
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIELDS: Reševanje trenutnih in 
prihodnjih potreb po kompetencah za 
trajnostnost, digitalizacijo in 
biogospodarstvo v kmetijstvu: 
Program in strategija znanj in 
spretnosti za Evropo 
Novičnik #2 



 

 

 

FIELDS: Nekaj kratkih informacij o projektu 
 

 

 

Danes se kmetijstvo v EU sooča z novimi izzivi in priložnostmi zaradi 
podnebnih sprememb in povečanja okoljske zavesti, kar je spodbudilo 
ponovno uporabo sekundarnih proizvodov in spoštljivih proizvodov ali 
postopkov. 

 
Vendar so za soočanje s temi izzivi potrebni novi modeli in sposobnosti v 
sektorju hrane in pijače. Zato je opredelitev novih znanj in spretnosti ter 
sposobnosti, potrebnih na področju biogospodarstva, trajnosti in tehnologije, 
obvezna za dolgoročno spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti kmetijskega 
sektorja EU. 

 
Projekt FIELDS, v katerem sodeluje 31 partnerjev iz 12 različnih držav, bo 
pomagal ugotoviti, s katerimi težavami se danes sooča kmetijski sektor EU in 
katera znanja in spretnosti so potrebni za njihovo reševanje. 

 
 

Cilj projekta FIELDS je oblikovati strategije za spodbujanje prenosa znanja z 
usposabljanjem v Evropski uniji, z inovativnim usposabljanjem in 
osredotočenjem na potrebna znanja in spretnosti, ki je usmerjen zlasti v ljudi 
v začetnem usposabljanju in kmete. 

 

 
Projekt FIELDS analizira potrebe po znanjih in spretnostih prek ciljnih skupin, 
analize scenarijev in inovativnih učnih načrtov za oblikovanje novih 
metodologij. 

 
Ta projekt se financira iz programa Erasmus+. 

 
 
 
 

  31 partnerjev    12 držav  



 

 

 

FIELDS projekt spodbuja digitalizacijo, trajnost in 

biogospodarstvo v Evropi 

 
 

FIELDS je 10. junija sodeloval v 
delovni skupini za biogospodarstvo – 
Zagotavljanje zadostnih znanj in 
spretnosti za inovativni evropski 
gozdarski sektor ERRIN (mreža 
evropskih regij za raziskave in 
inovacije). Ta skupina razpravlja o 
potrebinih znanjih in spretnostih v 
gozdarskem sektorju. 

 

 
V okviru delovne skupine „Hrana za 
življenje – Španija“ za prenos 
usposabljanja in tehnologije, ki je 
potekala februarja 2021,  se je 
članom nacionalne platforme 
predstavil projekt FIELDS. 

 

 

 

FIELDS projekt je bil predstavljen v 
okviru srečanja nacionalnih platform 
za hrano za življenje, ki je potekalo 
oktobra 2022. 

 
 
 
 

 

 

 

V okviru projekta Murcia Food 
Brokerage 2021 sodeluje 10. izdaja 
(17.–21. maj 2021), ki se osredotoča 
na najnovejše stvaritve na področju 
prehranske tehnologije in podjetjem 
iz različnih evropskih držav 
zagotavlja odlično priložnost za 
dvostranska srečanja, namenjena 
vzpostavitvi sporazumov o 
tehnološkem sodelovanju. 



 

 

Projekt na terenu praznuje spletno 
delavnico tekom 6. mednarodne 
konference ISEKI Food, ki je 
osredotočena na analizo vrzeli v 
znanju in spretnostih ter strategije za 
biogospodarstvo, digitalizacijo in 
trajnost. Ta dogodek je bil 22. junija 
2021. 

 
 

 
Na srečanju partnerjev k zavezi za 
znanja in spretnosti, dne 18. 
Oktobra, so se v okviru projekta 
Fields predstavila tekoča dela in 
rezultati v zvezi z znanji in 
spretnostmi, potrebnimi za 
prihodnost kmetijstva EU. 

 

 

 
 
 

Združenje ISEKI Food Association 
14. in 16. oktobra med 
praznovanjem #ErasmusDays 
sodeluje kot članica projekta 
Fields. 

 
 
 
 

 

 
 
 

FIELDS partnerji konzorcija so 
sodelovali tudi na delavnici mreže 
EuBioNet z naslovom Spodbujanje 
izobraževanja, usposabljanja ter 
znanj in spretnosti v 
biogospodarstvu, ki je potekala 26. 
oktobra. 

 

Ecomondo je eden največjih sejmov na 
področju ekološkega prehoda ter novih 
modelov krožnega in regenerativnega 
gospodarstva. FIELDS je del projekta in 
ima priložnost, da predstavijo projekt 
in njegove glavne rezultate 26. in 29. 
oktobra. 



 

 
 
 

Projekt FIELDS sodeluje na srečanju 
nacionalnih platform hrana za 
življenje.  

 
 

 FIELDS se je predstavil na srečanju 
skupnosti EntreComp, da bi združila 
sinergije pri različnih vidikih 
usposabljanja, podjetništva in 
trajnosti. 

 
 
 

 

Projekt FIELDS sodeluje tudi pri izobraževanju, usposabljanju ter znanjih in 
spretnostih v okviru delavnice o biogospodarstvu, ki jo organizira Komisija EU, 
da bi zbrali širok krog deležnikov na področju bioizobraževalnega 
usposabljanja in znanj in spretnosti (izobraževalne ustanove, zasebni in javni 
sektor, akademiki in znanstveniki), da bi med drugim razpravljali o razvoju 
izobraževanja na različnih ravneh ter pripravili in prihodnji delovni sili 
zagotovili znanja in spretnosti, potrebne za razvijajoče se, krožno in trajnostno 
biogospodarstvo. 

 

 Partnersko srečanje projekta FIELDS je potekalo v Parizu (od 30. do 31. maja 2022). 



 

FIELDS zaveze k Partnerstvu za znanja in spretnosti 
 

Evropska komisija je začela izvajati zavezo k Partnerstvu za znanja in 
spretnosti, ki je partnerstvo za kmetijsko-živilski ekosistem. Kmetijstvo in 
živilska industrija sta največji proizvodni in predelovalni sektor v Evropi in 
imata: 

 

Več kot 10 milijonov kmetij in 22 000 kmetijsko-živilskih zadrug v EU, 
ki ustvarjajo 20 milijonov zaposlenih, zlasti na podeželju. 

 
Več kot 294 000 podjetij za predelavo živil, ki zagotavljajo FOB za 4,8 
milijona ljudi 

Ta sektor se sooča z izzivi, kot so podnebne spremembe in globalizacija, 
spreminjajoče se zahteve potrošnikov, generacijska prenova in konkurenca iz 
tretjih držav, tudi COVID-19. 

 
Ti izzivi pomenijo tudi priložnosti za podjetja: digitalizacija ali prehod na bolj 
krožno gospodarstvo, ki temelji na rabi biomase. Obstaja tudi potreba po 
visoko usposobljenih delavcih, kot so agronomi, strojni strokovnjaki, zaposleni 
na ravni C4, strokovnjaki za trajnost, znanstveniki s področja hrane, živilski 
tehniki in visoka obrt v različnih podsektorjih. 

 
V tem okviru pakt za znanja in spretnosti predstavlja priložnost za 
izpopolnjevanje in prekvalifikacijo sedanje delovne sile ter povečanje 
privlačnosti agroživilskega ekosistema za mlade, hkrati pa delodajalcem in 
zaposlenim zagotavlja perspektivo vseživljenjskega učenja, odkriva, katera 
znanja in spretnosti so potrebna, in oblikuje načrt za dosego tega cilja: 
strategija za oblikovanje in izvajanje sektorskega okvira za izpopolnjevanje in 
preusposabljanje, povečanje konkurenčnosti vseh udeleženih akterjev, 
ohranjanje delovnih mest in privlačnost agroživilskega ekosistema. 

 
Projekt FIELDS bo med drugimi podjetji sodeloval pri podpori EU pri pripravi 
tega načrta, med drugim s spremstvom, organizacijami EU, projekti 
nacionalnih zvez, univerzami ali centri za usposabljanje. 

 
Projekt FIELDS je sodeloval na dogodku, ki je potekal 18. februarja 2022 v 
zvezi z vzpostavitvijo partnerstva za znanja in spretnosti za kmetijsko-živilski 
ekosistem. 



Spremljajte nas na 
družbenih omrežjih! 

 

 
 

 

https://www.linkedin.com/company/fields-project-erasmus/ 
 
 
 

https://www.facebook.com/fieldsproject.erasmus.1 
 
 
 

https://twitter.com/SprojectField 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCKFCxHAmRdRLF9_axPy-eNg 
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