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POTENCIALI BIOGOSPODARSTVA V ALPSKEM PROSTORU VZDOLŽ VERIG VREDNOSTI 

RASTLINSKIH IZVLEČKOV IN ŽIVIL – ZAČETEK PROJEKTA ALPBIOECO 
 

 
Ljubljana, november 2018 – Kako zelo pomembno je biogospodarstvo, priznavajo različni 
deležniki tako doma kot v Evropi. GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je uspešno 
pristopila k projektnim aktivnostim na tem področju in sicer kot del konzorcija projektnih 
partnerjev iz držav alpske regije AlpBioEco. 
 
GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je v aprilu 2018 skupaj z 12 partnerji iz Nemčije, 
Avstrije, Italije, Francije in Slovenije pristopila k projektu AlpBioEco, ki bo trajal do aprila 
2021. Projekt je nastal pod okriljem programa Interreg Območje Alp, ki podpira raziskave, 
tehnološki razvoj in inovacije, kompetitivnost, nizkoogljično gospodarstvo, okoljsko 
učinkovitost in smotrno izrabo virov, predvsem med majhnimi in srednje velikimi podjetji. 
Projekt AlpBioEco se osredotoča predvsem na majhna in srednje velika podjetja, ki delujejo 
na območju Alp.   
 
AlpBioEco pa seveda predstavlja veliko več kot zgolj povezovanje partnerjev alpskega 
prostora. Zaradi zavedanja o pomembnosti in posebnostih delovanja podjetij v alpskem 
prostoru je glavni namen projekta inovativnost in trajnostni razvoj alpskega prostora, ki bo 
rešitve iskal predvsem v biogospodarstvu in spodbujanju inovacij vzdolž verig vrednosti. 
Projekt se bo osredotočal predvsem na verige vrednosti za jabolka, orehe in zelišča.  
  
Povod za nastanek projekta predstavljajo skupni izzivi držav, slednje so namreč izpostavljene 
različnim okoljskim izzivom, ki so povezani z aktivnostmi gospodarstva, podnebnimi 
spremembami ter geografskimi izzivi, kot sta naravna omejenost in oddaljenost od mestnih 
središč. Opazno je pomanjkanje sodelovanja med majhnimi in srednje velikimi podjetji ter 
pomanjkljivosti na področju koherentne politike ter strategij vpeljevanja biogospodarstva in 
inovacij. Poleg vsega tega pa se podjetja srečujejo tudi z močno konkurenco, ki je posledica 
globalizacije. Našteti izzivi tako zahtevajo nujno prepoznavanje in razvijanje potencialov 
pridelave hrane v Alpah, s čimer bi tam delujoča podjetja postala bolj konkurenčna, obenem 
pa tudi bolj trajnostno naravnana.  
 
Vloga GZS-ZKŽP kot projektnega partnerja, bo najbolj izrazita v tretjem od štirih delovnih 
paketov. V okviru tretjega delovnega paketa projekta AlpBioEco bo namreč GZS-ZKŽP 
koordinirala implementacijo pilotnega testiranja poslovnih modelov verig vrednosti za 
jabolka, orehe in zelišča v izbranih agroživilskih podjetjih vseh vključenih regij.  
 
Projekt AlpBioEco sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj preko Programa Območje 
Alp. Podpora Evropske unije znaša 1.820.666 €.  
 
Za več informacij obiščite: 
http://www.alpinespace.eu/projects/alpbioeco/en/home 
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