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Znanstveniki na Kmetijskem inštitutu
Slovenije, vodilni slovenski raziskovalni
instituciji na področju kmetijstva, si že
desetletja prizadevajo za vrhunskost
sodobnega kmetijstva, varstva okolja in
ekologije.
Zadnje leto se intenzivno posvečajo projektu
vzpostavitve slovenskega centra odličnosti
za kmetijske znanosti (SLO-ACE), ki je
skupna pobuda Kmetijskega inštituta Slovenije
(KIS) in dveh vodilnih evropskih inštitutov,
danske Univerze Aarhus (AU) ter francoskega
Nacionalnega inštituta za raziskave v
agronomiji (INRA).
Namen centra odličnosti SLO-ACE je izboljšati
znanstveno, raziskovalno in inovacijsko
delovanje Kmetijskega inštituta Slovenije ter
prenesti nova znanja v slovensko kmetijstvo.
S tem bi povečali znanstvene zmogljivosti in
omogočili dostop do znanja iz tujine, kar bi
kmetijstvu zagotovilo strateško pot rasti in
izboljšanje konkurenčnosti.
Temeljna raziskovalna področja centra
odličnosti SLO-ACE bodo osredotočena na
rastlinsko pridelavo, sadjarstvo, vinogradništvo
in vinarstvo ter živinorejo. Področja so
med seboj povezana in podprta s skupnimi

raziskovalnimi temami, tako na vertikalni kot
horizontalni ravni. Partnerski inštituciji bosta
s svojim znanjem in izkušnjami pripomogli k
doseganju znanstvene odličnosti in prenosu
dobrih praks v slovensko kmetijstvo.
Učinki se bodo zrcalili v nadgradnji raziskav v
agroživilstvu ter v povečanju števila inovacij v
Sloveniji. Pomemben rezultat centra odličnosti
SLO-ACE je ustvariti razvojni model, ki bo
prenosljiv tudi v jugovzhodno evropsko regijo.

Prva projektna faza, ki je financirana
znotraj Okvirnega programa Evropske
unije za raziskave in inovacije,
OBZORJE 2020/HORIZON 2020, traja
leto dni. V tem času pripravljajo
na Kmetijskem inštitutu Slovenije
poslovni model s sedemletno strategijo
delovanja centra odličnosti SLO-ACE.
Med načrtovane aktivnosti sodi
izgradnja nove infrastrukture, ki bo
locirana v Jabljah pri Mengšu.

Tridimenzionalni prikaz območja izgradnje KIS v Jabljah
pri Mengšu
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Struktura centra odličnosti SLO-ACE

Univerza Aarhus (AU) sodi med deset najboljših univerz na področju znanosti
v kmetijstvu, ustanovljenih v zadnjih 100 letih. Ponaša se z dolgoletno
tradicijo partnerskega sodelovanja z najboljšimi raziskovalnimi institucijami in
univerzitetnimi mrežami v svetu.
Francoski nacionalni inštitut za raziskave v agronomiji (INRA) je vodilni
evropski inštitut za raziskave v kmetijstvu in drugi v svetovnem merilu.

Kmetijski inštitut Slovenije je javni raziskovalni zavod, ki v letu 2018 obeležuje
120-letnico ustanovitve. Zaposluje 187 delavcev, od tega 89 raziskovalcev. Kmetijski
inštitut Slovenije izvaja temeljne, uporabne in razvojne raziskave ter strokovne naloge v
kmetijstvu, objavlja rezultate znanstveno-raziskovalnega, strokovnega in kontrolnega dela,
opravlja naloge na podlagi pooblastil in akreditacij, preverja kakovost kmetijskih pridelkov
in izdelkov, ki se uporabljajo v kmetijstvu. Inštitut se ukvarja tudi z usposabljanjem
pridelovalcev, izobraževanjem mladih in svetovanjem različnim uporabnikom v kmetijstvu.
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