
              
 
 

Projekt FLIARA vzpostavlja podporno okolje za inovativnost žensk v 
kmetijstvu in na podeželju  

 

Januarja 2023 se je uradno pričel evropski projekt FLIARA (angl. “Female-led Innovation in Agriculture 
and Rural Areas”), ki  naslavlja inovativnost ženske v kmetijstvu in na podeželju. Projekt FLIARA 
financira raziskovalni program »Horizon Europe« (št. pogodbe: 101084234), vključuje petnajst 
partnerjev javnih in zasebnih organizacij iz devetih evropskih držav. Triletni projekt (2023–2025) 
koordinira Univerza v Galwayu na Irskem, iz Slovenije pa v projektni konzorcij vstopa Filozofska 
fakulteta Univerze v Ljubljani z raziskovalkami Oddelka za geografijo in Oddelka za psihologijo.  

Projekt je usmerjen v raziskovanje novosti, ki jih s svojimi svežimi pristopi in praksami vpeljujejo 
ženske v kmetijstvo in širše evropsko podeželje. Prepoznavali in vrednotili bomo predvsem tiste 
trajnostne in inovativne prakse, ki jih ženske s svojimi aktivnostmi že izvajajo, iskali pa bomo tudi 
celovitejše inovativne vizije, ki jim sledijo v različnih evropskih podeželskih okoljih.  

Pomemben del projekta predstavljajo 
študije primera, preko katerih bomo 
raziskovali razsežnosti in učinke inovacij. 
Raziskovanje bo potekalo večplastno: ciljno 
v  izbranih evropskih državah (Irska, 
Švedska, Finska, Nizozemska, Nemčija, 
Češka, Slovenija, Italija, Španija in dodatno 
Romunija). Raziskovali bomo podobnosti in 
razlike na ravni podeželskih območjih štirih 
evropskih makroregij (atlantske, srednje in 
vzhodne, nordijsko baltske in sredozemske 
regije), in na ravni treh tipov podeželja: 
podeželja blizu mesta, značilnih podeželskih 
območij in obrobnih podeželskih območij. 
Rezultat projekta bo tudi vzpostavitev 
evropske mreže – »izkustvene skupnosti« 
učnega partnerstva med ključnimi deležniki, 
ki spremljajo, vzpodbujajo oziroma 
sodelujejo pri razvoju inovacij na podeželju.  

Vpeljujemo nove pristope za izboljšanje razumevanja, ozaveščenosti in priznavanja vloge žensk v bolj 
trajnostni prihodnosti podeželja, kot tudi za razvoj učinkovitejših podpornih politik in sistemov 
upravljanja. Želimo prispevati k spremembam v (utečenih) družbenih praksah in vedenju 
posameznikov, skupnostih, javnih in zasebnih organizacijah ter prispevati k doseganju evropske 
strategije za enakost spolov na načine, ki bodo presegli deklarativno raven. 

 

Raziskovalke na projektu: 

Dr. Barbara Lampič, dr. Irma Potočnik Slavič,  Sara Mikolič in Lea Rebernik (Oddelek za geografijo FF 
UL); dr. Darja Kobal Grum in dr. Eva Boštjančič (Oddelek za psihologijo FF UL)    

Slika 1: Projekt FLIARA vključuje 15 partnerjev iz 10 evropskih držav. 


