira

organizacija World Learning, se je 25 mladih usposabljalo za opravljanje obrti; usposabljanje

so izvajali obrtniki v okviru združenja Nemteanca.

Nemteanca je sodelovala v projektu Center za učenje tradicionalnih obrti, ki ga je razvila

filantropska fundacija Omenia in financirala Evropska unija prek programa

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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PHARE-ACCESS, kjer so bile ciljna skupina socialno ogrožene osebe, ki s pomočjo

obrtnikov razvijajo spretnosti pri opravljanju obrti kot možnega vira osebnega dohodka.

Združenje obrtnikov Nemţeanca je v partnerstvu z lokalno javno upravo Tg. Neamţ deţelo

Creanga (Ion Creanga je najbolj znan romunski pripovednik), ki predstavlja pomemben

prispevek k ohranjanju romunske kulturne identitete in kapitalizaciji turistične dediščine

območja Neamţ. Glavni rezultat projekta je vzpostavitev nove turistične atrakcije z ureditvijo

parka "Creangă Land" v mestu Tg. Neamţ, rojstnem mestu velikega pripovednika.

Združenje obrtnikov Nemţeanca je del integrirane akcijske skupine (GIA) in delovne skupine

(GL) za povečanje gospodarskega razvoja s spodbujanjem turizma, ustanovljene v okrožju

Neamţ, ki ju podpira Program reforme lokalne javne uprave s trajnostnimi partnerstvi

(GRASP). V okviru tega programa se je začelo financiranje GRASP za podporo izvajanju

delovnih načrtov integriranih akcijskih skupin.

Regionalni sklad za razvoj partnerstev (DFID) je v severovzhodni regiji financiral projekt

"Ljudske obrti, vizitka Moldavije", ki ga je začelo izvajati Združenje obrtnikov Nemţeanca.

Ob upoštevanju prednostne naloge, opredeljene v okviru regionalne tematske skupine "Razvoj

turizma" (spodbujanje tradicionalnih vrednot) in predlaganih intervencijskih osi so rezultati

začetega projekta naslednji:

– reprezentativna zbirka rokodelskih izdelkov severovzhodne regije Romunije;

– 30 točk za promocijo in trženje izdelkov;

– promocijska zloženka z obrtnimi potmi iz severovzhodne regije Romunije.

Združenje je stalni udeleženec nacionalnih in mednarodnih sejmov.

Spletna stran: https://nemteanca.com/

Facebook: https://www.facebook.com/nemteanca

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.

https://nemteanca.com/
https://www.facebook.com/nemteanca
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Avtor: NERDA (slike tudi v Google Drive)

Orange Valley

Kratek opis ključnih vidikov

Orange Valley je podjetje na podeželskem območju okrožja Neamt v Romuniji. Podjetje se je

začelo s preprostim nasadom gozdnih jagod, rakitovca, sorte oranžnih gozdnih jagod, ki jih je

mogoče najti na lokalni ravni v spontani flori. Tradicionalno se uporabljajo v živilski

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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industriji, gozdarstvu, farmaciji in kot okrasna rastlina. Plodovi rakitovca vsebujejo dvakrat

več vitamina C kot šipek in desetkrat več kot agrumi.

Orange Valley je ustvarila barvit lokalni okus in močno blagovno znamko za okrožje Neamt,

izhajajoč iz tega divjega jagodičevja – lokalnega vira, pri čemer proizvaja naravne sokove in

sirupe, hladno stisnjene in pripravljene dan pred dostavo. Začeli so s prodajo dotičnr blagovne

znamke po restavracijah in hotelih, kmalu pa je postala znana in zelo iskana v vedno več

restavracijah in turističnih krajih. Je osvežilna, zdrava in certificirana ekološka pijača s

podpisom, ki predstavlja okrožje.

Ta primer je za našo študijo pomemben zato, ker se to podjetje nahaja na podeželju, ker gre za

lokalnega proizvajalca, ki inovativno izkorišča lokalne vire – tako da s tem čudežnim sadjem

bogati destinacijsko znamko okrožja Neamt in celo nacionalno destinacijsko znamko. Za svoj

najbolj priljubljen izdelek so si celo izmislili ime "catinada", ki izhaja iz dveh besed: "catina",

imena tega jagodičevja in "limonada".

Orange Valley prinaša okus, barvo in zgodbo o čudežnem sadežu na oddaljenem podeželskem

območju naše regije, kar bogati lokalno gospodarstvo in krepi destinacijsko blagovno

znamko.

Ključne značilnosti in koncepti poslovnega modela:

– majhno družinsko podjetje,

– sedež na podeželskem območju,

– prepoznavanje edinstvene, specifične lokalne značilnosti (v tem primeru proizvod),

– izkoriščanje lokalnih, certificiranih ekoloških proizvodov (v tem primeru gozdnih

sadežev),

– trajnostna pridelava pridelka,

– temelj na kratki verigi preskrbe s hrano,

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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– opiranje na koncept zdrave hrane, s čimer lokalno superživilo spreminjajo v priznano

blagovno znamko,

– navezovanje stikov s turistično industrijo, saj so postali ponudniki lokalnih okusov,

– dobro sodelovanje z mestnimi območji,

– tesno nadzorovana in kontrolirana vrednostna veriga proizvoda (nabava surovin,

proizvodne funkcije in dejavnosti trženja),

– ustvarjalna in stalna uporaba digitalne tehnologije in tržnih rešitev (Orange Valley ima

zelo močno identiteto in prisotnost na spletu prek spletne strani in družbenih medijev),

– skrb za lokalno javnost z uporabo besednih iger za imena izdelkov v lokalnem jeziku;

skrbi tudi za mednarodni trg z oblikovanjem blagovne znamke v angleščini – Orange

Valley, ki je ime podjetja.

Spletna stran: orangevalley.ro

Facebook: orangeValleyBio 

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.

https://orangevalley.ro/
https://www.facebook.com/orangeValleyBio
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Avtor: NERDA (slike tudi na Google Drive)

WeWilder

Kratek opis ključnih vidikov

WeWilder je prototip WWF Panda Labs, ki se je razvil iz pionirskih izkušenj v divjini, ki jih

je WWF Romunija razvil z lokalnim združenjem Bison Hillock v sodelovanju z

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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REWILDING EUROPE in European Safari Company. WEWILDER deluje kot socialno

podjetje, ki je partnerstvo med WWF Romunija in člani lokalne skupnosti.

WeWilder je prostor za skupno delo, sobivanje in soustvarjanje, ki se nahaja v osrčju vasi

Armeniș, Caraș-Severin v Romuniji, kjer se bizoni prosto sprehajajo in je narave v izobilju.

Ta pobuda pomaga turistom odkrivati naravo na divji način, se učiti, delati in živeti

trajnostno v nenavadnem kampusu in lokalnih hišah. Poslanstvo pobude WeWilder je iskanje

rešitev, ki temeljijo na naravi, za boljši jutri lokalnih in mestnih skupnosti, na trajnosten način,

za podporo biotske raznovrstnosti na enem največjih območij divjine v Evropi.

WWF je skupaj z lokalno skupnostjo iz majhne vasi Armenis in inovatorji na področju

trajnostne arhitekture leta 2020 začel graditi WeWilder – prvo podeželsko vozlišče v

Romuniji, ki obsega prostore za skupno delo in bivanje. Podeželski kampus v Armenisu v

jugozahodnih Karpatih naj bi bil prostor srečevanja za samostojne podjetnike, ekipe podjetij,

umetnike, podjetnike in domačine.

Območje, izbrano za ta projekt, obiskovalcem omogoča tudi odkrivanje romunske divjine:

Armenis je kraj, kjer so bili v gorovje Tarcu ponovno naseljeni bizoni v okviru pobude WWF

Romunija v sodelovanju z organizacijo Rewilding Europe. V Južnih Karpatih se trenutno

prosto giblje več kot 60 bizonov.

"Naša vizija za WeWilder je ustvariti podjetniško inovacijsko središče za naravo. Kot

samostojni podjetnik lahko delate od tu, si povrnete raven energije, se dobro prehranjujete in

po drugi strani prispevate k rojstvu idej in projektov z dolgoročno vizijo. Podjetjem

predlagamo, da svojim ekipam ponudijo izkušnje na divjem območju, kjer WWF izvaja

naravovarstvene projekte. Ti kraji so lahko najboljši vir navdiha za trajnost in poslovne

inovacije," je povedala Orieta Hulea, direktorica WWF Romunija.

Kampus WeWilder bo sestavljen iz treh lesenih hiš, imenovanih Chilii, in osrednjega prostora,

imenovanega Zâna (Vila), kjer se nahajajo prostor za sodelovanje, skupna kuhinja in

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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knjižnica. Lesene hiške so bile zasnovane tako, da vključujejo majhen prostor za kuhanje in

delovni prostor, pri čemer lahko ena ali dve osebi delata brez stika z drugimi ljudmi.

Prostor sledi filozofiji nevidne arhitekture, kar pomeni, da bodo stavbe vključene v naravno

pokrajino tako po videzu kot z gradbenimi materiali. Poleg tega bo steklena fasada

obiskovalcem omogočala čudovit razgled na panoramo gorovja Tarcu.

WeWilder se nahaja na vrtu, obkroženem z drevesi, ki ga bo preoblikoval krajinski arhitekt

Tiberiu Chereches. Poleg tega, da bo ob vsaki hiši zasadil miniaturne gozdove javorja, jesena

ali breze, bo v bližini glavne stavbe Zâna tudi mešani gozd. Na voljo bosta tudi zelenjavni vrt

in območje za permakulturo ter prostor, namenjen učenju tradicionalne košnje, ki je bistven za

biotsko raznovrstnost travnikov, je povedal WWF.

Kampus WeWilder v gradnji dopolnjuje mreža tradicionalnih kamnitih hiš, ki se nahajajo v

vasi ali sredi narave in so obnovljene skupaj z vaščani ter že sprejemajo goste. Tu je tudi

MuMA Hut – "majhna hiša", zgrajena v lokalnem sadovnjaku, ki je bila letos nominirana za

nagrado Beta – arhitekturni bienale v Temišvaru. Poleg tega več domačinov že ponuja lokalne

jedi za tiste, ki tu bivajo, ali kot kulinarična doživetja v naravi. WeWilder je prototip projekta

WWF Panda Labs, ki je bil razvit kot odgovor na potrebo po znatni in trajnostni rasti

podeželske skupnosti. WeWilder želi biti zgled v smislu zelene arhitekture in model za

izvajanje zelenega, sodelovalnega mikro gospodarstva, ki bo odmeval po vsej regiji.

Kateri so vidiki družbenih inovacij ali načela krožnega gospodarstva v tej dobri praksi?

Vidiki socialnih inovacij v tej študiji primera so naslednji: dejstvo, da WeWilder deluje kot

socialno podjetje v partnerstvu med WWF Romunija in člani lokalne skupnosti, z namenom

okrepitve skupnosti in trajnostnega ovrednotenja njenih tržnih sredstev. Drug socialno

inovativen vidik je uvedba novih konceptov in poslovnih modelov v turizmu, ki temeljijo na

trajnosti, kot je model podeželskega vozlišča – destinacije za trajnostno sodelovanje,

sobivanje in soustvarjanje v podeželskem okolju.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Načela krožnega gospodarstva so v središču te pobude: kampus je zgrajen po načelih

ekološkega oblikovanja, ki združuje tradicionalno arhitekturo s sodobnimi trendi in udobjem

ter pridobivanjem lokalnih materialov in delovne sile. Drugi vidik krožnega gospodarstva je

dejstvo, da WeWilder ponuja skrbno pripravljena doživetja/pakete dejavnosti v tesni povezavi

z naravo in divjino, ki temeljijo na dejavnostih, kot so kolesarjenje, gastronomija ter

odkrivanje narave, in se izvajajo s spoštovanjem do narave na trajnosten način.

Spletna stran: https://www.wewilder.com/

Facebook: https://www.facebook.com/wewilderbisonhillock

Avtor: NERDA (slike tudi na Google drive)

Kamp SUN FARM

Kratek opis ključnih vidikov

Kamp Sun Farm se nahaja v vasi Tankovo v čudovitih vzhodnih Rodopih v Bolgariji. Kamp

je baza za aktivno rekreacijo in šport združenja "Nove perspektive za razvoj", ki obstaja v

prepričanju, da so mladi prihodnost Bolgarije.

Neformalno učenje, šport na prostem in prostovoljstvo so med pobudami, s katerimi si ekipa

kampa prizadeva mlade spremeniti v ambasadorje prihodnosti. Za otroke organizirajo poletna

srečanja, kjer so glavne teme bolgarske tradicije, ekološko kmetovanje, varstvo narave in

športi na prostem. Otroci aktivno sodelujejo v življenju kmetije in vasi.

Kamp Sun Farm organizira poletne tabore za otroke z uporabo koncepta "Vrnitev na vas". Cilj

je ustvariti močno povezavo z zemljo in bolgarsko vasjo že v otroštvu. Z metodo "učenja

skozi empatijo" se otroci zavedajo svoje pripadnosti bolgarskemu rodu ter se tesno seznanijo

z bolgarskimi tradicijami in kulturo. "Vrnitev na vas" je potopitev v idilo podeželskega načina

življenja in resnično sodelovanje pri vsakodnevnih kmečkih dejavnostih. "Vrnitev" je tudi

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.

https://www.wewilder.com/
https://www.facebook.com/wewilderbisonhillock
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vrnitev v naravo in razumevanje otrok, da je človek del narave in da vsaka majhna človeška

dejavnost – od metanja smeti izven koša do lomljenja vejic z dreves – na njej pusti svoj pečat.

Hkrati kamp deluje kot zajčja kmetija, ki ohranja pristen videz kmetije iz začetka 20. stoletja.

Kamen, les in slama so materiali, ki so bili uporabljeni pri obnovi posestva – da bi ohranili

povezavo z naravo. Težnja po doseganju čim večje učinkovitosti in trajnosti je starim stvarem

dala novo življenje, zavržena orodja, oblačila in knjige pa spremenila v vir novega znanja.

Streha je s turškimi strešniki, zbranimi v starih hišah in zapuščenih dvoriščih v vasi.

Blato in slama sta eden glavnih materialov, s katerimi otroci delajo med ustvarjalnimi

dejavnostmi, ko s preprostimi besedami govorimo o neprecenljivih lastnostih ekološke

gradnje in kakovosti življenja, ki jo zagotavlja.

Na kmetiji so ohranjena pristna orodja in pripomočki iz življenja Bolgarov od začetka 20.

stoletja in nazaj. Tu otroci spoznajo, kaj je tkalski stroj in kako se na njem tke, čemu služi

burja, kaj sta srp in palamark ter kako se kosi trava s pravo staro koso. Ob koncu

spomladanskih in poletnih srečanj vsi vedo, od kod prihaja mleko, kako se toči med, kje raste

paradižnik, kako živi zajček in kaj je ekosistem.

Vrnitev v vas vključuje tudi branje pravljic, ki se projicirajo na velikem platnu, preoblačenje

in poustvarjanje slik "iz starih časov", igre na prostem, igre z živalmi in vožnjo z vozom.

V kampu Sun Farm so poleg živali, prostorov za rekreacijo in travnika za otroške igre na

voljo tudi majhna knjižnica s knjigami, kotiček v ljudskem slogu in doživetjih ter ločen

prostor za kampiranje.

Kateri so vidiki družbenih inovacij ali načela krožnega gospodarstva v tej dobri praksi?

● Kombinacija podeželskega in ekološkega turizma.

● Ekološka stavba – pri obnovi objekta so bili uporabljeni kamen, les in slama, da bi se

ohranila povezava z naravo.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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● Podaljšanje življenjske dobe nekaterih starih stvari in zavrženih orodij.

● Kmetija ponuja različne dejavnosti in usposabljanja, povezana z vsakdanjim

življenjem prebivalcev vasi.

Spletna stran: www.sunfarmcamp.eu/

Facebook: www.facebook.com/sunfarmcamp 

Vir: https://www.facebook.com/sunfarmcamp/photos/?ref=page_internal 

www.sunfarmcamp.eu/ 

Avtor: RCCI, slike:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m_kci0ZCseEeTyyZgZAeDsqvQuD_Z5Xw

BABA RESIDENCE

Kratek opis ključnih vidikov

Baba Residence je pobuda Tovarne idej, ki povezuje mestno mladino s starejšimi iz različnih

bolgarskih vasi. Udeleženci ali rezidenti 1 mesec živijo v gospodinjstvih starejših vaščanov.

Rezultat njihove interakcije so posebni izdelki, storitve in pobude, ki temeljijo na lokalnem

znanju in odgovarjajo na posebne potrebe vaščanov. Pilotna izdaja pobude je potekala poleti

2015 v štirih vaseh v gorovju Rodopi: Dryanovo, Dzhurkovo, Manastir in Yugovo.

Baba Residence se je glede na povratne informacije prebivalcev vasi, ki so sodelovali v

projektu in njegovih podpornikov izkazala za potreben most med mestom in vasjo, med

mestno mladino in starejšimi vaščani. Odnos, ki se vzpostavlja med prebivalci in starejšimi,

postavlja temelje za dolgoročno medsebojno podporo in sodelovanje. Vsako majhno naselje

ohranja svoje mikro posebnosti, čar in tradicijo v obliki rokodelstva, obrti, osebnih in

skupnostnih zgodb. Pobuda Baba Residence ustvarja pogoje za ohranjanje lokalne folklore in

znanja ter njegovo preoblikovanje v uporaben izdelek/storitev/prireditev za vas s strani mladih

podjetnih ljudi.

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Kakšen je postopek pobude – prvi korak je izbor udeležencev, ki bodo mesec dni živeli v vasi.

Po izboru gredo prebivalci na usposabljanje iz oblikovalskega razmišljanja, dela s

skupnostmi, etnoloških raziskav in lokalnega gospodarstva, ustvarjanja rešitev in timskega

dela. Naslednji korak je srečanje mladih mestnih prebivalcev s starejšimi gostitelji v vaseh,

kjer bodo skupaj živeli en mesec. V tem mesecu prebivalci na podlagi svojih izkušenj in

znanja, pridobljenega na usposabljanju, spoznajo potrebe skupnosti in dokumentirajo lokalno

folkloro ter začnejo delati na lastni socialno-podjetniški ideji, s katero bodo pomagali

gostiteljski vasi. Ko se mladi in starejši dogovorijo, kaj želijo, da se zgodi v vasi, to tudi

uresničijo! Udeleženci postanejo del inkubatorja socialnih inovacij, kjer najdejo mentorsko

podporo za uresničitev svojih dolgoročnih zamisli.

Kateri so vidiki družbenih inovacij ali načela krožnega gospodarstva v tej dobri praksi?

● Nov inovativni socialno-podjetniški model.

● Krepitev in podpora podeželske skupnosti.

● Vključitev mladih v pobudo je priložnost za vzpostavitev stabilne mreže solidarnosti,

razumevanja in medsebojne pomoči ter za ponoven razmislek o kulturni dediščini.

● Nova kakovost medčloveških odnosov – med generacijami, med mestnimi in

podeželskimi skupnostmi, izmenjava izkušenj ter učenje novih spretnosti in

kompetenc.

● Razvoj novih idej, ki temeljijo na tradiciji in upoštevajo sodobnost.

Spletna stran: https://ideasfactorybg.org/baba-residence/?lang=en 
Facebook: https://www.facebook.com/BabaResidence 

Vir: https://www.facebook.com/BabaResidence/photos 

Avtor: RCCI, slike:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m_kci0ZCseEeTyyZgZAeDsqvQuD_Z5Xw

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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Pisarna v gozdu

Kratek opis ključnih vidikov

Pisarna v gozdu Chepelare je začasno deljen pisarniški prostor v gorah (co-working prostor),

ki je primeren za delo na daljavo za ljudi, ki imajo radi naravo, poletne in zimske športe. To je

prostor z udobnimi pisarnami, s hitrim internetom in z brezplačnim bezgovim sokom, kjer

ljudje med delom počivajo, pridobivajo navdih ali delujejo v sklopu t. i. coworkation

(co-working + co-living + inspiration & vacation; slov. sodelovanje + sobivanje + navdih in

počitnice). Sprememba okolja poveča produktivnost in predisponira k ustvarjalnosti. Ljudje

so večino časa skupaj (nastanjeni so na enem mestu, pridejo skupaj na delo, skupaj delajo,

skupaj jedo in se zvečer skupaj zabavajo), kar je predpogoj za nova poznanstva in učinkovito

sodelovanje.

Pisarna v gozdu ponuja:

– ločene pisarne z internetom do 100 mbit za 65 oseb, skupni delovni prostor,

konferenčno sobo, prostor za sprostitev, kuhinjo, kavarno, prostor za kosilo,

panoramsko dvorišče;

– prostor za kampiranje in spalne sobe v pisarniški stavbi ter ustrezne nastanitvene

zmogljivosti, gostišča, hotele in apartmaje v bližini;

– organizirani večji glasbeni in športni dogodki, športne in turistične dejavnosti, vnaprej

določene delavnice in izleti za navdih in produktivnost;

– blizu narave, čisto gorsko okolje, sterilen alpski zrak, dobra in uravnotežena hrana;

– skupne dejavnosti (praktični seminarji, športne vadbe, predavanja), namenjene

trajnostnemu razvoju (podjetništvo, kmetijstvo, gradbeništvo, hrana, glasba) in

pridobivanju novih znanj, predstavljene na zanimiv način, združujejo ljudi in jih

bogatijo.

Neformalne metode pisarne v gozdu Chepelare (nežno delovno vzdušje blizu narave,

dejavnosti, ki prinašajo zabavo in nova znanja) zagotavljajo:

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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– povečanje produktivnosti posameznika,

– povečanje inovativnosti,

– povečanje skupinske produktivnosti in strateškega odločanja,

– reševanje organizacijskih težav, povezanih s spremembami, krizo ali lenobo skupine,

– motivacijo (posameznikov in skupin) za doseganje boljših rezultatov,

– učinkovito določanje ciljev in strateško načrtovanje.

Kateri so vidiki družbenih inovacij ali načela krožnega gospodarstva v tej dobri praksi?

● Nov koncept in poslovni model v turizmu, ki temelji na trajnosti – destinacija za

sobivanje na podeželju. Gre za kombinacijo: CO-WORKING (skupni delovni prostor

in interakcija med ljudmi) + CO-LIVING (skupno preživljanje časa, nočitev na enem

mestu) + Collaboration (sodelovanje in interakcija med novimi/starimi znanci pri

skupnih projektih in izmenjava znanj) + Inspiration (navdih preko čudovite narave,

čiste hrane, gibanja, aktivnega načina življenja, umetniških in kulinaričnih delavnic,

seminarjev in predstavitev) + Vacation (aktivni počitek med delom z obiskom

turističnih in športnih zanimivosti ter dejavnostmi za polnjenje).

● Sodelovanje med različnimi lokalnimi subjekti (glede ponudbe nastanitev).

● Spodbujanje turizma in lokalnega gospodarstva.

Spletna stran: https://coworkation.4epelare.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/officeinthewoods/  

Avtor: RCCI, slike:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m_kci0ZCseEeTyyZgZAeDsqvQuD_Z5Xw

Vir slike: Office In The Woods | Facebook

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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SONNENTOR

Kratek opis ključnih vidikov

Podjetje SONNENTOR zelo uspešno goji in trguje z ekološkimi zelišči in začimbami v

oddaljeni avstrijski regiji blizu češke meje. Podjetje s sedežem v Waldviertlu je mednarodno

znano. Podjetje SONNENTOR je zelo ekološko zavezano. Embalaža brez plastike, izdelki

brez palmovega olja, CO2 nevtralno gospodarstvo in neposredna trgovina z ekološkimi kmeti

so vzor drugim podjetjem, zato je tudi podjetje SONNENTOR vzor drugim podjetjem. Z

ekonomskega vidika podjetje namesto največjega dobička sledi poti uravnoteženja skupnega

dobrega (glej www.ecogood.org), kar je premišljen sistem uravnoteženja, ki v središče

proizvodnje in prodaje postavlja prispevek podjetja k skupnemu dobremu. Krožno

gospodarstvo se izvaja v celotni proizvodni verigi – dobra in zdrava tla, rastline imajo čas za

rast do žetve, ostanki se vračajo v tla.

Raznolikost: Zaposleni prihajajo iz 10 različnih narodov, 55 % zaposlenih vodijo ženske, v

podjetju SONNENTOR lahko najdejo delo dolgotrajno brezposelni in invalidi ter upokojenci,

ki iščejo smiselno zaposlitev. Ti vodijo obiskovalce po kmetiji in proizvodnih območjih.

Podjetje sodeluje s partnerji, ki proizvajajo v Romuniji, na Kosovu, v Nemčiji, Grčiji, na

Portugalskem in v Albaniji.

Podjetje SONNENTOR prodaja izdelke v lastnih trgovinah (zaenkrat v Avstriji in Nemčiji) in

po sistemu franšiz (npr. v lekarnah). Na voljo je tudi spletna trgovina. Izdajo tudi revijo za

stranke in prijatelje. Podjetje je prejelo različna priznanja za socialne, gospodarske in seveda

posebne ekološke izdelke.

Za tiste, ki želijo obiskati in prenočiti na zeliščnih vrtovih, so pripravljene posebne

SONNENTORJEVE EKOLOŠKE KARAVANE "LAND-LOFTS".

Kateri so vidiki družbenih inovacij ali načela krožnega gospodarstva v tej dobri praksi?

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.

http://www.ecogood.org
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Embalaža brez plastike, izdelki brez palmovega olja, CO2 nevtralno gospodarstvo in

neposredna trgovina z ekološkimi kmeti so vzor drugim podjetjem. Z ekonomskega vidika

podjetje namesto največjega dobička sledi poti uravnoteženja skupnega dobrega (glej

www.ecogood.org), kar je premišljen sistem uravnoteženja, ki v središče proizvodnje in

prodaje postavlja prispevek podjetja k skupnemu dobremu. Krožno gospodarstvo se izvaja v

celotni proizvodni verigi – dobra in zdrava tla, rastline imajo čas za rast do žetve, ostanki se

vračajo v tla.

Spletna stran: www.sonnentor.com/en-gb

Facebook: https://www.facebook.com/Sonnentor/

Avtor: EUROGEO MLF, slike v Google Drive:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MTU-444AczyTHYMOwK1u85cEgUU_sz0F   

Belgija na poti h krožnemu gospodarstvu

Kratek opis ključnih vidikov

Program Združenih narodov za okolje UNEP, ki bo leta 2022 dopolnil 50 let, je objavil to

povezavo in članek o belgijskem krožnem gospodarstvu in načinu oblikovanja politik za

njegovo čim boljše uresničevanje. Belgija je že na poti k oblikovanju bolj trajnostne družbe s

pomočjo krožnega gospodarstva. Zvezna vlada in tri avtonomne regije – glavno mesto

Bruselj, Valonija in Flandrija – so pri teh prizadevanjih usklajene. Za prehod na

nizkoogljično, podnebno nevtralno in z viri gospodarno gospodarstvo je potreben celosten

pristop: ni ga mogoče doseči z reševanjem izzivov po posameznih sklopih. Za ta prehod je

treba uporabiti znanost, tehnologijo in inovacije. "Belgija je pripravljena odigrati svojo vlogo

in biti zgled," je dejala Marie-Christine Marghem, belgijska ministrica za okolje, energijo in

trajnostni razvoj. "Krožno gospodarstvo bo ustvarilo gospodarsko dejavnost. To je eden od

razlogov, zakaj želimo biti mi, bruseljska vlada, med pionirji: želimo pokazati, da je to

mogoče!" sta v skupni izjavi dejala Alain Maron, minister za podnebni prehod, in Barbara

Trachte, državna sekretarka, pristojna za gospodarski prehod. Program Združenih narodov za

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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okolje (UNEP) in Brussels Environment (agencija za okolje glavnega mesta Bruselj) sta

skupaj z Ecocity Builders in World Council on City Data razvila konceptualni okvir za

spremljanje prehoda mesta v krožno gospodarstvo vključno z osnutki kazalnikov (podrobnosti

so v poročilu). Z Brusljem kot enim od pilotnih mest UNEP pripravlja tudi metodologijo za

merjenje števila delovnih mest, ustvarjenih pri prehodu v krožno gospodarstvo.

UNEP in Belgija sodelujeta na globalni ravni

Belgija je močna politična in finančna podpornica dela programa UNEP. Že od leta 1973

nezmotljivo prispeva v UNEP-ov temeljni sklad za okolje, in je stalno na seznamu desetih

največjih plačnikov. Belgija je tudi ena od redkih držav članic, ki se je večletno zavezala, da

bo prispevala v osnovni sklad UNEP. "Z Agendo 2030 smo si zastavili ambiciozne cilje.

Rešiti moramo zapletena, medsebojno povezana vprašanja, ki pokrivajo ves svet – in Belgija

je zavezana, da jih bo dosegla. UNEP ima ključno vlogo; prinaša znanstvene dokaze, združuje

ljudi, nas usmerja ... gre za naše prihodnje generacije in UNEP je pri tem ključni partner," je

dejal Alexander De Croo, belgijski minister za razvojno sodelovanje. Na svetovni ravni

Belgija podpira delo UNEP, da bi pospešila prehod na trajnostno gospodarstvo, ki učinkovito

izkorišča vire.

Na poti k ničelni količini odpadkov

Eden od ciljev modela krožnega gospodarstva je ničelna stopnja odpadkov, pri čemer vsi

materiali ostanejo v obtoku. Leta 2016 se je Belgija uvrstila na drugo mesto v Evropski uniji

po recikliranju odpadkov – skoraj 77 % vseh odpadkov v Belgiji je bilo recikliranih. Kaj se

zgodi z odpadki v Belgiji? Kljub temu si je Belgija zastavila višje cilje. Regija Flandrija želi

do leta 2050 vzpostaviti krožno gospodarstvo, v katerem ne bo ničesar zavrženega. V Valoniji

bodo do konca leta 2025 v celotni regiji organski odpadki ločeni od surovih gospodinjskih

odpadkov. Drugi ukrepi vključujejo krepitev mreže kavarn za popravila in spodbujanje

zakupa materialnih dobrin namesto njihovega nakupa. V Belgiji je bilo uvedenih tudi več

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
vsebino priročnika ali nadaljnjo uporabo rezultatov projekta.
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"zelenih sporazumov" – prostovoljnih sporazumov med zasebnimi, javnimi in vladnimi

partnerji – za podporo projektom trajnostnega razvoja.

Krožna gradnja

Sektor gradbeništva ponuja dobre primere, kako lahko zeleni sporazumi spodbujajo trajnostni

razvoj. Trenutno ta sektor na svetovni ravni predstavlja 36 odstotkov porabe primarne energije

in 39 odstotkov z energijo povezanih emisij toplogrednih plinov. Prav tako uporablja velike

količine naravnih virov in ustvarja odpadke. Prehod od ravnanja z odpadki k ravnanju s

surovinami v tem sektorju je priložnost, da se okoljski cilji spremenijo v gospodarske

priložnosti, ki bodo optimizirale rabo virov, ustvarile nova delovna mesta in dodale vrednost

za prebivalce.

Trajnostno prehranjevanje

Kaj in kako jemo, je pomembno tako za zdravje planeta kot za naše zdravje. Mesta postajajo

vse pomembnejša pri zmanjševanju emisij povezanih s proizvodnjo hrane in živilskimi

odpadki, hkrati pa zagotavljajo, da imajo njihovi prebivalci varen dostop do trajnostne, zdrave

in cenovno dostopne hrane. Belgijsko mesto Gent v Flandriji je bilo eno prvih evropskih mest,

ki je leta 2013 začelo izvajati lastno mestno prehransko politiko, imenovano Gent en Garde.

Zaradi predmestnih kmetijskih tržnic in nove logistične platforme za profesionalne kupce je

lokalna hrana zdaj v razcvetu. Odvečna hrana je bila razdeljena ljudem v stiski, kar hkrati

blaži revščino in zmanjšuje emisije CO2. Leta 2019 je bila pobuda med prejemniki nagrade

Združenih narodov za globalno podnebno ukrepanje.

Kateri so vidiki družbenih inovacij ali načela krožnega gospodarstva v tej dobri praksi?

Krepitev mreže kavarn za popravila in spodbujanje zakupa materialnih dobrin namesto

njihovega nakupa. V Belgiji je bilo sklenjenih tudi več "zelenih sporazumov" –

prostovoljnih sporazumov med zasebnimi, javnimi in vladnimi partnerji – za podporo

projektov trajnostnega razvoja. Spletni Bruseljski vodnik po trajnostni gradnji vsebuje

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Priročnik odraža izključno delo avtorjev, Komisija ne odgovarja za
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nasvete za razstavljanje, ponovno uporabo in recikliranje/obnovo gradbenih materialov. Kot

primer ukrepov v Valoniji so v provinci Namur beton in opeko iz porušenih stavb spremenili

v okolju prijazne cestne površine. Mestna prehranska politika iz leta 2013, imenovana

Ghent en Garde. Zaradi predmestnih kmečkih tržnic in nove logistične platforme za

profesionalne kupce je lokalna hrana zdaj v razcvetu. V Flandriji zdaj obstaja spremenjen

prehranski trikotnik s prehranskimi smernicami za zdrav in trajnosten življenjski slog.

Upošteva tako naše zdravje kot zdravje planeta, saj spodbuja ljudi, naj jedo več rastlinske

hrane in je čim manj zavržejo.

Spletna stran:

https://www.unep.org/news-and-stories/story/belgium-its-way-towards-circular-economy 

"UNEP je zelo hvaležen za močno partnerstvo z belgijsko vlado. Vodilna vloga te države pri prehodu na

krožno gospodarstvo je pomemben zgled za druge države, ki si prizadevajo naš planet usmeriti na naravi

prijaznejšo pot," je dejala Inger Andersen, izvršna direktorica UNEP.
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