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Osnovne informacije 
projekta
• Začetek projekta: 1. 10. 2020

• Trajanje projekta: 3 leta

• Projekt, financiran s strani Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko 
EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (Norveški 
finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021):

• Celotna vrednost projekta: 1.500.998,00 EUR
• Sklad ”EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation” 

(Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP za 
regionalno sodelovanje) prispeva: 1.359.656,00 EUR

• 9 partnerjev iz 4 različnih držav, UNG je vodilni partner



Izzivi in cilji projekta 
• Zaradi zgodovinskih in političnih razlogov se 

podeželske regije v srednji in vzhodni Evropi 
srečujejo

→ z izseljevanjem s podeželja, bega možganov in 
slabo razvitega lokalnega gospodarstva
• Norveška ena najbolj razvitih držav v Evropi, je beg 

možganov s podeželja velik problem tudi pri njih.

Problemi, ki jih projekt naslavlja
• V zahodni Evropi k trajnostnemu 

podeželskemu razvoju, ohranjanju tradicije in 
preprečevanju izseljevanja prispevajo 
visokokakovostni kmetijski pridelki (kot je 
tudi vino) z močno regionalno identiteto;

• Njihova identiteta je zasnovana na konceptu 
tipičnosti in »terroir« konceptu lokalnih 
proizvodov.

Preko povezovanja človeškega potenciala v mrežo raziskovalnih, akademskih, gospodarskih in
lokalnih oblasti bodo partnerji projekta s pomočjo transnacionalnega sodelovanja in krepitvijo
raziskovalne zmogljivosti prispevali k dvigu prepoznavnosti lokalnih vin in jabolčnih vin. Izbrana
podeželska območja projekta so Vipavska dolina v Sloveniji, Slavonija na Hrvaškem, Tikveš v Severni
Makedoniji ter Hardanger na Norveškem.



Konzorcij
Raziskovalne in akademske inštitucije
• Univerza v Novi Gorici (Slovenija) 

• NOFIMA (Norveška)

• NIBIO (Norveška)

• Politehnika v Požegi (Hrvaška)

NOFIMA’s sensory panel



Konzorcij
Proizvajalci
• Klet Tikveš (S. Makedonija)

• Združenje pridelovalcev jabolčnih 

vin Hardanger (Norveška)



Konzorcij
Lokalne in regionalne oblasti
• Občina Ajdovščina (Slovenija)

• Hardanger Council (Norveška)

• Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega (Hrvaška)



Krepitev raziskovalne zmogljivosti  
na področju valorizacije lokalnih 
fermentiranih proizvodov (vino, cider)



Gradimo mrežo za senzorično oceno vin in 
razvijamo metode za karakterizacijo tipičnosti vin

Foto: Marjan Močivnik



Tipičnost vin

Finding unique aromas: identifying 
possibility of the existence of very 
specific aroma marker



Terroir effect on aroma and palate 
à Podgorje versus Mitrovac vineyard 
at Krauthaker winery

First un-formal assessment of Grasevina typicality



e-Tikveš

Vinogradniška pilotska modelna študija v 
Makedoniji



Vinogradniška pilotska modelna študija v 
Makedoniji



Prenos znanja s področja lokalnih fermentiranih 
proizvodov
MODERNA E-PLATFORMA ZA PODPORO DISEMINACIJE, SODELOVANJA IN PRENOSA ZNANJA



Prenos znanja uporabnikom

Nadgradnja učnega centra Brje s kotlom za žganjekuho + izvedba
izobraževanj za proizvajalce



Izmenjevalni obiski/prakse med regijami na področju promocije in valorizacije tipičnih pridelkov
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Projekt Odkrivanje podeželske dediščine: avtohtona proizvodnja fermentiranih pijač za lokalno kulturno in okoljsko 
trajnost naslavlja problematike izseljevanja s podeželja, bega možganov in slabo razvitega lokalnega gospodarstva, s 

katerimi se srečujejo podeželske regije v srednji in vzhodni Evropi. Kljub temu, da je Norveška ena najbolj razvitih držav v 

Evropi, je beg možganov s podeželja velik problem tudi pri njih. Nasprotno pa v zahodni Evropi k trajnostnemu podeželskemu 

razvoju, ohranjanju tradicije in preprečevanju izseljevanja podjetij prispevajo visokokakovostni kmetijski pridelki (kot je tudi 

vino) z močno regionalno identiteto. Njihova identiteta je zasnovana na konceptu tipičnosti in »terroir« konceptu lokalnih 

proizvodov. Namen projekta je obravnavati ta vprašanja z vzpostavitvijo novega grozda človeškega kapitala prek 

transnacionalnega sodelovanja in krepitvijo zmogljivosti z mrežo raziskovalnih institucij, akademskih krogov, podjetij in 

lokalnih oblasti, ki delujejo na izbranih podeželskih območjih za lokalna vina in jabolčna vina na podlagi tipičnosti in 

karakterizacije terroirja. Projekt Uncorking WINE & CIDER typicality zato predstavlja odlično priložnost za akademike, 

raziskovalce, strokovnjake, mlade, proizvajalce, kmete in oblikovalce politik za lokalno in transnacionalno sodelovanje v 

naslednjih letih. 

 

V okviru spletne konference REGIONAL FUNDS WEEK 2021 ste vljudno vabljeni na našo spletno sejo, ki bo podala vpogled 

v vlogo znanosti pri razvoju koncepta tipičnosti in regionalnosti na primeru vina ter uresničevanju teh konceptov na nekatera 

območja Slovenije, Hrvaške, Severne Makedonije in Norveške.  

 

Spletna konferenca Regional Funds Week 2021 je organizirana s strani EEA and Norway Grants for Regional Cooperation. 

 

 
Četrtek, 7. december 2021 

10:00 – 11:30 

 

 

PROGRAM spletnih seminarjev s kratkimi predstavitvami preliminarnih PROJEKTNIH ZNANSTVENIH REZULTATOV: 
 

x Značilnost vina in jabolčnika: prodoren koncept za razvoj podeželja, ki temelji na znanosti 

Prof.dr. Guillaume Antalick, Center za raziskave vina in Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo, 

Univerza v Novi Gorici, Slovenija 

 

x Terroir študija v vinogradih Tikveša 

Zorica Lelova, Tikveš Winery, Severna Makedonija 

Prof.dr. Klemen Lisjak, Kmetijski inštitut Slovenije, Slovenija 

 

x Vloga Hardanger cider centra za raziskave in razvoj pri valorizaciji jabolčnega vina Hardanger 

Mats Carlehög, Projektni vodja, Senzorični analitik, Nofima, Norveška 

Dr. Ingunn Ovsthus, Projektni vodja, NIBIO Ullensvang, Norveška 

 

 

 

LETNA TISKOVNA KONFERENCA bo podala pregled dosedanjih projektnih aktivnosti. 

 

REGISTRACIJA bo odprta od 3. decembra 2021 preko povezave http://www.eeagrants.evento-digitale.it/. 

 

V času Regional Funds Week bo projekt Uncorking WINE & CIDER typicality predstavljen tudi na VIRTUALNI STOJNICI.  

 

 
 
 
 
 
Projekt “Odkrivanje podeželske dediščine: avtohtona proizvodnja fermentiranih pijač za lokalno kulturno in okoljsko trajnost”  financirajo 
Islandija, Lihtenštajn in Norveška iz EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (Sklad Finančnega mehanizma EGP in 
Norveškega finančnega mehanizma za regionalno sodelovanje). Cilj projekta je spodbuditi razvoj podeželja z izboljšanjem skupnih 
raziskovalnih zmogljivosti in širjenja znanja, vezano na pristop "terroir" za proizvodnjo vina in jabolčnega vina na izbranih območjih 
Slovenije, Hrvaške, Severne Makedonije in Norveške. 
     
www.eeagrants.org      #EEANorwayGrants  #FundforRegionalCooperation  #RegionalCooperationMag 

SLEDITE NAM:  winecider.net  winecider.typicality  



Predstavitev rezultatov v okviru REGIONAL FUNDS WEEK 2021
LETNA TISKOVNA KONFERENCA bo podala pregled dosedanjih projektnih aktivnosti

PROGRAM spletnih seminarjev s kratkimi predstavitvami preliminarnih PROJEKTNIH ZNANSTVENIH REZULTATOV:

• Značilnost vina in jabolčnika: prodoren koncept za razvoj podeželja, ki temelji na znanosti

Prof.dr. Guillaume Antalick, Center za raziskave vina in Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo, Univerza v Novi Gorici, 

Slovenija

• Terroir študija v vinogradih Tikveša

Zorica Lelova, Tikveš Winery, Severna Makedonija

Prof.dr. Klemen Lisjak, Kmetijski inštitut Slovenije, Slovenija

• Vloga Hardanger cider centra za raziskave in razvoj pri valorizaciji jabolčnega vina Hardanger

Mats Carlehög, Projektni vodja, Senzorični analitik, Nofima, Norveška

Dr. Ingunn Ovsthus, Projektni vodja, NIBIO Ullensvang, Norveška

REGISTRACIJA bo odprta od 3. decembra 2021 preko povezave http://www.eeagrants.evento-digitale.it/.

http://www.eeagrants.evento-digitale.it/
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Projekt financira:

Projekt “Odkrivanje podeželske dediščine: avtohtona proizvodnja
fermentiranih pijač za lokalno kulturno in okoljsko trajnost” (št. projekta
2018-1-0682) financirajo Islandija, Lihtenštajn iz EEA and Norway Grants
Fund for Regional Cooperation. Cilj projekta je spodbuditi razvoj podeželja z
izboljšanjem skupnih raziskovalnih zmogljivosti in širjenja znanja, vezano
na pristop "terroir" za proizvodnjo vina in jabolčnega vina na izbranih
območjih Slovenije, Hrvaške, Severne Makedonije in Norveške.



Projekt izvajajo:



Hvala!

Lorena Butinar
Univerza v Novi Gorici

www.ung.si
lorena.butinar@ung.si
+386 5 90 99 702


