
 
 

Reševanje trenutnih in prihodnjih potreb po kompetencah za trajnostnost, 
digitalizacijo in biogospodarstvo v kmetijstvu: Program in strategija znanj 

in spretnosti za Evropo  
 

Kmetijstvo se danes sooča z novimi izzivi in priložnostmi, ki jih narekujejo podnebne spremembe, 
ozelenitev proizvodov in proizvodnih procesov, ponovna uporaba proizvodov iz stranskih tokov po 
načelih krožnega gospodarstva, povečana zapletenost oskrbnih verig in upravljanje naravnih virov ter 
večja dostopnost informacij. Kmetijska proizvodnja je ranljiva zaradi globalizacije trgov, naraščajoče 
konkurence, nestanovitnosti cen in gospodarske negotovosti ter nizko rastočih količin pridelkov. Te 
ranljivosti dodatno povečuje vse večje povpraševanje po hrani in krmi, medtem ko okoljska vprašanja 
in podnebne spremembe povzročajo več negotovosti. Koordinatorji projekta FIELDS, predstavniki 
Univerze v Torinu poudarjajo, da se je potrebno soočiti z izzivi prihodnosti in ostati konkurenčen.  

Prehod iz tradicionalnega kmetijstva v trajnostno in okolju prijazno kmetovanje je zapleten postopek, 
ki zahteva sistemski pristop, vključno s preoblikovanjem vloge kmeta: od zgolj pridelovalca hrane v 
»modrega upravljavca naravnih virov«. Če naj bi se kmetijstvo uspešno spopadalo s temi gonilnimi 
silami in se na njih odzvalo, potrebuje nove poslovne modele in kompetence. Opredelitev sedanjih in 
novih potreb po kompetencah na področju biogospodarstva, trajnostnosti in uporabe digitalne 
tehnologije je bistvenega pomena za oblikovanje strateškega pristopa, s katerim bo evropsko 
kmetijstvo dolgoročno konkurenčno in trajnostno.  

Izhodišče pristopa FIELDS so trenutni in prihodnji trendi ter potrebne kompetence, na podlagi katerih 
se bo oblikovala trajnostna evropska strategija za odpravo vrzeli na področju kompetenc v kmetijstvu. 
Ker se vprašanja in priložnosti v kmetijstvu med državami bistveno razlikujejo, bo strategija EU 
prilagojena sedmim državam. Pripravili bomo ukrepe za posamezne države, poklicne profile in učna 
gradiva za reševanje mobilnosti učencev po vsej Evropi, ki bodo odražali potrebe posamezne države v 
skladu s standardi kakovosti EU (ESCO, EQAVET, ECVET). 

Med izvajanjem projekta se bo vzpostavila koalicija sektorskih spretnosti (angl. Sector Skills Alliance - 
SSA) v kmetijstvu ob upoštevanju regulativnega okvira in priložnosti na ravni EU in nacionalni ravni, 
hkrati pa se bodo predlagale konkretne in praktične pobude za reševanje izzivov povezanih s 
kompetencami, s ciljem izboljšanja mobilnosti kadrov v kmetijstvu, gozdarstvu in živilskopredelovalni 
industriji. 

V projektu FIELDS sodeluje 30 partnerjev iz 12 držav, to so visokošolske ustanove, izvajalci poklicnega 
izobraževanja, predstavniki kmetijskega in gozdarskega sektorja ter živilskopredelovalne industrije.  

 

Trajanje: 01.01.2020 - 31.12.2023 

Program: ERASMUS+ FIELDS, Koalicije sektorskih spretnosti – Sklop 3 

Koordinator: Univerza v Torinu (UNITO) (Italija), Patrizia Busato: patrizia.busato@unito.it, Remigio 

Berruto: remigio.berruto@unito.it 

Več o projektu: https://www.erasmus-fields.eu/home/, LinkedIn , Facebook, Youtube, Twitter  

 

mailto:patrizia.busato@unito.it
mailto:remigio.berruto@unito.it
https://www.erasmus-fields.eu/home/
https://www.linkedin.com/company/fields-project-erasmus/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/fieldsproject.erasmus.1
https://www.youtube.com/channel/UCKFCxHAmRdRLF9_axPy-eNg
https://twitter.com/SprojectField

