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Spoštovani! 

Vljudno vas vabimo na mednarodni dogodek 

 

eNEET Rural - 
Spodbujanje podjetništva in kompetenc mladih na podeželju. 

 

 

Termin:  Petek, 25. oktober 2019  |  10.00 – 15.30 

Lokacija:  Jubilejni 50. sejem Narava in zdravje, Ljubljana, Gospodarsko razstavišče – Galerija 2 

 

Dogodek organizira Štajerski tehnološki park v okviru projekta eNEET Rural, v tesnem sodelovanju z 

Zvezo slovenske podeželske mladine, z namenom osvetlitve izzivov mladih, ki živijo na podeželju, ter 

predstavitve priložnosti, ki jih prinašajo novi trendi na področju razvoja podeželja v navezavi s 

podjetništvom. 

 

Uvodni plenarni del bo posvečen predstavitvi aktualne politike in ukrepov za spodbujanje mladih na 

podeželju ter predstavitvi dobrih praks s področja razvoja podeželja in podjetništva. V nadaljevanju bo 

sledila praktična delavnica, v okviru katere bodo udeleženci skozi skupinsko delo analizirali inovativne 

ideje mladih na podeželju ter sodelovali pri iskanju predlogov za njihov čim bolj učinkovit nadaljnji razvoj. 

Srečanje bomo zaključili z mednarodnim mreženjem mladih ter medsebojno izmenjavo izkušenj. 
 

 

PROGRAM: 

 
#1: Plenarni del   
10.00-12.00 

• Otvoritev srečanja | Janja Viher in Marko Kac, Zavod za inovativnost in podjetništvo 

• Pozdravni nagovor | dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

• Ukrepi za spodbujanje mladih s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Marija 
Brodnik Lodewijk, MKGP 

• Slovenska podeželska mladina & Izbor za nosilca naziva Inovativni mladi kmet, kmetica - IMK 
2019 | Rok Damijan, predsednik Zveze slovenske podeželske mladine 
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• Projekt eNEET Rural – Spodbujanje podjetništva in izboljšanje kompetenc mladih na podeželju 
| Tanja Senekovič, Štajerski Tehnološki Park 

• Primer dobre prakse: Kako s pomočjo evropskih projektov pospešiti inovativnost, podjetništvo 
in razvoj produktov podeželja; zakaj je pomembno spodbujanje lokalnih oskrbovalnih verig in kaj 
prinaša medgeneracijski prenos znanja - predstavitev projektov Flagship Products, UIA Urban Soil 4 Food 

in Smart Villages - pilotno območje občine Kungota | Janja Viher in Marko Kac, Zavod za inovativnost in 
podjetništvo 

• Primer dobra prakse: "Posestvo Sončni raj" | Bogdan Mak, kandidat za nosilca naziva Inovativni mladi 
kmet 2017 

• Primer dobre prakse: Produkti z visoko dodano vrednostjo v branži polžereje | Bojan Kužnar, BLK 
d.o.o. 

Odmor za kavo  
12.00-12.15 

#2: Delavnica IMK 2019   
12.15-13.45 

• Kratka predstavitev finalistov izbora nosilca naziva Inovativni mladi kmet, kmetica (IMK 2019) 

• Praktična delavnica: Analiza in predlogi izboljšav podjetniških idej finalistov izbora nosilca naziva 
Inovativni mladi kmet, kmetica (IMK 2019) 

• Predstavitev zaključkov praktične delavnice 

#3: Mednarodno povezovanje - mreženje mladih    

13.45-15.30 

• Mednarodno mreženje mladih | izmenjava mnenj in izkušenj med mladimi iz 6 držav 
(vodeno mreženje v sklopu razstavnega prostora ZSPM / MKGP – Hala A) 

 

 

Udeležba na dogodku je brezplačna.  

Vljudno vas prosimo, da informacijo o svoji prisotnosti sporočite do ponedeljka, 21.10.2019, po elektronski 

pošti na naslov info@stp.si. Za vsa morebitna vprašanja v zvezi z dogodkom smo prav tako na voljo na 

navedenem elektronskem naslovu ali po telefonu na 02 6540 229 (Tanja Senekovič). 

 

Z veseljem pričakujemo vaše sodelovanje, da skupaj prispevamo k aktivaciji mladih na podeželju. 
 

 

Ekipi Štajerskega tehnološkega parka in Zveze slovenske podeželske mladine  

mailto:info@stp.si

