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Evropsko inovacijsko partnerstvo (EIP) je nova oblika podpor kmetijske politike
razvoju kmetijstva. Z oblikovanjem operativnih skupin v okviru tega programa, ki
vključujejo raziskovalce, svetovalce in kmete, se želi spodbuditi sodelovanje med
omenjenimi deležniki pri reševanju razvojnih vprašanj v kmetijstvu z osredotočenjem
na kmeta. V nalogi predstavljamo pomen znanja in inovacij za razvoj kmetijstva,
načine inovacijske politike in EIP kot posebno obliko podpor. Stalni odbor za
raziskave v kmetijstvu (SCAR) je oblikoval koncept prenosa znanja in inovacij v
kmetijstvu (AKIS), s katerim se je začelo spreminjati oblikovanje in prenos znanja iz
linearnega v interaktivno ter je temelj koncepta EIP. V Sloveniji sta bila letos odprta
prva javna razpisa ukrepa Sodelovanje programa razvoja podeželja za dodelitev
sredstev za oblikovanje operativnih skupin EIP. Zanimanje in veliko število oddanih
vlog kažeta na to, da je javnost zelo zainteresirana za drugačen pristop k oblikovanju
in prenosu znanja v kmetijstvu. Rezultati intervjujev s posamezniki, ki so aktivno
vključeni v oblikovanje operativnih skupin in pripravo razpisne dokumentacije, kažejo
na njihova velika pričakovanja, sogovorniki pa opozarjajo tudi na številne težave, s
katerimi so se srečali pri pripravi vlog na prvih razpisih. S pomočjo pregleda literature
in opravljenih intervjujev ocenjujemo potencialno koristnost ukrepa in s tem povezana
pozitivna pričakovanja deležnikov. Ker pa gre za nov tip ukrepa kmetijske politike, bo
za njegovo uspešnost in dosego ciljev potrebno odpraviti številne administrativne
ovire in usposobiti deležnike za tovrstne ukrepe.
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sl
sl/en
European Innovation Partnership (EIP) is a new form of agricultural policy support for
the development of agriculture. By establishing operational groups consisting of
researchers, advisers and farmers, the programme aims at encouraging cooperation
among the previously mentioned stakeholders when dealing with development issues in
agriculture, focusing on the perspective of the farmer. The degree thesis presents the
significance of knowledge and innovation for the development of agriculture, the forms
of innovation policy and EIP as a special form of support. The Standing Committee on
Agricultural Research (SCAR) has developed Agriculture, Knowledge and innovation
system (AKIS), which initiated the knowledge formation, and transmission shift from
linear to interactive and which serves as the basis of the EIP concept. The first two
public tenders of the Cooperation measures of the Rural Development Programme for
funding the formation of operational groups have been launched in Slovenia this year.
The interest and the large number of applications clearly indicate that the public is
highly interested in a different approach to the formation and transfer of knowledge in
agriculture. The results of the interviews with the individuals who are actively involved
in the formation of operational groups and the preparation of tender documentation
reveal high expectations, but at the same time, the interviewees call attention to the
numerous problems they faced when preparing the applications for the first tenders. On
the basis of the literature review and the interviews with the individuals it can be
established that the EIP programme is beneficial and therefore eagerly anticipated by
the stakeholders. However, since the programme is a new type of agricultural policy
measure, its success, and achieving goals depends on how swiftly the administrative
obstacles are eliminated and on how efficiently the stakeholders are trained for such
measures.
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1 UVOD
Kmetijstvo je gospodarsko in strateško pomembna panoga. Kmetijska gospodarstva
upravljajo z naravnimi viri, pridelujejo hrano in ob tem tudi vplivajo na okolje, naravno in
socialno ravnovesje na podeželju. Tako kot ostale gospodarske dejavnosti se tudi
kmetijstvo ves čas razvija. Ljudje so ves čas oblikovali in naključno odkrivali nova znanja
in spoznanja ter jih uporabljali v praksi. Z nastopom industrije se je začel tudi pospešen
razvoj kmetijstva, saj je zaradi naraščanja števila prebivalstva, ki še traja, postajala potreba
po hrani vse večja.
Za zadovoljitev potreb človeštva po hrani, je kmetijstvo v preteklosti razvilo različne
načine, da bi s čim manjšimi vložki prišli do čim večjih pridelkov, ne glede na posledice,
ki jih bo takšno ravnanje pustilo na okolju. V zadnjem času postaja zavedanje, da je treba
pri vsakovrstni aktivnosti, kar vključuje tudi kmetijstvo, upoštevati dejstvo, da so viri
omejeni in je treba z njimi ravnati trajnostno. Hayami in Ruttan (1971) pravita, da uspešna
rast kmetijstva temelji na okoljsko prilagojeni in ekonomsko upravičeni tehnologiji,
vključno s prilagajanjem razpoložljivim virom in podporo kulturne, ekonomske in
politične javnosti. Tehnični napredek lahko pri tem pomaga, saj se zaradi njega
zmanjšujejo potrebe po delovni sili in velikih površinah obdelovalnih zemljišč in prav to je
bistvenega pomena – z manj ustvariti več. Ista avtorja že pred skoraj pol stoletja poudarjata
pomen vključevanja tudi drugih, nekmetijskih sektorjev, predvsem proizvajalcev kmetijske
mehanizacije in opreme, in to utemeljujeta s tem, da je produktivnost kmetijstva v državah
v razvoju odvisna od razvoja industrije, ki lahko prenaša svoje produkte v kmetijstvo, kot
drugi pogoj pa omenjata vlogo podpore države pri prenosu tehničnih inovacij v praktično
uporabo.
Ključnega pomena za doseganje razvoja je tudi povezovanje različnih znanj, ved, disciplin
in institucij. Tega se vedno bolj zaveda tudi kmetijska politika, ki z oblikovanjem novih
oblik podpor spodbuja oblikovanje skupin, ki vključujejo predstavnike raziskovalnih,
svetovalnih, marketinških in proizvodnih področij, vse z namenom oblikovanja novih
znanj in prenosa teh v kmetijsko prakso. Svet Evropske unije je zato ustanovil Stalni odbor
za raziskave v kmetijstvu (SCAR), katerega naloga je nadzor in svetovanje v zvezi z
raziskavami v kmetijstvu. Prav ta odbor je dal tudi pobudo za oblikovanje sistema znanja
in inovacij v kmetijstvu (AKIS), ki temelji na sodelovanju med raziskovalci, svetovalci in
uporabniki znanja. Cilj takega sodelovanja je predvsem krepitev vzajemnega odkrivanja
novih znanj in inovacij ter njihov prenos do končnih uporabnikov – kmetov. Tak sistem
znanja naj bi zamenjal star linearni sistem, po katerem se je znanje prenašalo od
raziskovalcev k proizvajalcem. Za dobro delovanje AKIS-a je potrebna organizacija tako
imenovanih akcijskih skupin, znotraj katerih bodo inovacije nastajale (Agricultural
knowledge …, 2016).
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Evropska komisija je idejo krepitve znanja prevzela in oblikovala program tako imenovane
inovacijske skupnosti, katere glavni namen je pomagati prebivalcem Evropske unije do
boljšega življenja. Znotraj inovacijske skupnosti se je izoblikovalo več partnerstev za
inovacije, eno od njih je tudi evropsko partnerstvo za inovacije v kmetijstvu (EIP-AGRI),
ki temelji na zgoraj predstavljeni ideji AKIS-a. To področje je posebej izpostavila v
politiki razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 in uvedla ukrep Sodelovanje. Vsaka
država članica ima tako možnost del proračunskih sredstev nameniti oblikovanju
operativnih skupin evropskega inovacijskega partnerstva in s tem krepiti AKIS.
Republika Slovenija je kot članica Evropske unije in prejemnica sredstev iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja tako v svojem Programu razvoja podeželja za
obdobje 2014–2020 del sredstev namenila oblikovanju operativnih skupin evropskega
inovacijskega partnerstva v okviru ukrepa Sodelovanje. V letu 2017 in 2018 sta bila
objavljena prva razpisa za dodelitev sredstev iz tega naslova (Program razvoja podeželja
…, 2017).
Z diplomskim delom želimo natančneje predstaviti EIP kot nov način podpore kmetijske
politike razvoju kmetijstva. V delu bomo predstavili program evropskega inovacijskega
partnerstva. Pri tem se bomo posvetili vprašanjem: kaj program obsega, s kakšnimi nameni
in nalogami je bil oblikovan, na kakšne načine želi spodbuditi razvoj, kdo in na kakšen
način naj bi v partnerstvu sodeloval, kako se vključuje v politike Evropske unije in držav
članic.
Predstaviti želimo pomen znanja in inovacij za razvoj kmetijstva, načine inovacijske
politike in EIP kot posebno obliko podpor. Pri tem želimo predstaviti nekatere že
oblikovane operativne skupine na evropski ravni in njihovo dosedanje delo.
V diplomskem delu bomo poskušali ugotoviti, zakaj je program evropskega inovacijskega
partnerstva lahko pomemben za razvoj kmetijstva v Sloveniji. Opisati želimo predvsem
podpore, ki jih ponuja slovenska kmetijska politika v obliki ukrepa Sodelovanje iz
programa razvoja podeželja, podati zaključke o pomenu in izzivih oblikovanja EIP v
slovenskem kmetijstvu ter predstaviti mnenja uporabnikov storitev evropskega
inovacijskega partnerstva v Sloveniji, predvsem pričakovanja deležnikov (vlade,
predstavnikov interesne sfere, raziskovalnih institucij, svetovalne službe) pred uvedbo v
Sloveniji.
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2 EVROPSKO INOVACIJSKO PARTNERSTVO
2.1 SISTEM INOVACIJ IN PRENOSA ZNANJA V KMETIJSTVU (AKIS)
Leta 1974 je bil s strani Sveta Evropske unije s posebno uredbo ustanovljen Stalni odbor za
raziskave v kmetijstvu (Standing Committee on Agricultural Research – SCAR), ki ga
sestavljajo predstavniki posameznih držav članic Evropske unije. Njegova naloga je, da
svetuje Evropski komisiji in državam članicam v zvezi z organiziranjem raziskav v
kmetijstvu. Danes ga sestavlja 28 predstavnikov držav članic EU in 10 predstavnikov
držav kandidatk za vstop v Evropsko unijo in povezanih držav, ki sodelujejo kot
opazovalke. Leta 2008 so člani SCAR na zaključku delavnice v Angersu podali mnenje, da
sodobno evropsko kmetijstvo in agroživilska industrija potrebujeta znanje, ki bo izhajalo iz
različnih virov, da bodo s kakovostnimi izdelki lahko konkurenčni v dobi globalizacije
(Poope, 2012). Ugotovili so namreč, da star model linearnega prenosa znanja od
raziskovalcev k uporabnikom ne deluje več in ga je treba preoblikovati v interaktivni
model, ki bo vključeval pridobivanje znanja, prilagajanje, svetovanje in izobraževanje. Na
podlagi tega je bil oblikovan nov sistem inovacij in prenosa znanja v kmetijstvu.
Koncept AKIS temelji na prvotnem konceptu Sistem znanja v kmetijstvu AKS
(Agriculture Knowledge System), ki je bil oblikovan v 60-ih letih prejšnjega stoletja za
pospešitev modernizacije kmetijstva in je v številnih državah temeljil na trdnem
sodelovanju med raziskovalci, izobraževalnim sistemom in kmetijskimi pospeševalci
(svetovalci). Nekaj let kasneje so v koncept vključili še »I«, kar označuje informacije, ki so
postopoma dobivale vse večji pomen. Kasneje se je definicija AKIS-a spremenila. Iz
sistema informacij in prenosa znanja je postal sistem inovacij in prenosa znanja v
kmetijstvu (Poppe, 2012).
AKIS je po definiciji »niz kmetijskih organizacij in/ali oseb in povezav med njimi,
vključenih v oblikovanje, preobrazbo, prenos, shranjevanje, obuditev, vključevanje in
širjenje ter uporabo znanja in informacij, z namenom sodelovanja pri odločanju, reševanju
problemov in inovacij v kmetijstvu« (Röling in Engel, 1991).
Inovacijo OECD definira kot implementacijo novega ali izboljšanega proizvoda ali
postopka v poslovno prakso, organizacijo dela ali druga razmerja. Inovacije vključujejo
znanstvena, tehnološka, organizacijska in upravljavska znanja, pri vsem tem pa je
pomembna tudi inovativnost širše javnosti, saj več znanstvenikov ne pomeni nujno tudi
več inovacij. Po drugi strani predstavljajo inovacije za majhne kmete in podjetnike veliko
tveganje, ki se s sodelovanjem z drugimi partnerji lahko zmanjša. Prenos znanja in
informacij med kmeti je nekaj običajnega, Evropska unija pa želi v ta proces s programi,
kot je AKIS, vključiti tudi znanstvenoraziskovalno in svetovalno sfero (Agricultural
knowledge …, 2016).
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V teoriji se ločita dva pogleda na inovacijsko politiko. Prvi je makroekonomski, po
katerem so inovacije linearni proces od temeljnih raziskav do končnih, tržnih uporabnikov;
pri tem je ključna znanstvena in raziskovalna politika. Drugi pogled je tako imenovani
sistem inovacij, po katerem se težave rešuje sistematično, ključnega pomena pri tem je
sodelovanje, mreženje med posameznimi akterji. Bergek in sod. (2010) navajajo sledeče
funkcije, ki jih ima sistem inovacij:
-

razvoj in difuzija (prehajanje) znanja,
vpliv na usmerjenost raziskav in prepoznavanje priložnosti,
podjetniško eksperimentiranje pri obvladovanju tveganja in negotovosti,
oblikovanje trga,
upravljanje z viri,
legitimacija,
razvoj pozitivnih eksternalij.

AKIS je tako primer sistema inovacij s poudarkom na vključevanju različnih agroživilskih
deležnikov in povezavah med njimi in nacionalnimi institucijami. S tega vidika lahko
rečemo, da je vpeljava inovacij družbeni proces, ki ga bolj podpirajo uporabniki, kot pa
vodi znanost. V preteklosti je bil velik poudarek namenjen temu, da inovativnost postane
interaktivna, kar pomeni rezultat skupnega dela več različnih akterjev (kmetov,
podjetnikov, raziskovalcev, posrednikov inputov, svetovalcev, ki se povežejo med sabo s
točno določenim ciljem), in tako zamenja linearni model, pri katerem ves razvoj vodi
znanost. Pri takem načinu ustvarjanja inovacij je ključnega pomena aktivna udeleženost
povezovalnih členov, na primer kmetijskih svetovalcev in drugih posredovalcev znanja, ki
predstavljajo interakcijo med prakso in teorijo s tem, ko imajo možnost analizirati potrebe
kmetovalcev, jih vključiti v razvoj rešitev in jim predstaviti rezultate raziskav (Agricultural
knowledge …, 2013).
Ključnega pomena za ustvarjanje inovacij je vključevanje pomembnih akterjev, ki jih je
treba spodbuditi k sodelovanju. Prvo poročilo AKIS-a (Agricultural knowledge …, 2012)
prikazuje, da so členi v tem sistemu različno motivirani za sodelovanje v takih skupinah,
kar predstavlja oviro za dobro sodelovanje znotraj skupine. Izkušnje v državah kažejo na
to, da se največ akterjev vključi zaradi finančnih ugodnosti. Poleg te pa zaznavajo še
nekatere druge težave, kot so nesodelovanje med posameznimi skupinami zaradi
individualnih interesov, strogi ocenjevalni kriteriji za ustanovitev operacijskih skupin in
druge administrativne ovire, nezainteresiranost akterjev za sodelovanje. Zaradi različnih
politik razvoja podeželja in lastnih raziskovalnih ustanov je oteženo tudi sodelovanje med
državami. Rešitev te težave SCAR vidi v oblikovanju skupnega evropskega trga znanosti,
kjer bi bilo znanje za raziskave in razvoj na voljo vsem, ne glede na to, iz katere države
prihajajo. Pomembno vlogo pri ustvarjanju inovacij, spodbujanju sodelovanja, širjenju
znanja in informacij imajo tudi sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija ter
mediji.
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Slika 1: Posamezni akterji, povezani s kmetijstvom v sistemu AKIS (Agricultural knowledge …,
2012)

Prvo poročilo Agricultural knowledge… (2012) navaja sedem spoznanj, ki povezujejo
program AKIS v Evropi:
- V osnovi je AKIS teoretični koncept, s katerim lahko opišemo nacionalne in
regionalne sisteme AKIS.
- Sistemi AKIS se med posameznimi državami in regijami nekoliko razlikujejo.
- AKIS je dinamičen sistem in se stalno spreminja glede na nove potrebe in izzive.
- Člane AKIS vodijo različne spodbude, ključna pa sta komunikacija in sodelovanje.
- AKIS vodi in usmerja javna politika brez očitne enotne politike AKIS-a.
- Spremljanje inputov, procesa in outputov je razdrobljeno in nedosledno.
- AKIS kljub stalni dinamičnosti nima zagotovljene prihodnosti in garancije, da bo
sposoben odgovarjati na nove izzive, ki se tičejo produktivnosti in trajnosti
kmetijstva in pridelave hrane.
2.2 EVROPSKO INOVACIJSKO PARTNERSTVO (EIP)
Evropsko inovacijsko partnerstvo za razvoj večje produktivnosti in trajnosti v kmetijstvu
(EIP-AGRI) je del evropske inovacijske unije, katere namen je pomagati zagotoviti
državam članicam Evropske unije in njihovim državljanom konkurenčnejše ekonomske
razmere, večje število delovnih mest in kvalitetnejše življenje. Program je leta 2012
oblikovala Evropska komisija (Agricultural knowledge …, 2016).
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Sam program teži k vzpostavitvi trajnostnega in konkurenčnega kmetijstva in gozdarstva,
ki bo sposobno iz manj ustvariti več, zagotoviti stalno oskrbo s hrano, krmo in
biomateriali, in k trajnostnemu ravnanju z naravnimi dobrinami, na katerih temelji
kmetijstvo. To poskuša zagotoviti s povezovanjem različnih partnerjev iz raziskovalne in
uporabniške sfere, raziskovalcev, svetovalcev, kmetov podjetnikov; pri tem se drži tako
imenovanega interaktivnega inovacijskega modela. Plod tega sodelovanja je oblikovanje
operativnih skupin, znotraj katerih se ustvarjajo novi pogledi in ideje, ki skupaj z že
obstoječim znanjem lahko hitro privedejo do rešitev praktičnih vprašanj. Pri tem je
pomembna izbira pravih partnerjev, ki morajo nujno zajemati ljudi iz prakse, saj so le oni
vir praktičnih izkušenj, ki pripomorejo k razvoju pravih rešitev (Agricultural knowledge
…, 2016).
Evropska komisija ne daje specifičnih zahtev glede oblikovanja operativnih skupin.
Skupine morajo le napisati načrt dela z opisom specifik projekta in pričakovanih
rezultatov. Najpomembnejša naloga operativnih skupin je povezati različne partnerje in
najti inovativne odgovore na vprašanja, ki si jih zastavljajo. Nobena inovacija se po
navedbah na spletni strani EIP-AGRI ne zgodi naključno, pač pa so zanjo potrebni ključni
akterji. Inovacije, razvite v operativnih skupinah, so lahko tehnološke, netehnološke,
organizacijske ali socialne, temeljijo pa lahko na novih spoznanjih ali tradicionalnih
praksah. Pod pogojem, da je ideja široko sprejemljiva in uporabna, se lahko preoblikuje v
nov izdelek, prakso, način proizvodnje ali organizacije. EIP-AGRI je oblikovan z
namenom, da pomaga ustvariti take pogoje, v katerih bodo raziskovalci in ostali sodelavci
lahko hitro prišli do konkretnih rešitev za obstoječe težave (Agricultral knowledge …,
2016).
Evropska komisija je izbrala različna področja inovacij EIP in jih razvrstila v sledeče
skupine:
- primarna proizvodnja: tehnične rešitve za povečanje produktivnosti in ekonomske
stabilnosti,
- upravljanje z viri: ekosistemske storitve, funkcije tal, upravljanje z vodnimi in
genskimi viri,
- biogospodarstvo: inovativne tehnologije, ki temeljijo na zmanjšanju izgub pri
spravilu pridelkov,
- oskrbovalna veriga: nove storitve, logistični in upravljavski sistemi,
- kakovost in potrošniki: kakovost hrane, varnost in zdrav način življenja.
Projekt EIP-AGRI podpirata politika razvoja podeželja v okviru Skupne kmetijske politike
in EU raziskovalna politika preko razpisov Obzorja 2020 (Agricultural knowledge …,
2016). V okviru Politike razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 inovacije in aktivnost
operacijskih skupin podpira ukrep Sodelovanje, katerega glavna naloga je prav
implementacija EIP (Uredba o podpori …, 2013: 35. člen). Podpora je namenjena
ustanavljanju in delovanju operacijskih skupin in izpeljavi njihovih projektov ter se lahko
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združuje tudi s podporo znotraj ukrepov usposabljanja, svetovanja, investicij in drugih.
Podpora pokriva stroške v celoti (Agricultural knowledge …, 2016).
Znotraj družbenih izzivov, kot so pridelava in uživanje varne hrane, trajnostno kmetijstvo
in gozdarstvo, pomorstvo, upravljanje s celinskimi vodami in biogospodarstvo, ki jih
izpostavlja program Obzorja 2020 (Horizon 2020 …, 2017), sta se oblikovala dva
instrumenta, ki podpirata EIP: projekti s številnimi udeleženci in tematsko mreženje. Cilj
prvega je prepoznavanje potreb, težav in priložnosti končnih uporabnikov znanja ter
povezovanje raziskovalcev in končnih uporabnikov, kot so kmetje oziroma proizvajalci,
svetovalci in podjetniki, ki se jim dodelijo različne vloge znotraj projekta. Po definiciji,
zapisani v delovnem programu Obzorja 2020 (Horizon 2020 …, 2017), lahko le
kombinacija prakse in teorije privede do inovativnih rešitev, ki so primerne za aplikacijo.
Pri tematskem mreženju gre za spodbujanje vseh akterjev na nekem področju s ciljem
priprave materiala, ki bo na voljo uporabnikom in prek katerega bo olajšana komunikacija
ter širjenje znanja.
Ekološko je operativno – primer dela operativnih skupin EIP na področju ekološkega
kmetovanja
V brošuri Organic is operational (2018) je predstavljeno delo različnih operativnih skupin
v Evropski uniji, ki so se v preteklih nekaj letih ukvarjale z razvojem inovacij na področju
ekološkega kmetijstva. Sektor ekoloških kmetov že tradicionalno precej tesno sodeluje s
svetovalci in z raziskovalci in prav ekološko kmetijstvo je ena najpogostejših tem
operativnih skupin, ki so se ukvarjale še z vprašanji od ekološke pridelave vrtnin,
ekološkega gospodarjenja na travinju do ekološke reje živali. Pri tem so kot partnerji
sodelovale tudi kmetije, ki sicer niso certificirane kot ekološke, a se želijo naučiti praks
ekološkega kmetijstva.
Avstrijska operativna skupina BIOBO (Organic is operational, 2018) je raziskovala, kako
različni načini zmanjšane obdelave tal in sistemi gnojenja vplivajo na pridelek in vsebnost
humusa v tleh. Poskuse so izvajali na več ekoloških kmetijah, da bi videli, kako viri, ki so
proizvedeni na kmetiji, vplivajo na izboljšanje kakovosti tal in biodiverziteto, šele
nadaljnje raziskave in spremljanje projekta pa bo podalo odgovore na vprašanje, kako
lahko ti načini pomagajo pri prilagajanju na podnebne spremembe. Kmet Alfred Grand,
partner pri projektu, je za objavo v brošuri izjavil, da je popolnoma prepričan, da bodo
imeli kmetje koristi od raziskave in da se za metode zanimajo tudi kmetje iz Velike
Britanije, saj v njih vidijo alternativo aplikaciji fitofarmacevtskih sredstev.
V Franciji so se kmetje in raziskovalci povezali v operativno skupino 4AGEPROD
(Organic is operational, 2018) z namenom preizkušanja različnih načinov pridelave
visokoproteinskih krmnih rastlin, da bi z lastno pridelavo zmanjšali odvisnost od uvoza.
Reja živine namreč v nekaterih predelih Francije predstavlja pomembno ekonomsko
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panogo, za prehrano živali pa večinoma uvažajo sojo, ki ji cena stalno niha, poleg tega pa
obstaja tudi možnost, da je gensko spremenjena, kar potrošnik odklanja. Koordinator
skupine je dejal, da so bili kmetje, vključeni v skupino, zelo zadovoljni s sodelovanjem z
znanstveniki.
Sodelujoči v operativnih skupinah EIP-AGRI delo, dosežke in sodelovanje na splošno
ocenjujejo kot pozitivno in uspešno. Reijo Käki iz Finske, vodja skupine, katere tema je
bila učenje ekološkega kmetijstva preko Youtube videov, vidi delo svoje skupine kot
uspešno predvsem zaradi praktične uporabe in dosegljivosti znanja vsakemu. Kdorkoli si
lahko namreč kadarkoli ogleda videoposnetke in se iz njih nekaj nauči; je torej tudi
enostaven način izmenjave izkušenj med posameznimi kmeti (Käki, 2018).
Sicer pa na spletni strani EIP-AGRI (2018) najdemo poročila o delovanju operativnih
skupin EIP, ki se ukvarjajo s številnimi, različnimi temami, ki se navezujejo na
gozdarstvo, rejo domačih živali, hortikulturo, bolezni in škodljivce, genske vire, gnojenje,
precizno kmetijstvo, ekološko kmetijstvo, koriščenje obnovljivih virov energije,
gospodarjenje s tlemi in vodo.
2.3 PROGRAM EVROPSKEGA INOVACIJSKEGA PARTNERSTVA V SLOVENIJI
Izvajanje EIP-AGRI tudi v Slovenji poteka v okviru ukrepa Sodelovanje v okviru ukrepov
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Sodelovanje med
kmeti, raziskovalci, svetovalci in drugimi akterji je namreč ključni element na poti k
napredku in večji konkurenčnosti slovenskega kmetijstva (Program razvoja podeželja …,
2017). Znotraj tega ukrepa sta bila za izvedbo EIP oblikovana dva podukrepa, in sicer:
Podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij s
kratico M16.2 in Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali
prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim
praksam s kratico M16.5 (Program razvoja podeželja …, 2017).
Cilj podukrepa M16.2 je razvoj novih oziroma izboljšanje proizvodov, praks, procesov ali
tehnologij na področju kmetijstva, gozdarstva ali živilstva, cilj podukrepa M16.5 pa razvoj
rešitev, namenjenih:
-

zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje,
izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo
biotske raznovrstnosti,
izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih območjih in
drugih varovanih območjih ali
zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu
in gozdarstvu.
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Oba podukrepa imata za končni cilj prenos novo pridobljenega znanja v prakso in
razširjanje rezultatov projekta (Miličić, 2017).
Za izvedbo projekta EIP se mora glede na 8. člen Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (2017)
oblikovati partnerstvo, sestavljeno iz najmanj treh članov, ki so:
-

-

kmetijsko gospodarstvo,
pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti in
je vpisana v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu s
predpisom, ki ureja vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in
razvojne dejavnosti, in
pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju
kmetijstva, če se področje tematike projekta nanaša na kmetijstvo, kmetijstva ali
živilstva, če se tematika nanaša na živilstvo, ali gozdarstva, če se tema projekta
nanaša na gozdarstvo.

Vsaka tako oblikovana operativna skupina mora imeti vodilnega partnerja, ki se ga določi
v pogodbi o medsebojnem sodelovanju, s katero se skupina ustanovi. Njegove naloge so
določene z Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (2017) in obsegajo:
-

-

-

-

zastopanje članov partnerstva, ki so upravičenci podpore, v vseh upravnih
postopkih v razmerju do ARSKTRP (Agencija Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja) in MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano),
koordiniranje priprave celotne dokumentacije, potrebne za vložitev vloge na javni
razpis, in zahtevka za izplačilo sredstev (npr. projekt, pogodba o medsebojnem
sodelovanju),
predložitev poročila o izvajanju projekta,
sporočanje na ARSKTRP vse morebitne spremembe pogodbe o medsebojnem
sodelovanju,
hranjenje dokumentacije, ki je podlaga za odobritev podpore še najmanj pet let od
dneva zadnjega izplačila sredstev,
omogočanje dostopa do dokumentacije, ki je podlaga za dodelitev in izplačilo
sredstev ter kontrolo na kraju samem, ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu,
izvajalcu vrednotenja, pooblaščenem s strani MKGP, in drugim nadzornim
organom Evropske unije in Republike Slovenije,
razširjanje rezultatov projekta,
vsakoletno udeležbo na dogodku o delovanju operativnih skupin EIP, ki ga
organizira MKGP, v času trajanja projekta.
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Naloge operativne skupine so, da raziskovalci, svetovalci, kmetijska gospodarstva in ostali
člani skupaj razvijejo nove rešitve, jih preizkusijo v praksi na kmetijskih gospodarstvih in
pridobljeno znanje razširijo zainteresirani javnosti. Na tak način se vzpostavlja velikokrat
zanemarjena povezava med raziskovalno sfero in kmetijsko prakso, ki omogoča pretok
informacij med raziskovalci in uporabniki novih znanj (8 milijonov evrov …, 2018)
Financiranje programa EIP
Za namen oblikovanja in dela operativnih skupin je skupaj namenjenih 14.384.812,50
evrov; 80 % vrednosti predstavljajo sredstva Evropske unije, 20 % pa Republike Slovenije.
Od tega je za podukrep razvoja novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
namenjenih 8.767.312,50 evrov. Za podukrep, ki se nanaša na okolje in podnebne
spremembe, je namenjenih 5.617.500,00 evrov.
Preglednica 1: Preglednica 1: Višina sredstev, namenjenih za izvedbo EIP v Sloveniji (prirejeno po Uredba o
izvajanju ukrepa …, 2017: Priloga 3)
Sredstva

Višina sredstev
Podukrep M16.2
Višina sredstev
Podukrep M16.5
Skupaj

Prispevek Evropskega
kmetijskega sklada za
razvoj podeželja v evrih
7.013.850,00

Prispevek iz proračuna
Republike Slovenije v
evrih
1.753.462,50

Skupaj v evrih

4.494.000,00

1.123.500,00

5.617.500,00

11.507.850,00

2.876.962,50

14.384.812,50

8.767.312,50

Podpora za izvedbo projekta znaša 100 % upravičenih stroškov (16. člen Uredbe), ki po
petem odstavku 10. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (2017) obsegajo:
-

-

stroške dela na projektu, ki nastanejo z vodenjem in koordinacijo projekta in lahko
znašajo največ 10 % upravičenih stroškov projekta;
stroške usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu iz
prejšnje točke, če so povezani z izvajanjem projekta, kot so stroški prevoza,
nastanitve, kotizacije;
stroške nakupa nove opreme. Ti stroški lahko znašajo največ 20 % upravičenih
stroškov projekta;
stroške zunanjih storitev, ki jih ne opravijo člani partnerstva, kot so stroški
raziskav, stroški uvedbe novega tehničnega znanja, stroški svetovalnih in drugih
storitev, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta. Ti stroški lahko znašajo
največ 20 % upravičenih stroškov projekta;
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-

-

stroške materiala, kot so semena, sadike, razen sadik trajnih rastlin,
fitofarmacevtska sredstva, gnojila, material, potreben za izvedbo meritev ali
izdelavo prototipa;
posredne stroške, ki lahko znašajo največ 15 % upravičenih stroškov dela na
projektu.

Vlagatelji imajo po petem odstavku 16. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz
Programa razvoja podeželja 2014-2020 (2017) možnost uveljavljanja nižje stopnje
podpore. Višina podpore na posamezno vlogo lahko znaša od 75.000 do 350.000 evrov.
3 METODE DELA
Pri pisanju naloge so nam za vir podatkov služile uredbe Evropske unije in Republike
Slovenije, poročila SCAR ter spletne strani Evropske komisije, Ministrstva za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja.
O razpisu, motivu za sodelovanje, oblikovanju operativnih skupin in prijavi tem smo se
pogovarjali s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike
Slovenije in z nekaterimi partnerji in koordinatorji operativnih skupin, pri katerih sodeluje
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Prošnjo za sodelovanje in podajo mnenj smo
poslali 13 zaposlenim na biotehniški fakulteti, od katerih se je odzvalo 6 oseb, s katerimi
so bili opravljeni pogovori. Izsledke teh bomo podali v nadaljevanju. Naša vprašanja so se
nanašala na: njihovo odločitev za sodelovanje v operativni skupini; dosedanje izkušnje z
oblikovanjem prijave in sodelovanjem s partnerji znotraj skupine; čas, ki so ga porabili za
oblikovanje prijavne dokumentacije; težave, ki so jih imeli s pridobivanjem partnerjev in
oblikovanjem prijave. Povprašali smo jih o pomenu inovacije, ki jo nameravajo oblikovati
in o mnenju o takšnem načinu oblikovanja novih znanj. Zaradi varovanja osebnih podatkov
bomo intervjuvane posameznike navajali kot Oseba 1, Oseba 2 in tako dalje.
Predstavnike Ministrstva pa smo vprašali o njihovi pričakovanjih ob objavi razpisov,
zanimanju javnosti za prijavo na razpis, vlogi sodelovanja in vlogah posameznih članov
operativnih skupin, težavah s katerimi so se interesenti srečevali, na katere teme se
nanašajo prijave, nadaljnjih postopkih v zvezi s prijavami. Zadnje vprašanje pa se je
nanašalo na dve različni informaciji o višini financiranja projektov, na spletni strani
MKGP in v gradivu o EIP, je namreč pisalo, da je financiranje 80 %, medtem, ko je bilo v
uredbi in razpisu navedeno 100 % financiranje.
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4 REZULTATI
4.1 STALIŠČA MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (v nadaljevanju MKGP) so nam
pisno odgovorili na vprašanja, povezana z razpisom in projektom EIP v Sloveniji. Na
vprašanje o njihovih pričakovanjih glede morebitnega zanimanja ob objavi razpisa
odgovarjajo: »Upali smo, da bo interes javnosti čim boljši, saj je bil ukrep, prek katerega se
spodbujajo projekti EIP, zelo zaželen in težko pričakovan.« Pred objavo in po objavi
razpisa so organizirali številne predstavitve po terenu, s katerimi so »krepili zavedanje o
pomenu tega ukrepa.« Zanimanje za prijavo na razpis je bilo po njihovi oceni zelo dobro,
to dokazuje tudi veliko število prispelih prijav, s katerimi so presegli razpoložljiva
sredstva. »Hkrati pa velik interes potrjuje tudi številna udeležba na javnih predstavitvah in
spletnih seminarjih /…/ ter številna vprašanja potencialnih prijaviteljev, povezana s prijavo
na razpis. Na prvi javni razpis je do roka za sprejem ponudb prispelo skupaj 38 vlog«, od
tega jih je bilo 26 za projekte EIP, ostale vloge so bile za pilotne projekte. Prek istega
razpisa se je bilo namreč mogoče prijaviti tako za projekte EIP kot za pilotne projekte.
Sodelujoče smo vprašali tudi, na katere teme iz razpisne dokumentacije se vloge nanašajo,
kar prikazuje Priloga B.
Na vprašanje, kakšno vlogo ima pri oblikovanju skupin sodelovanje, so odgovorili:
»Sodelovanje ima ključno vlogo pri oblikovanju operativnih skupin, ki se vzpostavijo za
namen izvedbe projekta EIP. Brez sodelovalnega pristopa se operativna skupina ne more
vzpostaviti. Sodelovanje med deležniki oziroma partnerji je pomembno v vseh fazah, tako
pri prijavi projekta na razpis, pri sami izvedbi projekta in seveda tudi pri razširjanju
rezultatov projekta, tako znotraj kot zunaj partnerstva.«
O vlogah posameznih članov operativnih skupin so zapisali, da so vloge predpisane z
Uredbo, »bistveno pa je, da je MKGP z Uredbo in javnim razpisom zasledovalo t. i.
''trikotnik znanja'', v katerem se povežejo raziskovalci, svetovalci in kmetje. Na ta način
smo poskušali nasloviti enega od bistvenih izzivov na področju znanja in inovacij v
kmetijstvu in ta je, da je prenos najnovejših spoznanj in inovacij sporadičen, poteka
naključno, linearno, ter da ta pretok običajno ne doseže končnih uporabnikov tega znanja,
to je kmetov. S tem konceptom pa smo zasledovali ''interaktivni model prenosa znanja in
inovacij'', v katerem se vsi akterji med seboj povežejo, v katerem ima kmet možnost, da
pove, s kakšnimi težavami/izzivi se srečuje v kmetijski praksi, in da mu pri razreševanju
tega izziva pomaga tako raziskovalna/izobraževalna sfera kot tudi svetovalec, ki deluje kot
povezovalec med obema. Kmet v takšnem modelu ni pasivni udeleženec, temveč ima
možnost, da na aktiven način soustvarja to znanje.«

12

Marc M. Evropsko inovacijsko partnerstvo … na področju storilnosti in trajnosti kmetijstva.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2018

Največ težav je prijaviteljem povzročalo »razumevanje določenih pogojev, npr. glede
povezanosti oseb, glede upravičenih stroškov, glede dopolnilnega dela, urnih postavk ter
drugih pogojev.« Za lažje reševanje težav je Agencija Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja »vzpostavila javni spletni forum, kamor so prijavitelji lahko
postavili vsa svoja vprašanja v zvezi z vsemi dilemami, ki so se pojavile ob prijavi na javni
razpis.« Na vsa vprašanja so na ministrstvu tudi odgovorili.
V zvezi z nadaljnjimi postopki odgovarjajo, da »po zaprtju roka za oddajo vlog na agencijo
najprej poteka pregled popolnosti vlog. Če vloge niso popolne, agencija pozove vlagatelja
na dopolnitev vloge v ustreznem časovnem roku. Sledi ponoven pregled dopolnjene vloge.
Če je vloga popolna in izpolnjuje predpisane pogoje iz predpisov in pogoje iz javnega
razpisa, sledi še vsebinski pregled vloge in priprava mnenja z oceno, ki ga opravi
strokovna komisija, kot je določeno v Pravilniku o strokovni komisiji za izvajanje ukrepa
Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020,
objavljenem v Uradnem listu št. 6/2018.«
Zadnje vprašanje se je nanašalo na različna podatka o stopnji financiranja projektov. V
gradivu, ki ga je pripravilo MKGP, namreč piše, da se projekti financirajo 80 %, v uredbi
in razpisu pa 100 %. Na ministrstvu pojasnjujejo, da je »v tem primeru prišlo do tipkarske
napake pri izdaji brošure, ki je bila natisnjena pred objavo Uredbe in Javnega razpisa v
Uradnem listu«, in da so bili prijavitelji na to opozorjeni na javnih predstavitvah.
4.2 STALIŠČA PARTNERJEV IN KOORDINATORJEV OPERATIVNIH SKUPIN
ZNOTRAJ BIOTEHNIŠKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI
Odločitev o oblikovanju skupine
Najprej nas je zanimalo, zakaj so se kot posamezniki sploh odločili sodelovati pri
oblikovanju operativnih skupin in prijavi na razpis. Večinoma so odgovorili, da je bilo
oblikovanje skupine posledica že predhodnega sodelovanja z nekaterimi partnerji pri
drugih projektih, ta razpis pa je ponudil možnost, da se sodelovanje še okrepi in razširi tudi
na nove partnerje ter da se ideje, ki so v nekaterih primerih zorele že približno 10 let,
končno realizirajo. Izpostavili so tudi odprta vprašanja, ki so ostala iz prejšnjih projektov.
Pri nekaterih so želji po povezovanju botrovali tudi različni pogledi in reševanje istih
problemov med posameznimi ustanovami na drugačen način. Spet drugi so skupino
oblikovali popolnoma na novo, da bi na tak način poiskali rešitve težav, ki se pojavljajo v
kmetijstvu in gozdarstvu kot posledica naravnih dejavnikov. Ključnega pomena za
odločitev za sodelovanje in, v primeru večine intervjuvancev, vodenje skupine je bilo
sodelovanje s kmeti, z uporabniki znanja. Pri slednjih namreč zaznavajo velik
individualizem in zaprtost, zaradi česar je njihova moč za doseganje večje konkurenčnosti
manjša.
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Oseba 1 je poudarila zelo pomembno vlogo EIP pri zmanjševanju »vrzeli med nalogami
raziskovalnih inštitucij, svetovalnih služb in samimi upravičenci, ki ne zajemajo le kmetov,
pač pa tudi lokalne skupnosti in obče družbene probleme«, za kar običajno ni nobenih
podpor.
Oseba 2: »Že prej smo se pogovarjali za sodelovanje med veterinarsko in biotehniško
fakulteto /…/ Naša svetovanja se razlikujejo: eni svetujejo eno, drugi drugo. Želimo, da se
panoga poveže. Kmetje niso povezani, ne prodajajo velikih količin, tudi večji kmetje imajo
pri nas še vedno majhne količine, pogovor s posamezniki je slab, zahteva veliko dela.«
Oseba 3: »Ključno pri odločitvi je bilo dejstvo, da že nekaj let razvijamo sistem za podporo
pri odločanju za namakanje. Razpis je ponudil možnost praktične izvedbe pri kmetih širom
Slovenije.«
Oseba 4: »Za sodelovanje smo se odločili na podlagi predhodnega sodelovanja s FKBV
Maribor in KIS-om (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Kmetijski
inštitut Slovenije; op. a.) pri lani zaključenem CRP projektu.«
Oseba 5:« Odločili smo se, ker smo videli novo priložnost. Sama ideja je zorela kakšnih 10
let in je prišla od samih kmetov, mi pa smo sedaj videli priložnost, da končno realiziramo
idejo.«
Oseba 6: »V gozdarstvu je zelo velik problem s podlubniki in pravzaprav nekih temeljnih
praktičnih raziskav ne moremo izvajati, ker za to nimamo dovolj projektov /…/ Glede na
to, da je 80 % gozdov v Sloveniji privatnih, lastniki pa spadajo v kategorijo kmetov, bi
lahko kandidirali za ta evropska sredstva, ker je bila razpisana tematika trajnostno varstvo
rastlin. Zato smo se želeli prijaviti na ta EIP-projekt.«
Priprava vlog
Čas, ki so ga sodelujoči porabili za oblikovanje projektov in izpolnitev razpisne
dokumentacije, so opredelili zelo različno. Pri tistih partnerstvih, ki so bila oblikovana že
prej in so imeli tudi osnovno ogrodje same ideje že oblikovano, je sam postopek potekal
hitreje, ker je bilo vse skupaj treba le prilagoditi zahtevam razpisa. Drugi so z nekoliko več
dela projekt razvijali od pol pa do enega leta, odvisno od velikosti in heterogenosti
partnerstva. Zadnji mesec je bil namenjen intenzivnemu izpolnjevanju razpisne vloge.
Oseba 2: »Ideja se je razvijala dalj časa. Oblikovanje ideje in pogovori so potekali
približno eno leto /…/ Zadnji mesec je delo potekalo precej intenzivno.«
Oseba 3: »Prijavna dokumentacija: potrebovali smo mesec in pol in jo zbirali vse do dneva
oddaje. Pridobivanje partnerjev: Imeli smo srečo, saj v projektu sodelujemo s partnerji, s
katerimi sodelujemo že pri drugih raziskovalnih projektih – torej ni bilo problema. Pri
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kmetih smo imeli srečo, ker je eden od partnerjev že pred začetkom razpisa zbral primerno
skupino sodelujočih. Tako smo konzorcij oblikovali v 14 dneh.«
Oseba 4: »Za oblikovanje prijave: sestanki, dogovarjanja s partnerji, oblikovanje vsebine
projekta in reševanje prilog nam je vzelo cirka 2 tedna aktivnega dela. Drugače je pa
postopek od dogovarjanja do oddaje prijave trajal okoli 6 mesecev.«
Oseba 5: »Sam vnos (v aplikacijo; op. a.) je vzel 14 dni, prej smo imeli vse pripravljeno.
Komunikacija je kar trajala, da so vsi oddali ustrezne obrazce; to nam je vzelo kar 2
meseca.«
Oseba 6: »Pripravljali smo od 30. januarja do 23. maja.«
Ovire pri pripravi vlog
Pri vsem skupaj so se soočali s številnim težavami. Izpostavili so zahtevnost samega
razpisa, kljub številnim sestankom, delavnicam in izobraževanjem o načinu oblikovanja
dokumentacije še vedno niso znali izpolniti obrazca. Poleg tehničnih težav z aplikacijo za
vnos vloge so jih pri delu omejevali nerazumski in nesmiselni razpisni pogoji. Velika
težava je bil izračun stroškov projekta, predvsem urna postavka raziskovalca s fakultete,
svetovalca in uporabnika. Za ta del so predlagali, da se v bodoče ob podobnih razpisih
nameni določena sredstva, ki bi jih prijavitelj prejel ne glede na to, ali bi na razpisu zbral
dovolj točk ali ne, s katerimi bi lahko najel podjetje za pripravo finančne konstrukcije
projekta, saj sami raziskovalci, ki jim je kot vodilnim partnerjem naloženo oblikovanje
vloge, nimajo ustreznega znanja in ne razpolagajo s podatki za to delo. To bi bilo lahko
oblikovano na ravni institucije, ali s pomočjo zunanjih svetovalcev. Po končnih izračunih
so ugotovili, da je posameznikova urna postavka nerealna podcenjena, kar je marsikoga
odvrnilo od sodelovanja, saj bi bil zaradi tega pri izvedbi projekta v izgubi. Eden ključnih
problemov je bil onemogočeno sodelovanje kmetijskih zavodov, ker imajo v registraciji
tudi tržno dejavnost, pri tem so izpadli tisti zavodi, ki so specializirani za določeno
področje, iskati partnerja nekje drugje pa je vprašljivo, v nekaterih panogah tudi zaradi
izvajanja biovarnosti. Težava je bila omejeno število koordinatorstev na institucijo, zaradi
česar so nekateri izpadli, saj se je nekdo drug že prijavil pred njimi. Opozorili so na delitev
sredstev po načelu de minimis, kar je bilo posebej kritično za vloge na področju
gozdarstva. Precejšnje težave je v večini primerov predstavljalo pridobivanje kmetov; ti
namreč velikokrat niso pripravljeni na sodelovanje. Pri tem dajejo občutek, da jim je vse
nepotrebno, če ne vidijo neposredne koristi. Bojijo se novih, dodatnih zahtev glede
izpolnjevanja raznih papirjev, dodatnih kontrol s strani državnih uradnikov.
Oseba 1: »Po mojem je ključen problem to, da so bili kmetijski zavodi, ki bi se vključili v
projekt, onemogočeni, ker imajo v registraciji zavoda tudi tržno dejavnost in bi zaradi tega
neupravičeno izostali. Brez nobenega smisla so bili tako kmetijski zavodi omejeni. Drugi
problem je omejevanje števila koordinatorstev. Sprva je kazalo, da bo imela biotehniška
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fakulteta 9 koordinatorjev: eni so takoj odpadli, potem smo bili na šestih, na koncu pa
oddali samo tri vloge. Eden od razlogov je tudi pogoj, da je nekdo moral odstopiti, ker se je
že drugi prej prijavil. Tretji problem je problem de minimisa v gozdarstvu, kjer bi to lahko
bilo izločeno, saj večina teh projektov ni namenjenih kreiranju nekih dodatnih
gospodarskih koristi, kar bi vključevalo de minimis. Četrti problem so nizke pavšalne
vrednosti ur za raziskovalce in svetovalce, kar v bistvu dovoljuje, da sodelujejo samo
mladi raziskovalci in asistenti pred doktoratom, kar je tudi koga od dobrih raziskovalcev
odvrnilo od sodelovanja. Pri nas se potem sicer to nekako izravna, vendar to ni dobro
izhodišče. Peti problem je zelo visoka birokratska zahtevnost vloge. Je zelo niansirano,
kakšna kmetija lahko pristopi, kakšna ne, to je kmetovalcem jemalo čas in za dobre ideje
sploh ni ključno. Torej zelo zahtevna in nerazumska prijava. Težko je z zdravim pogledom
in normalnim razumskim pristopom prepoznati, da bodo zaradi tega projekti in vloge
boljše. Uradniki so očitno zaradi strahu, da bi dobili slabe vloge, to dodatno zaostrovali,
vendar je bil to popolnoma napačen korak. Šesti, zadnji problem je v bistvu to, da če
človek bere razpisne pogoje, je sama vsebina vloge (kaj hočeš, kakšen bo vpliv) zelo
nezahtevno postavljena.«
Oseba 2: »Zelo pozno je nastal obrazec, v katerega naj bi se vnašali podatki. Bilo je sicer
veliko izobraževanj in predavanj, kako oblikovati prijavo, sodelovala sem že pri prijavi
projektov v tujini, a kaj takega še nisem videla. Mogoče se bo po prvi oddaji videlo, kako
podrobno je bilo potrebno. Ne moreš vsega predvideti, vsakega stroška, ne moreš drobiti
po partnerjih, pri nas pa naj bi bilo udeleženih veliko kmetij, to je problem, ni bilo
namenjeno povezovanju. Ideja je bila o mreženju, na koncu je izpadlo, kot da mreženja ni.
Kaj so partnerji in kako se obravnavajo? Prijavitelj je bila BF, sodelovanja med
veterinarsko fakulteto in BF ni nihče opazil, tudi zbornica. Kaj je to? Ali so to različne ali
so povezane enote? Te nejasnosti imajo drugje predvideno, kaj sodelovanje pomeni. Če je
nekdo povezan z drugim partnerjem, ni partner, ampak vseeno subjekt, ki se prijavi. Te
zadeve so bile nejasne. Tudi vključevanje kmetij: če se je na neki kmetiji nekaj naredilo, je
to partnerstvo uspešno, če pa kmetije povežeš, je to problem, ker ne veš točno, katere
osebe se bodo držale obljube – lahko se človek iz objektivnih razlogov premisli; ta del je
bil šibko narejen za večje število deležnikov. Tudi vodenje je komplicirano. Vem, da
moraš v Evropi voditi določene zadeve, ampak vseeno /…/ za kmetijo. To niso podjetja kot
v Nemčiji in na Danskem, to so majhni kmetje in za tisto nagrado, ki jo potem dobi,
rabimo večjo udeležbo. Tema je bila tudi tehnološka, izboljšati delo na kmetiji, ne samo
povezovanje. Kmetje radi obljubijo na začetku, potem pa ne uspe, ker obstaja določena
interakcija med živaljo in človekom. Potem so čisto tehnične ovire: če hočeš spremeniti
tehnologijo v hlevu, moraš izvesti določene gradbene posege, za kar rabiš gradbeno
dovoljenje, to pa bi moral kmet imeti pred začetkom, ker to traja 10 let. Sedaj, če je kmet
to imel pred začetkom, ta ideja znotraj projekta ni mogla biti uresničena, ker taki
birokratski postopki pri nas trajajo zelo dolgo, v tujini pa 3 mesece. Precej komplicirana
prijava: včasih bereš, pa ne prijavljaš prvega projekta, in ne veš, kaj bereš.«
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Oseba 3: »Pri partnerjih so problematični zelo striktni pogoji za vstop v konzorcij. Pri
dokumentaciji veliko število obrazcev in izjav, ki partnerje zelo močno vežejo – tudi
ekonomsko. Zaradi tega smo imeli nekaj težav pri pridobivanju podpisov in so bila
potrebna dodatna pojasnila postopka. Pri vnosu v aplikacijo je bilo najprej potrebno
premagati nepoznavanje aplikacije. Tu v aplikaciji je bilo potrebno potem vložiti veliko
število ur za vnos finančnega dela prijave /…/ V bodoče: velik pomislek se pojavlja, kako
bo potekalo poročanje, še posebno pri kmetih, ki niso vajeni, da za vsako uro dela
poročajo, kaj so delali.«
Oseba 4: »Težave so bile pri izpolnjevanju prilog, saj se pri nekaterih prilogah ni točno
vedelo, kako jih je treba izpolniti. Podobne težave so imeli tudi kmetje.«
Oseba 5: »Glavna težava je bil de minimis, ker smo na področju gozdarstva. Mi smo sedaj
s tem projektom za univerzo za praktično tri leta zapolnili de minimis. To pomeni, da v
naslednjih treh letih ne bo mogel nihče kandidirati oziroma samo z manjšimi zneski. Do
200.000 evrov lahko dobiš v treh letih, problem je, ker vsi stroški padejo pod de minimis,
in s tem smo se kar nekaj ukvarjali, pomagali so nam na univerzi in ministrstvu. Malo
težav je bilo tudi pri komunikaciji s partnerji. Jaz pravim: kmetje so kmetje, ki niso tako
vešči papirjev, eni so bolj zagnani, drugi manj, in jih je potrebno preganjati. Pa tehnične
težave pri samem vnosu.«
Oseba 6: »Mi smo pripravili raziskovalni del in potem smo morali dobiti 8 partnerjev –
lastnikov gozdov, s čimer je bilo zelo veliko dela. Dobiti v treh različnih statističnih regijah
lastnike gozdov, ki imajo tudi ustrezno velike površine in so pripravljeni sodelovati.
Ugotovili smo, da je zelo odvisno od izobrazbe teh lastnikov. Če so mlajši, imajo neko
izobrazbo s področja gozdarstva, so zelo odzivni, tisti, ki so se odzvali, so bili v glavnem
gozdarji. Starejši so zelo nezaupljivi, bojijo se uradnih zadev, najbrž imajo slabe izkušnje z
državo. Pripravljali smo od 30. januarja do 23. maja. Bilo je noro, ker tukaj ni bilo tistega
običajnega obrazca. Problem je bil pri opredeljevanju stroškov. Koliko znaša naša ura,
koliko ura nekega sodelavca iz zavoda za gozdove, ki bi sodeloval, koliko je ura lastnikov
gozdov, ki bodo po naših navodilih nekaj naredili. To smo morali sami izračunati. Jaz sem
rekla, da nismo računovodski servis. Druga možnost je bila najeti podjetje, kar so naredili
lesarji. Pri nas je pa to delal sam asistent. Potem smo se prijavili in 25. 5. bi morali oddati,
v ponedeljek 21.5 pa sta moja 2 asistenta šla na sestanek v Kočevje, kamor so prišli vsi
lastniki gozdov, kjer naj bi člani partnerstva podpisali pogodbo o sodelovanju, ki so jo
dobili en mesec prej, z vsemi navodili, kako to izpolniti. Ena točka je bila, koliko sredstev
ste že dobili iz sklada za razvoj podeželja, in tega niso hoteli narediti, kljub temu da je to
javni podatek. Zaradi tega smo padli ven.«
Pozitivne izkušnje nastajajočih operativnih skupin
Prve izkušnje znotraj partnerstev, ki so se oblikovala, večinoma opišejo kot pozitivne.
Povedo sicer, da je vsake toliko časa bila potrebna kakšna spodbuda in da so nekateri
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včasih iskali košček zase, vendar so se na koncu uspeli dogovoriti. Z nekaterimi so
sodelovali že pri drugih projektih in so kazali velik interes za nadaljevanje sodelovanja.
Oseba 2: »Pri projektu smo kar sodelovali, sicer je bila vsake toliko časa potrebna
spodbuda, ampak so sodelovali, dajali ideje, seveda so iskali tudi košček zase, ampak smo
vseeno našli skupni jezik, tudi za delitev financ smo se hitro sporazumeli.«
Oseba 3: »Vsi postopki prijave so bili zelo konstruktivni in partnerji vedno pripravljeni na
pogovor.«
Oseba 4: »Izkušnja je zelo dobra, saj smo z nekaterimi partnerji sodelovali že prej, iz vseh
strani pa je prihajal interes po nadaljevanju sodelovanja.«
Oseba 5: »Prve izkušnje so dobre. Koga je treba malo preganjati, ampak zaenkrat smo zelo
zadovoljni. Kmetje so pokazali velik interes.«
Oseba 6 navede bolj negativno izkušnjo, kar smo že navedli v prejšnjem odstavku.
Nujnost nadaljevanja inovacijske politike v kmetijstvu
Inovacije, ki naj bi nastajale znotraj obravnavanih operativnih skupin, bodo predvsem
praktične narave z ozirom na to, da bodo služile kmetom na zelo različne načine. Mednje
se uvršča od tehnoloških navodil za pridelavo zrnatih stročnic, sistema za bolj trajnostno
porabo vode v kmetijski pridelavi do ekološkega varstva gozdov pred škodljivci in drugih.
Ključnega pomena za kmete pri vsem tem je medsebojno povezovanje in mreženje, kar je
velikokrat še precej koristnejše od neposrednih finančnih koristi.
Vsi vprašani so imeli velika pričakovanja. Eden od vodilnih koordinatorjev to opiše z
besedami: »To je nujen projekt, saj nimamo sredstev za povezovanje med raziskovalci in
svetovalci ter svetovalci in kmeti za vzpostavljanje verig znanja. Zato so bila moja
pričakovanja zelo visoka in še vedno so. Mislim, da je to eden zelo dobrih projektov, ki jih
je treba spodbujati.« Tak način oblikovanja in prenosa znanja, kot ga podpira program
evropskega inovacijskega partnerstva, se večini zdi zelo dober in bi ga morali še bolj
finančno podpreti. Eden od partnerjev meni, da je »konkurenčnost mogoče dvigniti samo z
vpeljavo novih znanj, ki nastanejo z raziskovanjem in reševanjem obstoječih problemov.«
Za vsako inovacijo so potrebne določene investicije, za katere morajo kmetje poskrbeti
sami, tu pa naletijo na precejšnje težave, predvsem birokratske. Težava je tudi dobiti ideje
od ljudi, uporabnikov, kot je bilo na začetku zamišljeno s strani ministrstva. Največji
interes in največ idej je prišlo iz raziskovalnih krogov; uporabniki znanja največkrat ne
vidijo problemov, kar je nekako logično, saj nimajo tako širokega pogleda na stanje v
panogi. Pogosto je namreč edini njihov stik s svetom prek trgovcev. Verjamejo pa, da se bo
način s časoma prijel, kot se je drugje po Evropi, predvsem z menjavo generacij
gospodarjev, ki bodo imeli drugačne, širše poglede na kmetijstvo.
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5 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
Z diplomskim delom smo želeli celovito predstaviti sistem prenosa znanja in inovacij v
kmetijstvu in program evropskega inovacijskega partnerstva na področju kmetijstva.
Ugotavljamo, da je EIP s strani deležnikov kmetijstva, to je vladnih, svetovalnih in
raziskovalnih organizacij zaželen program, ki predvideva in podpira drugačen, sodobnejši
in učinkovitejši način oblikovanja znanja. Glede na pogovore s posamezniki, ki v Sloveniji
sodelujejo pri vzpostavljanju skupin EIP, in glede na literaturo, ki predstavlja sam
program, lahko potrdimo, da je EIP priložnost za evropskega in s tem tudi slovenskega
kmeta. Prek sodelovanja z raziskovalci in s svetovalci lahko v okviru tega programa kmetje
iščejo nove inovativne rešitve za težave in izzive, s katerimi se soočajo. Po podatkih, ki so
nam jih podali na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, je zanimanje za
oblikovanje operativnih skupin v Sloveniji veliko, kar dokazuje veliko število oddanih
prijav na prva razpisa za podukrep Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja za obdobje
2014–2020.
Vsi sodelujoči v raziskavi so od programa veliko pričakovali. Sodelovanje se jim zdi
ključno za povečanje konkurenčnosti in trajnosti slovenskega kmetijstva, kar je tudi
posebnost tega programa. Glede na njihove izkušnje s sestavljanjem operativnih skupin in
izpolnjevanjem prijavne dokumentacije za razpis ter številne težave, s katerimi so se pri
tem srečevali, ugotavljamo, da so bile zahteve za prijavo na razpis verjetno previsoke,
preveč administrativne in premalo vsebinsko naravnane. Zakaj je do tega prišlo, ne vemo,
lahko le sklepamo, da so pripravljavci z najboljšimi nameni želeli preprečiti, da bi dobili
vloge, ki ne bi služile svojemu namenu. Preveč je bilo nepotrebnih administrativnih zahtev,
premalo je bila ključna kakovost prijave in sposobnost partnerstva za doseganje ciljev.
Dejstvo je, da je tak tip ukrepov in podpor novost tudi za državno upravo in da so se pri
tem prvem razpisu očitno tudi sami še učili.
Pripravljavci vlog predlagajo izboljšavo nekaterih stvari, in sicer: poenostavitev
izpolnjevanja vloge, odpravo nekaterih pogojev za sodelovanje v operativnih skupinah
glede velikosti kmetij, opravljanje tržnih dejavnosti kmetijsko gozdarskih zavodov,
omejitev števila koordinatorstev na ustanovo, saj se jim to ne zdi bistveno za doseganje
dobrih rezultatov. Ponovno bi kazalo tudi razmisliti o obračunavanju stroškov dela, Cene
ure vključenih posameznikov iz javnih in zasebnih organizacij bi morale biti v skladu z
njihovimi dejanskimi plačami in ne pavšalno, saj to vodi v manjši interes najboljših
raziskovalcev. Cilj vseh sodelujočih je najti rešitve za težave, s katerimi se soočajo kmetje,
in na tak način pomagati pri razvoju čim večjega števila kmetij.
Odprto ostaja tudi vprašanje, kaj se bo s skupinami zgodilo v prihodnje. Želja je, da bi se
sodelovanje med partnerji ohranilo tudi po zaključku projektov in da bi tak način
oblikovanja znanja postal prevladujoč način prenosa znanja v Sloveniji in na ta način
temelj slovenskega AKIS-a. Potrebno bo tudi več delati s kmeti, ki ne izkazujejo zelo
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izrazitega interesa za tovrstno sodelovanje. Tukaj se veliko pričakuje od nove generacije
gospodarjev na kmetijah, ki imajo drugačen, širši pogled na stanje v panogi. To se je
pokazalo že pri tem razpisu, saj so bili mlajši in bolj izobraženi kmetje bolj pripravljeni na
sodelovanje.
Na koncu lahko rečemo, da ima evropsko inovacijsko partnerstvo in tip podpor kmetijske
politike, kot ga prinaša ukrep Sodelovanje, poseben pomen za razvoj kmetijstva in bi moral
biti v prihodnje še okrepljen. Sodelovanje med kmeti, svetovalci in raziskovalci mora
graditi nov AKIS v Sloveniji in s tem postati ključno za razvoj kmetijstva. Za to pa mora
vsak od deležnikov nekaj storiti in pri tem gledati tudi na druge, ne samo nase in svoje
koristi. Verjamemo, da so operativne skupine, ki so se sedaj oblikovale, dober začetek za
povečanje konkurenčnosti in trajnosti slovenskega kmetijstva.
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PRILOGA A
Teme in sredstva, namenjena za izvedbo prvih javnih razpisov za dodelitev sredstev za
oblikovanje partnerstev EIP
Podukrep M16.2. Programa za razvoj podeželja za obdobje 2014–2020: Razvoj novih
proizvodov, praks, procesov in tehnologij (1. javni razpis za podukrep M16.2 …, 2018)
Namenjenih 4.000.000,00 evrov.
Teme:
visokostorilna trajnostna pridelava jabolk,
visokostorilna trajnostna pridelava vrtnin,
trajnostna pridelava grozdja za vino in svežo uporabo,
učinkovita prireja mleka z izboljšanjem prehrane krav molznic,
uvedba genomske selekcije z domačim obračunom genomskih plemenskih vrednosti,
nov proizvodno-ekonomski model slovenske prašičereje,
razvoj tehnologij pridelave in predelave z beljakovinami bogatih rastlin,
reja govedi in drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti,
podaljšanje obstojnosti živil in svežine proizvodov,
razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem gospodarstvu in organizaciji pridelave,
tehnološke rešitve za preprečevanja karantenske bolezni hude viroidne zakrnelosti
hmelja,
modeli lokalne oskrbe,
analitični sistemi v podporo svetovanju na kmetijah,
dodana vrednost lesu.

-

Podukrep M 16.5 Programa za razvoj podeželja za obdobje 2014–2020: Podpora za skupno
ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k
okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam (1. javni razpis za podukrep M16.5 …,
2018)
Namenjenih 2.400.000,00 evrov.
Teme razpisa:
-

trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zagotavljanjem rodovitnosti in
preprečevanje erozije ter degradacije tal,
trajnostno varstvo rastlin,
blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe na kmetijskem gospodarstvu,
kmetijstvo kot podpora naravovarstva oziroma ohranjanje biotske raznovrstnosti
prek ustreznega načina kmetovanja,
gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči,
okoljsko učinkovita kmetijska pridelava na vodovarstvenih območjih,
učinkovita raba energije in OVE v kmetijski pridelavi in predelavi,
krožno gospodarstvo – sklenjen snovni krogotok na kmetijskem gospodarstvu.
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PRILOGA B
Teme prijavljenih projektov EIP
Podukrep M16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
-

analitični sistemi v podporo svetovanju na kmetijah,
dodana vrednost lesu,
modeli lokalne oskrbe,
podaljšanje svežine proizvodov,
razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem gospodarstvu in organizaciji
pridelave,
razvoj tehnologij pridelave in predelave z beljakovinami bogatih rastlin,
reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti,
reja različnih pasem govedi za meso in izdelke vrhunske kakovosti,
tehnološke rešitve za preprečevanja karantenske bolezni hude viroidne
zakrnelosti hmelja,
trajnostna pridelava grozdja za vino in svežo uporabo,
visokostorilna trajnostna pridelava jabolk,
visokostorilna trajnostna pridelava vrtnin.

Podukrep M16.5: Okolje in podnebne spremembe
-

blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe na kmetijskem
gospodarstvu,
kmetijstvo kot podpora naravovarstva oziroma ohranjanje biotske
raznovrstnosti prek ustreznega načina kmetovanja,
okoljsko učinkovita kmetijska pridelava na vodovarstvenih območjih,
povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi in
okoljskimi vsebinami,
povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi vsebinami,
povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z okoljskimi vsebinami,
ohranjanje specifičnih struktur kmetijske kulturne krajine,
zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode,
učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu,
prilagajanje na podnebne spremembe na kmetijskem gospodarstvu,
učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu,
učinkovita raba energije in OVE v kmetijski pridelavi in predelavi,
zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na podzemne vode,
zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode,
zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske vode.

