URBAN SOIL
4 FOOD

iz odpadkov do zemljin, z njimi do
kmetijskih pridelkov in certifikatov
Maribor je sicer v središču evropskega gospodarstva, vendar je močno odvisen od zunanjih virov, s katerimi
zagotavlja svoje potrebe po surovinah, energiji in hrani, upravlja pa s prostorom, vodo, odpadki in emisijami.
Samooskrba v Sloveniji je nizka, rodovitna tla izginjajo, kakovost hrane se zmanjšuje, mlado prebivalstvo pa
izgublja znanje in motivacijo za zdravo prehranjevanje. Tudi v svetovnem gospodarstvu, kjer večnacionalna
podjetja prevzamejo nadzor nad proizvodnjo semen, zaradi česar lokalno seme izumira, je izredno pomembno,
da uporabljamo tradicionalna in lokalna semena.

Glavni cilj projekta je uporaba mestnih odpadkov kot virov za
proizvodnjo in vrednotenje novih proizvodov in hrane z inovativnim
postopkom za proizvodnjo takšnih zemljin, da se poveča lokalna
prehrambena samozadostnost in zmanjša ogljični odtis.

Projekt URBAN SOIL 4 FOOD se začne z izzivom uporabe
mestnih bioloških in mineralnih odpadkov za proizvodnjo
kakovostne zemljine, ki jo uporabimo za proizvodnjo hrane,
v parkih in gradbeništvu. Projektni partnerji bodo razvili varno
in certificirano zemljino s stransko proizvodnjo energije, kar bodo
uresničili skozi tehnologije fermentacije, pirolize in homogenizacije.
Projekt je opredeljen s štirimi
glavnimi medsebojno povezanimi
krogi, ti pa so povezani z
dvema ključnima naložbama:
vzpostavitev pilotnega sistema
za urbano pridelavo zemljin in
vzpostavitev štirih urbanih vrtov z
uporabo teh zemljin.
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Materialni krog analizira materialne tokove odpadkov znotraj mesta,
ki so uporabni za proizvodnjo urbanih zemljin. Krog hrane bo
spremenil del neuporabljenih občinskih zemljišč v vrtove mestne
skupnosti, kjer bo potekala kmetijska dejavnost, ki se zaključi z
vzpostavitvijo urbane oznake živil.
Odprti inovacijski krog bo vzpostavil kmetijsko-živilski laboratorij za
razvoj in testiranje inovativnih pilotskih konceptov, kot so urbano
cvetje za urbane čebele, mikro mestno vrtnarjenje, sanacijo zemljin
v mestih ob hkratnem podpiranju inovativnih zagonov, ki delujejo
na področju krožnega gospodarstva. Krog znanja bo v Sloveniji in
Evropski uniji delil znanje, ki izhaja iz projekta, in se bo končal z
razvojem certifikatov in patentov, da bi tehnologija mestne zemljine
postala mednarodno priznana.
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Sprememba materialnih tokov iz trenutno neizkoriščenih
(odloženih) odpadkov v reciklirane in ponovno uporabljene
bo pripeljala do:

• proizvodnje
različnih
vrst
zemljin
do
3.000
ton
na leto, ki se uporabljajo za urbano kmetijstvo,
parke, cestne napeljave, gradnje …

• zmanjšane količine trenutno odloženih odpadkov, posebej
zmanjšanje količine bioloških odpadkov za 2.400 ton na leto in
mineralnih odpadkov za 2.000 ton na leto;

• proizvodnje energije do 590 kWh, ki se uporablja za potrebe
obratovanja pridelave zemljine in v pokritem rastlinjaku.

Sprememba pretoka hrane iz uvožene v lokalno pridelano
bo pripeljala do:
• vzpostavitve 7.400 m2 novih urbanih vrtov za javno uporabo;
• vzpostavitev lokalnega označenega živila (1 etiketa, ki jo
uporablja najmanj 50 kmetov);
• uveljavljeno prehransko verigo od lokalnega kmeta do
lokalnega potrošnika (najmanj 10.000 uporabnikov lokalne
hrane na leto);
• zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Omogočanje spremembe kroga gospodarske preobrazbe
družbe bo vodilo do:
• ustanovljenega kmetijsko-živilskega laboratorija, ki bo v
mestu spodbujal krožno gospodarstvo (6 pilotnih družbenih
inovacij);
• delavnic, ki bodo povečale vključenost ljudi in zanimanje za
odpiranje inovacij (200 udeležencev delavnic);
• podpore za razvoj inovacij in za delo na področju krožnega
gospodarstva (15 MSP).

Projekt URBAN SIOL 4 FOOD združuje 8 partnerjev, ki so z uspešno prijavo v evropsko pobudo Urban Innovative
Actions (UIA) pridobili 3 milijone nepovratnih sredstev, ki jih bodo do oktobra 2020 vlagali v razvijanje inovativnih
tehnologij in doseganje zastavljenih ciljev. Partnerji projekta so:
Snaga Maribor

Inštitut za inovacije in podjetništvo

Aktiviraj se - razvoj socialnih projektov in
spodbujanje aktivnega življenjskega združenja

E-inštitut za celovite razvojne rešitve

Zavod za gradbeništvo Slovenije

Deltaplan

Mestna občina Maribor

Inštitut Wcycle

