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Infografika

EIP-AGRI to nowoczesne podejście, którego celem jest
szerzenie nowatorskich rozwiązań w sektorze rolnym i leśnym
na terenie Europy. Projekt EIP-AGRI uruchomiony w 2013r.,
ma na celu stworzenie pomostu pomiędzy nauką i praktyką;
w szczególności dzięki wdrażaniu praktycznych projektów
realizowanych przez Grupy Operacyjne oraz działania
w ramach sieci kontaktów.
Koncepcja
utworzenia
Europejskich
Partnerstw
Innowacyjnych (z ang. European Innovation Partnerships
- EIP) określona w komunikacie Komisji z 2010 r. zat. „Unia
innowacji” zachęca do podjęcia wspólnych wysiłków na rzecz
osiągnięcia synergii oraz uzyskania wartości dodanej dzięki
współpracy w ramach UE. Inicjatywa EIP-AGRI powstała
w oparciu o wcześniej opracowaną politykę ze szczególnym
uwzględnieniem planów rozwoju obszarów wiejskich oraz
unijnej polityki na rzecz badań i innowacyjności - Horyzont
2020.
Sukces projektu EIP-AGRI oparty jest na ludziach skupionych
w ramach łańcucha dostaw oraz społeczności naukowców
i badaczy podejmujących wspólne działania, dzielących
się swoimi pomysłami oraz doświadczeniami w celu
stworzenia nowatorskich rozwiązań oraz wdrażania wyników
przeprowadzonych prac badawczych.
W związku z tym, inicjatywa EIP-AGRI koncentruje się na
tworzeniu partnerstw opartych o inicjatywy oddolne łączące
wszystkich głównych działaczy – aktorów we wspólnej sieci.

Punkt Kontaktowy
EIP-AGRI
Komisja Europejska powołała do życia Punkt Kontaktowy
EIPAGRI (z ang. EIPAGRI Service Point) w kwietniu 2013r.;
jego celem było umożliwienie komunikacji, promowanie
innowacyjności, wymiany wiedzy oraz doświadczeń
w sektorze rolnym. Właśnie tutaj, w Punkcie Kontaktowym
EIP-AGRI, podejmujemy działania w charakterze mediatora
w ramach sieci EIP-AGRI umożliwiając i ułatwiając wymianę
doświadczeń oraz współpracę pomiędzy wszystkimi
grupami promującymi nowatorskie rozwiązania: rolnikami,
naukowcami, doradcami, jednostkami gospodarczymi,
działaczami na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
wreszcie grupami reprezentującymi interesy konsumentów
oraz innymi organizacjami pozarządowymi (NGO).
Zadania te realizujemy oferując różnorodne usługi
jednostkom promującym nowe rozwiązania. Niniejsza
broszura zawiera zarys ogólny tego, co Punkt Kontaktowy
ma do zaproponowania oraz informacje na temat możliwości
współpracy.
O czym marzymy? Kiedy jeden z ekspertów z Rumunii
przedstawia rozwiązanie wspierające rolników w Hiszpanii,
chcemy przekazywać te informacje do odbiorcy w możliwie
najkrótszym czasie.
A kiedy fiński doradca poszukuje nowych rozwiązań problemu,
który dotyczy wielu rolników w obszarze, na którym działa,
z pomocą przychodzi mu pomysł opracowany w ramach
estońskiego projektu innowacyjnego opublikowany na
stronie internetowej EIP-AGRI.
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Grupa operacyjna

Grupa operacyjna

Grupa operacyjna
Grupa operacyjna

Sieci tematyczne
Projekty skupiające różne podmioty
(wielopodmiotowe)
Assistance Technique
(Helpdesk)
« Grupy Fokusowe »

Warsztaty i seminaria
Sieć łącząca rolników, naukowców, doradców,
podmioty gospodarcze, grupy działające na
rzecz ochrony środowiska, grupy reprezentujące interesy konsumentów oraz inne organizacje pozarządowe (NGO)
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Usługi > Jesteśmy dla Was
W odpowiedzi na Wasze pytania
Punkt Kontaktowy EIP-AGRI zachęca do kontaktu i zapoznania się z możliwością uzyskania pomocy przez rolników,
naukowców, doradców, podmioty gospodarcze, organizacje
zrzeszające rolników, grupy działające na rzecz ochrony środowiska naturalnego, grupy konsumenckie oraz inne osoby
lub organizacje zainteresowane innowacyjnością w rolnictwie.
Jesteśmy do Waszej dyspozycji udzielając odpowiedzi na pytania związane z możliwościami uzyskania dofinansowania,
zbliżającymi się wydarzeniami organizowanymi przez EIP-AGRI, przekazując informacje dotyczące Grup Operacyjnych
oraz wielu innych spraw związanych z EIP-AGRI.
Możecie skontaktować z nami:
W naszym biurze:
EIP-AGRI Service Point
Avenue de la Toison d’Or 72
1060 Brussels
Belgium
Telefonicznie: +32 2 543 73 48
Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
servicepoint@eip-agri.eu
Zamówić subskrypcję naszego miesięcznego newslettera
za pośrednictwem strony internetowej
śledzić nas na twitterze: @EIPAGRI_SP
Przyłączyć się do nas na portalu LinkedIn:
www.linkedin.com/in/eipagriservicepoint

Znajdowanie rozwiązań dla szczególnych
wyzwań w sektorze rolnym w ramach Grup
Fokusowych
Punkt Kontaktowy EIP-AGRI organizuje Grupy Fokusowe poświęcone wybranym tematom z zakresu rolnictwa. Grupy te
spotykają się i syntetyzują wiedzę w zakresie stosowanych
w rolnictwie metod, opracowują listy problemów oraz możliwości. Monitorują status zaawansowania projektów badawczych wskazując i opracowując potencjalne rozwiązania dla
istniejących problemów. Na tej podstawie, Grupy ustalają
priorytety w zakresie podejmowanych działań innowacyjnych z uwzględnieniem popularyzacji dobrych praktyk oraz
badań z udziałem rolników, doradców, przedstawicieli sektora
rolno-spożywczego oraz innych grup zawodowych. Grupy
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Fokusowe pracują przez krótki okres czasu, a ich działalność
jest podsumowywana w postaci raportów po upływie około
jednego roku pracy. Grupy Fokusowe składają się z. 20 ekspertów posiadających różne kompetencje: rolników, doradców,
przedstawicieli szeroko pojętego sektora rolno-spożywczego oraz kręgów naukowych posiadających doświadczenie
i wiedzę w danej dziedzinie, którą zajmuje się wybrana Grupa
Fokusowa.
Na przykład, obecnie działająca Grupa Fokusowa (stan na rok
2014 – przyp. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie)
zajmuje się roślinami białkowymi i ma na celu opracowanie
zaleceń w zakresie podniesienia konkurencyjności uprawy
tego typu roślin na terenie Unii Europejskiej. Dzięki analizie
popytu na rośliny białkowe na terenie Europy, ocenie potencjału roślin i pasz bogatych w białko oraz ich przydatności
w stosowaniu płodozmianu, grupa ta będzie opracowywać
alternatywne scenariusze oraz określać ramy dodatkowych
badań i propozycji przeprowadzenia odpowiednich analiz
autentycznych przypadków (z ang. case studies).
Propozycje nowych tematów są zawsze mile widziane.
Jeżeli jesteście zainteresowani udziałem w Grupie Fokusowej
zajmującej się tematem związanym z prowadzoną przez Was
działalnością, prosimy o składanie wniosków w ramach publikowanych w przyszłości ogłoszeń w naszych miesięcznych
e-newsletterach.

Organizacja imprez
Bezpośrednie kontakty to w dalszym ciągu najlepszy sposób
na promowanie i zacieśnianie współpracy. Organizowane
przez nas warsztaty, seminaria oraz konferencje stanowią
miejsce spotkań ludzi działających w ramach szeroko pojętego krajobrazu innowacyjnego w sektorze rolnym: rolników, naukowców oraz władz lokalnych – a to zaledwie kilka
przykładów. Imprezy EIP-AGRI zajmują się takimi kwestiami
jak opracowywanie propozycji w ramach kolejnych edycji
Horyzont 2020 lub organizacja grup operacyjnych; mogą
zajmować się opracowywaniem kwestii związanych z nowatorskimi rozwiązaniami w ramach poszczególnych branż
sektora rolnego.
Lista najbliższych oraz zakończonych imprez dostępna jest
na naszej stronie: http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/
news-events/events

Usługi > Poszukiwanie, odkrywanie i kontaktowanie
Strona internetowa z przyjazną bazą
danych
W 2014 roku, oficjalną stronę EIP-AGRI zastąpiła nowa interaktywna platforma, która może okazać się pomocnym
narzędziem w nawiązywaniu kontaktów oraz łączeniu pomysłów w sieci. Użytkownicy, w dowolnym momencie, będą
mieć możliwość zapoznania się z pomysłami i projektami
opracowywanymi w różnych krajach i regionach Europy,
sprawdzonymi oraz nowo testowanymi innowacyjnymi rozwiązaniami, badaniami, które powstały na gruncie działań
praktycznych oraz badaniami rzeczywistych przypadków
znajdujących się w fazie opracowania. Będą tam znajdować
się także przestrzenie robocze zarezerwowane dla szczególnych tematów innowacyjnych oraz ogólne informacje na
temat możliwości finansowania innowacyjnych projektów.
Mówiąc krótko – naszym celem jest stworzenie „kompleksowego punktu obsługi” dla możliwości innowacyjnych
w sektorze rolnym na obszarze UE.

Poszukiwanie ekspertów
W miarę rozbudowy bazy internetowej, użytkownicy będą
mieć możliwość wyszukiwania ekspertów zajmujących
się wybranymi tematami. Wszyscy zainteresowani innowacjami w rolnictwie będą mieć okazję do rejestracji
w bazie oraz wymiany informacji, pomysłów, projektów
oraz doświadczeń. Im więcej uczestników bazy danych,
tym większy pożytek dla wszystkich użytkowników.

Wyszukiwanie możliwości finansowania
Punkt Kontaktowy EIP-AGRI zajmuje się gromadzeniem
oraz publikowaniem informacji na temat różnych możliwości pozyskiwania finansowania dostępnych w ramach
programów rozwoju obszarów wiejskich, programu innowacyjno-badawczego Horyzont 2020 oraz innych unijnych oraz lokalnych funduszy.

Gromadzenie oraz wymiana informacji na
temat potrzeb badawczych w zakresie
codziennej praktyki
Aby zniwelować przepaść pomiędzy teorią i praktyką,
Punkt Kontaktowy EIP-AGRI zajmuje się gromadzeniem
oraz wymianą informacji w zakresie potrzeb badawczych
zidentyfikowanych przez praktyków takich jak: rolnicy,
doradcy oraz przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego.
Ma to na celu zainspirowanie oraz uruchomienie dalszych
działań innowacyjnych z uwzględnieniem badań ukierunkowanych na działania praktyczne. Naszym celem jest
współpraca z różnymi uczestnikami związanymi z praktyką sektora rolnego w celu zapoznania się z możliwościami
rozszerzenia zakresu obecnie istniejących procesów oraz
możliwości podjęcia współpracy. Podobnie, wyniki uzyskane przez różne Grupy Fokusowe, będą obejmować identyfikację potrzeb badawczych w oparciu o doświadczenia
praktyczne w ramach analizowanych przez nie tematów.

Przekazywanie informacji na temat
działań o charakterze innowacyjnym oraz
projektów badawczych
Nasz zespół będzie stale zasilać bazę danych EIP-AGRI informacjami i danymi dotyczącymi projektów badawczych
oraz projektów Grup Operacyjnych, a także wynikami prac
prowadzonych w ramach wielu zadań przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. Zapraszamy także głównych „aktorów” na
rzecz innowacyjności do udziału w tych pracach, poprzez
przekazywanie informacji na temat podejmowanych prac,
innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie problemów napotykanych w rolnictwie oraz prowadzonych projektów badawczych.
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Usługi > To my przekazujemy wiedzę
Znajdowanie
projektów

partnerów

dla

Waszych

Wiele osób posiada interesujące pomysły dotyczące innowacyjności; nie mniej jednak bardzo często trudno jest
znaleźć odpowiedniego partnera, z którym można by stworzyć projekt. Punkt Kontaktowy EIP-AGRI może pomóc Wam
w tym zakresie poprzez platformę komunikacyjną dostępną
na naszej stronie internetowej.
Wszystkie działania podejmowane przez EIP-AGRI będą
przedstawione w różnych publikacjach: newsletterach, artykułach prasowych, arkuszach informacyjnych, artykułach
publikowanych na stronach internetowych, pełnych raportach i wielu, wielu innych.

Zawsze najświeższe informacje
Publikacje, interesujące studia przypadków, ważne wydarzenia, nowe możliwości pozyskiwania funduszy – nasz
miesięczny e-newsletter poświęcony innowacyjności oraz
rolnictwu będzie zawsze prezentować najnowsze dane.
Możecie także śledzić najnowsze wydarzenia na twitterze,
przyłączyć się do naszej grupy na portalu LinkedIn lub odwiedzić naszą stronę internetową w celu zapoznania się
z najnowszymi wydarzeniami.

Raz do roku, w magazynie EIP-AGRI będą publikowane raporty dotyczące realizacji kolejnych „kroków milowych”, zdobytych doświadczeń, opracowanych projektów oraz sukcesów odniesionych na przestrzeni ostatniego roku.
Zamów subskrypcję, śledź nas albo przyłącz się do nas za
pośrednictwem http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en
Budowanie silnej sieci przypomina pracę w gospodarstwie
– trzeba zasiać ziarno i je pielęgnować aby uzyskać efekty.
Działalność Punktu Kontaktowego EIP-AGRI będzie się właśnie na tej roli koncentrować. Należy jednak pamiętać, że
sieć jest tak mocna, jak suma umiejętności jej uczestników,
a sieć EIP-AGRI to tylko jeden z czynników unowocześnień
w sektorze rolnym przy założeniu udziału i wkładu ze strony
wszystkich zainteresowanych stron.
Zachęcamy sieci, platformy i organizacje do przekazywania
istotnych informacji swoim członkom za pośrednictwem
własnych kanałów komunikacji.
W ten sposób, silna sieć EIP-AGRI może prowadzić do stworzenia sieci w ramach innowacyjnego, zrównoważonego
i wydajnego sektora rolnego.

Pomóż nam pomóc sobie
Przekazywanie informacji za
prostych w użyciu e-formularzy

pomocą Przekazywanie informacji na temat prac
prowadzonych przez Grupy Operacyjne

Punkt Kontaktowy EIP-AGRI opracował różne formularze
elektroniczne, które mogą być wypełniane przez osoby zainteresowane przekazywaniem i wymianą informacji z innymi.
Dzięki formularzom elektronicznym można przekazywać informacje na temat Grup Operacyjnych, prowadzonych projektów badawczych, innowacyjnych działań oraz inicjatyw,
potrzeb badawczych ze strony praktyki oraz internetowych
źródeł informacji.
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Szczególną uwagę zwracamy na wymianę informacji na temat
działań podejmowanych i prowadzonych przez Grupy Operacyjne. Grupy Operacyjne finansowane w ramach programów
rozwoju obszarów wiejskich upowszechniają wyniki swoich
prac. Punkt Kontaktowy EIP-AGRI udostępnia internetowy
formularz, za pośrednictwem którego można przekazywać te
informacje.

Informacje graficzne
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EUROPEJSKIE PARTNERSTWA INNOWACYJNE

Zrównoważone i wydajne rolnictwo

Aktywna i zdrowa
jesień życia

Inteligentne miasta
i społeczeństwo

Na wodzie

Surowce

Punkt Kontaktowy EIP-AGRI
PRZEKAZYWANIE WIEDZY – KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA – STAWIANIE CZOŁA WYZWANIOM

USŁUGI

Newsletter

HELPDESK
GRUPY FOKUSOWE

Publikacje książkowe
i dostępne online

Baza danych

WARSZTATY I SEMINARIA
Umożliwienie kontaktu rolnikom, naukowcom,
doradcom, podmiotom gospodarczym, grupom
działającym na rzecz ochrony środowiska
naturalnego oraz organizacjom pozarządowym
(NGO)

Możliwości finansowania
Potrzeby badawcze wyrastające z praktyki
Eksperci
Studia przypadków
Wyszukiwanie partnerów

Pomoc w sprawnym przekazywaniu doświadczeń innowacyjnych na terenie Europy

Prasa
Portale
społecznościowe
Strona
internetowa

Imprezy

Łączenie
teorii z praktyką

Umożliwienie współpracy
pomiędzy naukowcami
i rolnikami
Umożliwienie współpracy na
gruncie lokalnym oraz
międzynarodowym w Europie

Cel

Punkt Kontaktowy ma na celu zbudowanie pomostów pomiędzy teorią i praktyką w celu
stworzenia wydajnego i zrównoważonego sektora rolnego i leśnego poprzez wdrażanie
nowatorskich rozwiązań.
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Kompleksowy punkt obsługi promujący
innowacyjne rolnictwo w Europie
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en

Dostęp online
od 1 maja 2014r.

PODZIELCIE SIE Z NAMI informacjami na Wasz temat, na temat obecnych
i planowanych projektów, potrzeb badawczych, ...
WYSZUKAJCIE I ZNAJDŹCIE możliwości finansowania, partnerów, interesujące
projekty, … na forum EIP-AGRI
SKONCENTRUJCIE SIĘ NA praktycznych innowacyjnych rozwiązaniach
problemów zgłoszonych w zakładkach Grup Fokusowych EIP-AGRI
POSZERZAJCIE SWOJĄ WIEDZĘ korzystając z różnych publikacji dotyczących
EIP-AGRI dostępnych w naszej bibliotece
OTRZYMUJCIE NAJNOWSZE INFOMRACJE na temat innowacyjnych rozwiązań
związanych z różnymi sferami rolnictwa i zapoznajcie się z najnowszymi
informacjami i imprezami w ramach EIP-AGRI
ZAKŁADKA MOJE EIP-AGRI umożliwia przejście do Waszego własnego panelu
narzędzi EIP-AGRI i śledzenie interesujących Was informacji oraz osób.

Bądź na bieżąco!
• zapisz się do naszego miesięcznego newslettera
• śledź nas na twitterze @EIPAGRI_SP
• przyłącz się do nas na portalu LinkedIn:
www.linkedin.com/in/eipagriservicepoint
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