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Projekt, jeho východiská a ciele
Projekt SKYCAP reaguje na nutnosť presvedčiť ľudí na Slovensku, že Spoločná poľnohospodárska
politika (SPP) je nástrojom EÚ na zabezpečenie zdravia a pohody jej občanov, napríklad
prostredníctvom bezpečných a kvalitných potravín, kontroly kvality výrobkov, označovania
kvalitných výrobkov, politiky kvality atď. Poľnohospodársky sektor na Slovensku v súčasnosti
čelí viacerým výzvam, ako je zvýšenie domácej produkcie, zvýšenie zamestnanosti v
poľnohospodárstve, či zatraktívnenie vidieckych oblastí pre mladých ľudí. Tieto výzvy sú
poľnohospodárom a odborníkom dobre známe, sú však skryté bežným spotrebiteľom i laickej
verejnosti.
Hlavným cieľom projektu je vyplniť túto informačnú medzeru dosiahnutím nasledujúcich
čiastkových cieľov:
1. zvyšovať povedomie žiakov na základných školách a študentov stredných škôl o
poľnohospodárstve a SPP,
2. poskytovať učiteľom základných a stredných škôl komplexné informácie o SPP,
3. poskytovať všeobecné informácie o SPP širokej verejnosti.

Cieľové skupiny projektu
Projekt sa zameriava na hlavné cieľové skupiny - žiakov základných škôl a študentov stredných
škôl (cieľové skupiny najzraniteľnejšie voči hoaxom a nepravdivým informáciám), učiteľov
základných a stredných škôl, ako aj širokú verejnosť. Ciele projektu sa dosiahnu prostredníctvom
efektívne cielenej informačnej kampane - informačných seminárov pre základné a stredné
školy, pričom uvedená kampaň bude podporená výstupmi projektu, ako webová stránka
projektu, facebooková stránka, kanál YouTube, tlačené a elektronické propagačné materiály
(letáky, brožúry) a krátke videá vo verejnoprávnych médiách. Efektívna implementácia projektu
pozitívne ovplyvní jeho cieľové skupiny a prispeje k jeho celkovému cieľu – posilniť dôveru
občanov Slovenska v SPP a EÚ ako takú.

Partneri projektu
Riešiteľské inštitúcie projektu SKYCAP – Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja v
spolupráci s Fakultou agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre (SPU) ako žiadateľ a koordinátor projektu a Agroinštitút Nitra, štátny podnik
(AI) ako asociovaný partner – dlhodobo rozvíjajú spoluprácu, zameranú na spoločné vzdelávacie
aktivity a na tvorbu spoločných projektov.
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V predchádzajúcom období spolupracovali obidvaja partneri v medzinárodných vzdelávacích
projektoch v rámci Programu celoživotného vzdelávania, ako aj v domácich projektoch v
rámci Programu rozvoja vidieka SR. V rokoch 2012 až 2015 spolupracovali na spoločnom
medzinárodnom projekte NEWCAP, SPU ako žiadateľ a koordinátor a AI ako partner projektu.
Hlavnou myšlienkou projektu bolo vytvorenie elektronickej platformy pre umiestňovanie
vzdelávacích materiálov a kurzov, zameraných na novú reformovanú Spoločnú poľnohospodársku
politiku EÚ pre programové obdobie 2014 – 2020. Projekt sa realizoval v rámci Programu
celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo da Vinci, akcie Transfer inovácií, pričom
bol úspešne implementovaný. Obaja partneri naďalej rozvíjali spoločné aktivity, najmä pokiaľ
ide o národné projekty odbornej prípravy pre poľnohospodárov a poľnohospodárske podniky
prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR.
V roku 2019 sa rozhodli v tomto smere posilniť spoluprácu a pripraviť projekt v rámci výzvy
Európskej komisie IMCAP. Príspevok zo strany SPU spočíva v odpornom zabezpečení informačných
podujatí, ako aj v zabezpečení obsahu propagačných materiálov pre cieľové skupiny. AI poskytne
odborné znalosti prostredníctvom svojich zamestnancov kvalifikovaných v oblasti technických
zručností, najmä čo sa týka vývoja a údržby webovej stránky projektu a facebookovej stránky,
ako aj grafickej úpravy propagačných materiálov.

Plánované výstupy projektu
Informačná kampaň k Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ sa bude realizovať prostredníctvom
informačných seminárov, ktoré sa budú organizovať v spolupráci so základnými a strednými
školami vo všetkých krajoch SR. Aby kampaň splnila svoj účel a aby bola čo najefektívnejšia,
bude v rámci projektu vytvorená pestrá paleta výstupov vo forme propagačných materiálov
(elektronických aj printových), ktoré budú distribuované do škôl fyzicky, ako aj prostredníctvom
e-mailovej komunikácie. Plánované výstupy budú zahŕňať:
• webovú stránku projektu (obr. 1) – stránka obsahuje základné informácie o projekte a
o partneroch projektu. Zároveň ponúka návštevníkom otvorený prístup k ďalším výstupom
projektu, či už k propagačným materiálom alebo k informáciám o už realizovaných
informačných seminároch.
• stránka na sociálnej sieti Facebook (obr. 2) – stránka je vhodným doplňujúcim
informačným nástrojom predovšetkým na propagáciu plánovaných a realizovaných
informačných podujatí.
• YouTube kanál (obr. 3) – ponúka virtuálny priestor pre umiestnenie audio-vizuálnych
materiálov, či už propagačno-náučných videí, ktoré partneri v rámci projektu plánujú
vytvoriť, alebo video šotov z informačných podujatí.
• propagačné letáky a brožúry – budú vytvorené dve verzie uvedených propagačných
materiálov – odborne menej náročné, obsahovo i dizajnovo prispôsobené žiakom základných
škôl a s odbornejšie zameraným obsahom pre študentov stredných škôl. Letáky aj brožúry
budú do škôl distribuované fyzicky (v printovej forme) počas realizácie informačných
seminárov. Ich elektronické verzie budú voľne dostupné na webovej stránke projektu.
• e-Newsletter 1,2,3 – newsletter bude voľne dostupný v elektronickej forme na webovej
stránke projektu. Bude obsahovať informácie o projekte a o implementácii SPP na Slovensku
a v Európe. Okrem umiestnenia na webe bude distribuovaný elektronicky v rámci siete
SKYCAP, ako aj prostredníctvom kontaktov partnerov.
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Obrázok 1: Webová stránka projektu

Obrázok 2: Stránka na sociálnej sieti Facebook
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Obrázok 3: YouTube kanál

Táto publikácia (e-newsletter) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia
nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

