Festival LAS - Diskusijski krožek
(Ne)razpoložljivost kmetijskih
zemljišč v Sloveniji

Kje in kdaj:
Kamnik, Samostan Mekinje,
7. 9. 2018, 14.00‒16.00
Tematika:
(Ne)razpoložljivost kmetijskih
zemljišč v Sloveniji (v okviru
projekta NEWBIE)
Lokalne akcijske skupine
imate verjetno na svojem
območju že izkušnje, da se na
vas obračajo ljudje, ki bi radi
kmetovali in imajo zanimiv
poslovni
model,
poznate
njihove težave in jim skušate
posredovati strokovno informacijo.

Na delavnici, ki bo potekala v
sklopu Festivala slovenskih lokalnih
akcijskih skupin, bomo naslovili eno
ključnih ovir novih pristopnikov v
kmetijstvu, tj. dostop do kmetijskih zemljišč.
K tematiki bomo pristopili z različnih
zornih kotov, z vidika različnih
deležnikov podpornega okolja pa
tudi nekaterih novih pristopnikov.
Govorci bodo v kratki iztočnici
povedali, kako dostopajo do
zemljišč, kaj jih pri tem ovira in
predvsem, kje vidijo rešitev.

Odgovoriti bomo poskušali na nekatera vprašanja.
Kako priti do informacij o razpoložljivih kmetijskih zemljiščih?
Kako se soočiti s t. i. “zaprtimi krogi”, ki v nakup/najem vključujejo že obstoječe zakupnike?
Kako bi pripravili in vodili register zapuščenih kmetij na ravni
občin/regionalni ravni?
Kako dostopati do kmetijskih zemljišč, ki so v javni lasti?
Kako se soočamo z naraščajočimi potrebami po zemljiščih na
urbaniziranih območjih in njihovem zaledju?

Izhodišče: Lokalna akcijska skupina pri izvajanju Strategije lokalnega razvoja v okviru
programa LEADER/CLLD skupaj z akterji in deležniki prepoznava razvojne potrebe območja. Tako v Sloveniji kot drugih državah EU je očitno dejstvo, da kmetijstvo in podeželje potrebujeta novosti in vključevanje novih delovnih in »idejnih« moči, ki prinašajo spremembe in
podjetniško miselnost, pa tudi izkušnje, praktične veščine, nova znanja in povezave.
V realnosti pa se »novinci« srečujejo tudi s pomembnimi težavami, ko vstopajo v kmetijski
sektor in na podeželje. LEADER/CLLD je program, ki je namenjen inovativnim lokalnim
projektom, lokalne akcijske skupine pa so njegovi izvajalci, ki tvorijo podporno okolje
lokalnemu prebivalstvu, zato v tej navezi vidimo potrebo in priložnost po sodelovanju med
lokalnimi akcijskimi skupinami in novimi pristopniki v kmetijstvo.
Poslanstvo projekta NEWBIE: da bi bila poslovna pot tistih, ki jih zanima kmetovanje,
nekoliko lažja, v projektu NEWBIE (New Entrant netWork: Business models for Innovation,
entrepreneurship and resilience in European agriculture; projekt Horizon 2020, povezava:
www.newbie-academy.eu) oblikujemo tematsko mrežo, ki naj bi v različnih državah EU
nudila podporno okolje novim pristopnikom. Med nove pristopnike v kmetijstvo uvrščamo
novince (vsakdo, ki se povsem na novo vključi v kmetijsko dejavnost) in naslednike (se
vključi v obstoječo kmetijo) ter na kmetiji vzpostavi nov poslovni model. Novi pristopniki se
soočajo z različnimi ovirami, kot so: dostop do zemlje, kapitala, informacij, trgov ipd.
Namen delavnice: udeleženci delavnice bodo aktivno sodelovali v prvem Diskusijskem
krožku projekta NEWBIE, ki bo v vsaki partnerski državi (Nizozemska, Irska, Združeno
kraljestvo, Belgija, Nemčija, Francija, Portugalska, Bolgarija, Slovenija) vključeval med 20 in
50 članov/ic, ki se bodo srečevali dvakrat letno. Usmerjene razprave se bodo osredotočale
na nove poslovne modele, prenose znanj, dobre in slabe prakse ipd. Iz vsake države bo
nekaj zainteresiranih novih pristopnikov in drugih akterjev, ki so povezani v kmetijstvom,
imelo priložnost seznaniti se z izkušnjami v drugih državah EU ter tako prenesti nova znanja
in izkušnje v lastno kmetijsko prakso ali domači/slovenski prostor.
Projekt bo zainteresiranim in najširši javnosti preko dogodkov, spletne strani in vključenosti
v Mrežo NEWBIE omogočil dostop do priporočil, usmerjenih v razvoj spodbudnega okolja za
nove pristopnike v kmetijstvu in na podeželju, številnih dobrih praks iz držav partneric projekta (90 primerov predstavljenih v obliki videozgodb), novih sistemov prenosa znanj in učenja
ipd.

Če imate v svojem lokalnem okolju podobne ovire in zanimive rešitve, ste lepo vabljeni na
delavnico in tudi, da postanete član/ica Mreže NEWBIE. Le-ta bo povezovala nove pristopnike v kmetijstvu in strokovnjake z vse Evrope. Če ste novi pristopnik ali če se ukvarjate s tem
področjem (z vidika svetovanja, bančništva, izobraževanja, trgovine, politik ipd.), Vas
vabimo, da se registrirate na naši spletni strani.

