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Zloženka

Projekt Newbie
Kmetijstvo in podeželje potrebujeta novosti in vključevanje novih
delovnih moči, ki prinašajo spremembe in podjetniško miselnost, pa
tudi izkušnje, praktične veščine, nova znanja in povezave. V realnosti
pa se novi ljudje srečujejo tudi s pomembnimi težavami, ko vstopajo v
kmetijski sektor in na podeželje.
Projekt Newbie bo v sodelujočih evropskih državah vzpostavil Mrežo
Newbie. Osredotočila se bo na nove pristopnike v kmetijstvu.
Naslavljala bo njihove probleme, jim omogočala usposabljanje in
prenos znanj, kar naj bi jim pomagalo pri vzpostavitvi uspešne
kmetijske dejavnosti. Ukvarjala se bo z načini vstopanja v kmetijstvo ter
z razvojem in širjenjem novih poslovnih modelov. Mreža Newbie bo
platforma oziroma stičišče, ki bo povezovalo novince, naslednike,
svetovalce, pomembne akterje in deležnike na regionalni, državni in
mednarodni ravni.

Kdo so novi pristopniki?
V Mreži Newbie je novi pristopnik vsakdo, ki se povsem na novo vključi
v kmetijsko dejavnost (novinec), ali se vključi v obstoječo kmetijo
(naslednik) ter vzpostavi inovativen poslovni model. Novi pristopniki so
različnih starosti, z raznolikimi izkušnjami v kmetijstvu in z raznovrstnim
dostopom do virov. Novinci in nasledniki lahko vstopijo v kmetijstvo v
različnih fazah njihovega delovno aktivnega obdobja. Soočajo pa se s
podobnimi ovirami: dostopom do zemlje, delovne sile, kapitala, s stanovanjskim problemom, dostopom do trgov, znanja in mrež itd.

Zadostno število novih
pristopnikov v kmetijstvo
in na podeželje je
ključnega pomena za
ohranjanje vitalnosti,
prožnosti in
konkurenčnosti
kmetijskega sektorja in
podeželja v Evropi.
Konzorcij projekta NEWBIE

Aktivnosti
Projekt Newbie bo organiziral raznovrstne aktivnosti
na regionalni, državni in
evropski ravni.
Med osrednje aktivnosti
sodijo: Diskusijski krožki,
Usmerjevalne skupine,
nagrada za najboljše
poslovne modele novih
pristopnikov.

Newbie ovire
Novinci in nasledniki se soočajo s številnimi ovirami, ko poskušajo
razviti novo trajnostno naravnano kmetijsko dejavnost.


Dostop do zemlje: naraščajoče cene zemljišč in najemnin
otežujejo začetek nove kmetijske dejavnosti. To je prisotno
zlasti na območjih, kjer se interesi novih pristopnikov soočijo z
načrti obstoječih kmetov.



Dostop do kapitala: postopki in pogoji za pridobitev posojil so
zelo zahtevni, pogosto zahtevajo lastništvo nepremičnine.



Dostop do informacij: novi pristopniki se soočajo s številnimi
težavami pri dostopanju do informacij v obstoječemu kmetijskemu informacijskemu prostoru.



Dostop do trgov: novi pristopniki še ne poznajo obstoječih
tržnih poti ali nimajo zmožnosti, da bi v njih vstopili, težko se
vključujejo v že obstoječe oskrbne verige.

Projekt Newbie bo na spletni
strani oblikoval živo video
knjižnico, kjer boste lahko
dostopali do zanimivih
zgodb novih pristopnikov iz
držav, vključenih v konzorcij
projekta Newbie.
Projekt Newbie bo omogočal bilateralne izmenjave
novih pristopnikov in
kmetijskih svetovalcev po
Evropi.

Postanite član Mreže NEWBIE!
Novinci in nasledniki se soočajo s številnimi ovirami, ko poskušajo
razviti novo trajnostno naravnano kmetijsko dejavnost.
S projektom NEWBIE bi radi zasnovali Mrežo NEWBIE, ki bo povezovala nove pristopnike (novince,
naslednike) v kmetijstvu in strokovnjake iz vse Evrope. Če ste novi pristopnik s kmetijo ali če se
ukvarjate s tem področjem (z vidika svetovanja, bančništva, izobraževanja, trgovine, politik ipd.), Vas
vabimo, da se registrirate na naši spletni strani. Za registracijo boste predvidoma potrebovali 3 minute.

Ekipa projekta
Newbie
NEWBIE je konzorcij
desetih partnerjev iz
različnih delov Evrope:



Stichting Wageningen Research
(NL)



The James Hutton
Institute (UK)



KU Leuven (BE)



Universidade de
Évora (PT)



Fachhochschule
Südwestfalen (DE)



Univerza v Ljubljani
(SI)



RENETA (FR)

Diskusijski krožek



TEAGASC (IR)



Bisnes Inkubator
Gotse Delchev (BG)



Bund der Deutschen
Landjugend (DE)

Jedro projekta Newbie predstavlja Diskusijski krožek. V vsaki partnerski
državi bo povezoval med 20 in 50 članov/ic (novinci, nasledniki, kmetijski
svetovalci, izobraževalni sektor, raziskovalci idr.), ki se bodo srečevali
dvakrat letno. Razprave se bodo osredotočale na nove poslovne modele na
nacionalni in transnacionalni ravni, na prenos znanja, pripravljala in testirala
orodja (toolkiti). Izdelana bodo priporočila, usmerjena v razvoj spodbudnega okolja za nove pristopnike v kmetijstvo in na podeželje.

Ekipa projekta NEWBIE na prvem sestanku na Nizozemskem.

Usmerjevalna skupina
Usmerjevalna skupina bo sestavljena iz najmanj osmih članov/ic, ki se bodo
srečali dvakrat letno in usmerjali potek projekta Newbie na državni ravni.
Prispevali bodo k vzpostavitvi in delovanju Diskusijskega krožka: predlagali
bodo ključne teme, kot ambasadorji projekta Newbie bodo skrbeli za razširjanje informacij o Mreži Newbie, izbirali bodo kandidate za mednarodno
izpopolnjevanje in za nagrade projekta Newbie.

PROJEKT Newbie

Kontakt

Projekt traja štiri leta (od januarja 2018 do decembra 2021).
Projekt Newbie je tematska mreža, ki je financirana s strani EU programa za raziskovanje Horizon 2020 (številka pogodbe: 772835).

Pišite nam:

Koordinator projekta: Andries Visser (Stichting Wageningen Research, Nizozemska).

Filozofska fakulteta

Projekt Newbie v Sloveniji

1000 Ljubljana

V Sloveniji je glavna kontaktna točka:

SI-Slovenija

Oddelek za geografijo

Aškerčeva 2

Univerza v Ljubljani (Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta)
Obiščite spletno stran projekta:

Z Vami bomo sodelovale:

www.newbie-academy.eu
info@newbie-academy.eu

Irma Potočnik Slavič
E-pošta: irma.potocnik@ff.uni-lj.si
Telefon: 01 24 11 248

Posredujte kratka sporočila:
#newbie.eu
https://www.facebook.com/

Barbara Lampič
E-pošta: barbara.lampič@ff.uni-lj.si
Telefon: 01 24 11 258

Sara Uhan
E-pošta: uhan.sara@gmail.com
Telefon: 01 24 11 248

Newbie mreža: Poslovni modeli za inovacije, podjetništvo in prožnost

Kaj pomeni akronim NEWBIE?

New Entrant netWork: Business
models for Innovation, entreprene-

