
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.

Vprojektu 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.

Koordinator projekta
Humboldt Universität zu Berlin
IRI THESys
Email: edicitnet-coordinator@eurtd.com

edicitnet.com/sl

Edible City 
Solutions (ECS):
Užitne rešitve za 
boljši svet

Projekt je pridobil sredstva raziskovalnega in inovacijskega programa
Evropske unije Obzorje 2020 s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 776665.
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EdiCitNet ponuja “užitne rešitve” za mesta (angl. Edible City Solutions oz. ECS)

Vse več prebivalcev v mestih proizvaja, distribuira in porablja urbano pridelano hrano 
ter na ta način ustvarja ECS.

Vrtnarjenje na strehah Rotterdama Skupinsko kuhanje v Oslu Gojenje ovac v Andernachtu

Užitne rešitve (ECS)
• Naj vaše mesto postane bolj zdravo, zeleno in prijetno.
• Ustvarite nova zelena podjetja in delovna mesta.
• Pomagajte lokalnim skupnostim pri premagovanju socialnih težav.

Pomagajte nam soustvariti načrt ESC

Vabilo k sodelovanju
Pilotni projekti so odprti za vse. Obiščite nas in sodelujte 
pri soustvarjanju načrta ECS.

Informacije o EdiCitNet aktivnostih v Šempetru, dogodkih
in kontaktih so dostopne na spletni strani:

Ustvarite svoj ECS
Postanite del urbanega gibanja in prispevajte k prehranski samooskrbi 
svojega mesta. Uredite urbani vrtiček, gojite živali (npr. čebele ali kokoši), 
prirejajte dogodke (npr. skupinsko kuhanje ali delavnice za vrtnarjenje), 
v svojih trgovinah ali restavracijah ponujajte hrano, pridelano v urbanem 
okolju. Vi to zmorete! Podporo poiščite na spletni strani:

Naj vas navdihnejo naša mala in srednje velika podjetja ter nevladne 
organizacije. Strokovno pomoč in usmeritve poiščite pri naših strokovnjakih s 
področja ECS ekonomije.

ECS tržnica: podpora in svetovanje
V sklopu projekta EdiCitNet nastaja spletna tržnica, namenjena 
predstavitvi ECS podjetništva in primerov dobrih praks. S 
sodelovanjem v EdiCitNet tržnici boste lahko dostopali do 
informacij in orodij, ki vam bodo v pomoč pri načrtovanju, izvedbi in promociji 
vaših ECS poslovnih idej. Potrebujete pomoč? Poiščite jo na spletni strani:

Pridelajte hrano v svojem mestu Pridružite se aktivnostim v Šempetru ECS kot poslovna priložnost

Vrtnarstvo Lancner
Družinska vrtnarija, ki se 
ukvarja z vzgojo in prodajo 
zelenjave. Sodelujejo s 
šolami in vrtci ter
prirejajo predavanja in 
delavnice za vrtičkarje.

Kmetija Gorkič
Kmetija se ukvarja s 

tradicionalno pridelavo sadja in 
zelenjave. Vsi njihovi produkti 

pridejo do kupcev v 24 urah. 
Svoje produkte prodajajo tudi 

na šempetrski tržnici.
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