EdiCitNet: korak za korakom za boljši svet

EdiCitNet projektna skupina

EdiCitNet mreža užitnih mest nudi pomoč pri izvajanu “užitnih rešitev” (ECS)
preko teh enostavnih korakov:
Mestne skupine predstavljajo hrbtenico projekta.
Povezujejo prebivalce, mala in srednje velika
podjetja, nevladne organizacije in druge deležnike v
mestih, z namenom soustvarjanja najboljših skupnih
rešitev.
Pilotni projekti so začasne ureditve, ki mestnim
skupinam omogočajo preizkušanje različnih ECS v
dejanskih razmerah. Na ta način krepijo družbeno,
ekološko in ekonomsko odpornost mest.
Celostni načrti vzpostavljajo sistemski pristop, ki
predvideva vključevanje mestnih skupin v načrtovanje
ECS s ciljem njihove dolgoročne uporabe v mestih, ki
bodo tako postala bolj privlačna za vse prebivalce.
EdiCitNet omogoča izmenjavo znanja in odprt dostop
do koristnih informacij za vse, ki želijo prispevati k
izboljšanju življenjskega okolja v mestih.

V projektu sodelujejo mestne skupine in strokovnjaki lokalnih mestnih uprav iz
11 mest v Evropi, Afriki, Latinski Ameriki in Vzhodni Aziji, 10 nevladnih organizacij,
4 malih in srednje velikih podjetij ter 11 raziskovalnih institucij. Projektni partnerji
so se zavezali k sodelovanju za izboljšanje življenja s pomočjo ECS.
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Projekt je pridobil sredstva raziskovalnega in inovacijskega programa
Evropske unije Obzorje 2020 s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 776665.

Užitne rešitve za mesta širom sveta

Pridružite se globalni mreži užitnih mest

ECS so poslovna priložnost

Med užitne rešitve (angl. Edible City Solutions oz. ECS) uvrščamo vse oblike urbane proizvodnje, predelave, distribucije in porabe hrane, na primer:

V projektu sodeluje 13 držav, 11 mest in številni
urbani deležniki.

Deljenje idej in ustvarjanje priložnosti: rastoča mreža MSP in NVO kot skupine
strokovnjakov za razvoj bodočega ECS gospodarstva.

• urbane vrtove,
• urbano gojenje živali (čebel, ovac, itd.),
• inovativne oblike distribucije hrane,
• zelene fasade in ostale visokotehnološke rešitve za urbano kmetovanje v
notranjih prostorih,
• skupinsko kuhanje in prehranjevanje,
• ponujanje urbano pridelane hrane v trgovinah in restavracijah.
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EdiCitNet je globalna pobuda za izboljšanje pogojev
življenja v mestih širom sveta s pomočjo ECS.

Naši cilji so:
Vrtnarjenje na strehah Rotterdama Skupinsko kuhanje v Oslu

ECS lahko izboljšajo življenje v mestih.
• Mesta postanejo bolj zdrava, zelena in prijetna.
• ECS omogočajo ustvarjanje novih zelenih podjetij in
delovnih mest.
• ECS pomagajo lokalnim skupnostim pri premagovanju
socialnih težav.

edicitnet.com/sl/ustvarite-svoj-ecs

Gojenje ovac v Andernachtu

Krepitev
socialne kohezije
za izboljšanje
zdravja in
dobrega počutja
ljudi.

Spodbujanje
rasti lokalnega
zelenega
gospodarstva
in ustvarjanje
novih trajnostnih
podjetij in
delovnih mest.

Spreminjanje
vzorcev mišljenja
in obnašanja,
z namenom
uveljavitve načel
trajnostnega
upravljanja z viri.

Povezovanje
ljudi, mest,
malih in srednje
velikih podjetij
(MSP), nevladnih
organizacij
(NVO),
raziskovalcev in
pobudnikov ECS.

edicitnet.com/sl/pridruzite-se-vasemu-uzitnem-mestu

Izboljšanje
ekosistemskih
storitev urbane
infrastrukture.

Nabolagshager: Nabolagshager je vzpostavil Mundraub: Poiščite podobno misleče ljudi in
sodelovanje s srednjo šolo v Oslu z namenom delite! Sadite, negujte in žanjite sadove skupaj
promocije ECS podjetništva med mladimi z drugimi.
pripadniki manjšinskih skupin. Mladi so se
preizkusili v vrtnarjenju na strehah, raziskovanju
možnosti uporabe komposta in prirejanju
družabnih dogodkov.

ECS Tržnica: podpora in svetovanje
Na EdiCitNet Tržnici bodo predstavljeni in promovirani
primeri ECS podjetništva, z namenom prenosa in vrednotenja
koncepta, storitev in poslovnih modelov ECS po vsem svetu.

edicitnet.com/sl/poslujte-z-ecs-edicitnet

