
 
  
 
 
 
 
 

V A B I L O 
                        Pesnica, 12. 11. 2019 
   
V okviru projekta Urbana zemljina za hrano (Urban Soil 4 Food), ki je sofinanciran iz programa UIA – Urban Innovative 
Actions, vas Zavod za inovativnost in podjetništvo, v sodelovanju z Občino Pesnica, vljudno vabimo na  
 

STROKOVNO SREČANJE INNO RURAL 
vzpostavitev inovativne digitalne platforme s ponudbo lokalne hrane 

 
ki bo v četrtek, 21. novembra 2019, s pričetkom ob 11.00 uri, 

v Kulturnem domu Pesnica, Pesnica pri Mariboru 41, 2211 Pesnica pri Mariboru. 
 
Program: 
 
1. del: STROKOVNO SREČANJE 
11.00-11.10 Pozdravni nagovor - župan občine Pesnica, mag. Gregor Žmak 

11.10-11.30 Poslovni modeli v kmetijstvu – kako pospešiti inovativnost in podjetništvo na podeželju 

11.30-12.00 Inovativna digitalna platforma s ponudbo lokalne hrane INNO RURAL – hitrost, 
učinkovitost, ažurnost, transparentnost, zaupanje, varnost 
 

 
2. del: BREZPLAČEN VPIS V BAZO PLATFORME INNO RURAL 
12.00-16.00 Vpis ponudnikov lokalne hrane in produktov v bazo platforme INNO RURAL  
*čas je na voljo tudi za tiste, ki se ne bi uspeli udeležiti strokovnega srečanja  

 
INNO RURAL ponuja odgovore na izzive trajnostne lokalne oskrbe: 

• Inovativnost, konkurenčnost in raziskave – spodbujanje inovativnosti in vzpostavitev R&R strukture za pametna in 
konkurenčna mesta in vasi; 

• Pametno upravljanje – transparentno upravljanje, ki temelji na načelih odprtih inovacij in uporablja sodobne IKT 
rešitve na področju e-upravljanja; 

• Turizem in razvoj produktov podeželja – novi tržni produkti, ki tvorijo komplementarno ponudbo turistične 
destinacije in prispevajo k dvigu njene prepoznavnosti;  

• Izobraževanje in kreativnost – vzpostavitev odprtega okolja za kreativnost in nove oblike izobraževanja na vseh 
ravneh; 

• Internacionalizacija podeželja in deležnikov mreže INNO RURAL s pomočjo sodelovanja s sorodnimi mrežami v EU in 
po svetu;  

• Podporno okolje – zagotavljanje realnih in kakovostnih informacij za strateške in razvojne odločevalce. 
 
Zaradi organizacijskih razlogov vas vljudno prosimo, da namero svoje udeležbe na strokovnem srečanju sporočite po e-
pošti na naslov info@zipiie.eu, najkasneje do ponedeljka, 18. novembra 2019.  
 
Udeležba na strokovnem srečanju in vpis v platformo INNO RURAL sta brezplačna. Za morebitna vprašanja in dodatne 
informacije smo vam z veseljem na razpolago na navedenem e-naslovu ter tel. št. 031/669-949 (Janja Viher) in 041/917-
740 (Marko Kac). 
 
S prijaznimi pozdravi, 
 
     Janja Viher in Marko Kac,l.r.                    mag. Gregor Žmak, l.r.  
Zavod za inovativnost in podjetništvo                     župan  
                Občina Pesnica 
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