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Europa 2020 – w stronę
inteligentnej, zrównoważonej
i sprzyjającej społecznemu
włączeniu gospodarki
Europa 2020 to strategia rozwoju Unii Europejskiej
(UE) opracowana na lata 2014-2020. W zmieniającym
się świecie, gospodarka Unii Europejskiej musi stać się
inteligentna, zrównoważona oraz sprzyjać społecznemu
włączeniu. Te trzy priorytety mają na celu wspieranie
mieszkańców Unii Europejskiej w procesie budowy
silnej gospodarki oferującej możliwości zatrudnienia
w oparciu o zrównoważone zagospodarowywanie
zasobów.
Unia Europejska określiła pięć celów, które mają być
zrealizowane do roku 2020 w zakresie zatrudnienia,
innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz
klimatu/energii. Strategia ta podkreśla znaczenie
prowadzenia badań oraz wdrażania innowacji
w przygotowaniu Europy do wyzwań, jakie mogą
pojawić się w przyszłości. Do tej pory, uruchomiono
pięć Europejskich Partnerstw Innowacyjnych (European
Innovation Partnerships - EIP) obejmujących różne
obszary tematyczne: aktywne i zdrowe starzenie
się, zasoby wodne, surowce, inteligentne miasta
i społeczeństwa oraz rolnictwo. Wszystkie Partnerstwa
koncentrują się na korzyściach społecznych oraz
szybkich procesach modernizacji, wspierają
współpracę pomiędzy środowiskami naukowymi oraz
zainteresowanymi innowacjami w celu szybszego
osiągania lepszych wyników. Europejskie Partnerstwo
Innowacyjne specjalizujące się w problematyce rolnej
zostało uruchomione w 2012 r.

EIP-AGRI jako narzędzie promocji innowacji w rolnictwie
Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego
i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) jest nowym
narzędziem wspierania sektora rolnego i leśnego;
jego celem nadrzędnym jest zwiększenie wydajności,
zrównoważona gospodarka oraz stworzenie możliwości
rozwiązywania bieżących problemów takich jak silna
konkurencja, niestabilne ceny na rynku, zmiany klimatyczne
czy zaostrzone przepisy dotyczące ochrony środowiska.
EIP-AGRI koncentruje się na zawiązywaniu partnerstw
oraz kontaktowaniu ze sobą osób z różnych specjalności
w ramach sieci EIP-AGRI w celu prowadzenia prac
ukierunkowanych na różne dziedziny w ramach grup
operacyjnych oraz fokusowych EIP-AGRI. Różni „aktorzy”
związani z unowocześnianiem rolnictwa – rolnicy, doradcy,
jednostki gospodarcze sektora rolnego, organizacje
pozarządowe oraz inni udziałowcy – podejmują wspólne
działania, dzielą się pomysłami i zamieniają obecnie
dostępną wiedzę na innowacyjne rozwiązania oraz wyniki,
które będzie łatwo wdrożyć w codziennej praktyce.
Jednocząc siły, każda z zaangażowanych stron będzie
w stanie szybciej osiągać pożądane wyniki. EIP-AGRI
będzie wspierać proces przekazywania istotnych, nowych
rozwiązań innowacyjnych w zakresie rolnictwa na terenie
całej UE.

Oznacza to, że jeżeli ekspert z Rumunii znajduje
rozwiązanie dla problemów rolnika z Hiszpanii, naszym
zadaniem jest przekazanie tej informacji w możliwie jak
najkrótszym czasie do odbiorcy.
Europejska sieć na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
(European Network for Rural Development - ENRD) oraz
EIP-AGRI współpracują w ramach związku europejskich
sieci na rzecz rozwoju rolnictwa (European Rural Networks’
Assembly) od stycznia 2015 roku. Związek ten stanowi
platformę, której celem jest określenie priorytetów
i koordynacja działań wprowadzonych w ramach obu
unijnych sieci.
Związek zrzesza kilka grup członków. Jedna z nich to
stała podgrupa na rzecz innowacji w produkcji rolnej.
Grupa ta w szczególności koncentruje się na działaniach
sieci EIP-AGRI oraz pracach prowadzonych wspólnie
z Punktem Kontaktowym EIP-AGRI w celu uruchomienia
procesów innowacji w rolnictwie i leśnictwie europejskim
pozwalających na prowadzenie zrównoważonej i wydajnej
gospodarki.
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Możliwości finansowania
i przyspieszania procesów modernizacji rolnictwa
Innowacyjny pomysł to jedno, a przekształcenie go na rzeczywistość to zupełnie inna kwestia. Istnieją różne typy
finansowania, które mogą być pomocne w uruchomieniu projektów: finansowanie w ramach programów rozwoju
obszarów wiejskich, unijna polityka na rzecz badań oraz polityka na rzecz innowacyjności Horyzont 2020.

EIP-AGRI a rozwój obszarów
wiejskich
Kraje członkowskie oraz poszczególne regiony UE
podejmują decyzje w zakresie sposobu wspierania
projektów innowacyjnych prowadzonych w ramach
programów rozwoju obszarów wiejskich. Mogą
one udzielać finansowania na stworzenie grup
operacyjnych prowadzących projekty pilotażowe,
opracowanie nowych produktów i łączenie we
wspólnych działaniach aktorów z różnych regionów,
promowanie różnego rodzaju działań, itp. Programy
rozwoju obszarów wiejskich mogą także oferować
wsparcie dla prowadzonych projektów w postaci
transferu wiedzy, usług doradczych, inwestycji,
marketingu, tworzenia sieci oraz zapewniania
finansowania dla usług wsparcia innowacji.
Każdy kraj członkowski (a w niektórych krajach,
także regiony) podejmuje decyzje w kwestii
nadawania priorytetów jednym działaniom
względem drugich, zakresów prowadzonych prac
lub wybranych grup interesariuszy. Nie mniej jednak
wszystkie grupy operacyjne działające na terenie
UE mają obowiązek przyczyniania się do wzrostu
wydajności i zrównoważonej gospodarki sektora
rolnego.

Tworzenie grup operacyjnych
Grupy operacyjne są tworzone na poziomie lokalnym i skupiając
uczestników różnych specjalności – takich, jak rolnicy, doradcy,
jednostki gospodarcze sektora rolnego, organizacje pozarządowe
– w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań dla wspólnych
problemów lub testowania, jak nowe pomysły sprawdzają się
w praktyce. Zarówno wielkość, jak i skład grup operacyjnych
uwarunkowana jest typem prowadzonego projektu. Dlatego
grupy te mogą znacznie różnić się od siebie. Wyniki oraz wiedza
opracowane przez grupy operacyjne podlegają udostępnieniu
w ramach i za pośrednictwem sieci EIP-AGRI, aby umożliwić całemu
sektorowi czerpanie korzyści z nowoopracowanych rozwiązań.

Jeżeli macie innowacyjny pomysł, zapoznajcie się
z możliwościami uzyskania pomocy w ramach
regionalnych lub lokalnych programów wspierania
rozwoju obszarów wiejskich. Dostępna jest także
lista wszystkich unijnych organów zarządzających
w broszurze poświęconej grupom operacyjnym EIP-AGRI.
W Montejunto, portugalskim regionie słynącym
z produkcji owoców, jeden z rolników stwierdził, że 25%
wyprodukowanych przez niego owoców nie dociera na
rynek z uwagi na uszkodzenia. Aby znaleźć odpowiednie
rozwiązanie, utworzono lokalną sieć obejmującą 32
producentów owoców oraz Politechnikę w Leiria,
Centrum Szybkiego i Zrównoważonego Opracowywania
Produktów (Centre for Rapid and Sustainable Product
Development) oraz centrum doradztwa COTHN. Wspólnie
opracowali oni model ‘owocu elektronicznego’, który
umożliwił obliczenie strat podczas zbiorów, transportu,
magazynowania oraz pakowania. Dzięki określeniu
punktów krytycznych w procesie produkcyjnym udało się
zredukować poziom strat i zwiększyć wartość rynkową
produktów.
Broszura EIP-AGRI dotycząca grup operacyjnych
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Usługi wspierania innowacji
Niekiedy jednorazowe finansowanie dla grup
współpracujących ze sobą w ramach projektów
innowacyjnych nie jest wystarczającym rozwiązaniem.
Usługi wsparcia innowacyjności oraz pośrednictwa
w tym zakresie odgrywają zasadniczą rolę
w uruchamianiu cennych projektów. Mogą one
owocować opracowaniem inicjatyw łączących jednostki
zainteresowane i poszukujące nowoczesnych rozwiązań
dla problemów, z którymi się razem borykają. Działania
te są wspierane w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Prywatny konsultant oferuje usługi wsparcia
innowacji. Regularnie odwiedza lokalne firmy,
rolników, centra badawcze oraz uniwersytety.
Podczas jednej z wizyt w winnicy zapoznaje
się z innowacyjnym pomysłem, który warto
dalej opracować. Określa potencjalnych
uczestników i kontaktuje się ze wszystkimi
zainteresowanymi stronami, aby sprawdzić,
czy pomysł i uczestnictwo w projekcie je
zainteresuje. Rolnik, uniwersytet oraz firma
butelkująca postanawiają opracować pomysł.
Konsultant sprawdza możliwości uzyskania
finansowania i bierze udział w procesie
przygotowania propozycji wspieranego przez
wszystkich uczestników, który można przekuć
na skuteczny wniosek o dofinansowanie.

EIP-AGRI a Polityka na rzecz
badań i innowacyjności
“Horyzont 2020”
Horyzont 2020 to Program Ramowy UE na rzecz badań
i innowacyjności. Jednym z tematów Horyzont 2020
związanych z udzielaniem wsparcia dla sektora rolnego
jest wyzwanie społeczne na rzecz „wyzwań społecznych,
jakimi są bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone
rolnictwo i leśnictwo oraz gospodarka morska, wodna,
badania nad gospodarką wodną i ekologiczną”. Oprócz
nieco bardziej konwencjonalnych w charakterze
projektów badawczych i innowacyjnych, Horyzont
2020 oferuje możliwości wsparcia międzynarodowych
projektów innowacyjnych w dziedzinie rolnictwa
za pośrednictwem sieci tematycznych oraz dzięki
projektom skupiającym wielu aktorów takich jak rolnicy,
doradcy, naukowcy, firmy sektora rolnego i wielu innych.
Projekty te pozwalają opracować łatwo dostępne
materiały dla użytkowników końcowych, które następnie
będą upowszechniane w ramach sieci EIP-AGRI.

Broszura EIP-AGRI
Horyzont 2020

Broszura EIP-AGRI
Usługi wsparcia innowacji
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Sieci tematyczne
Sieci tematyczne to projekty innowacyjne finansowane za
pośrednictwem Horyzont 2020, których celem jest znalezienie
rozwiązań dla najbardziej palących potrzeb w sektorze produkcji
rolnej i leśnej. Programy te są prowadzone przy współuczestnictwie
świata nauki i praktyki.
Celem tych sieci jest zebranie najlepszych praktyk oraz wyników
badań, które będą wprowadzone do codziennej praktyki, ale które
nie są jeszcze dostatecznie spopularyzowane w danym środowisku.
Należy przygotować łatwo dostępne i zrozumiałe materiały do
stosowania w praktyce takie jak arkusze informacyjne, czy materiały
audiowizualne. Mogą one służyć jako wkład w rozwój edukacji
oraz baz naukowych i powinny być wprowadzane do baz danych
EIP-AGRI w celu umożliwienia szerokiego dostępu przez rolników,
leśników oraz innych uczestników łańcucha produkcji rolnej.

Tematyczna sieć OK-NET Arable jest jedną z czterech
pierwszych sieci tematycznych założonych w ramach
programu Horyzont 2020, której celem jest podniesienie
zakresu wiedzy i doświadczeń pomiędzy rolnikami,
doradcami rolnymi oraz naukowcami, a także podnoszenie
wydajności oraz jakości ekologicznych upraw na terenie
całej Europy.
Projekt został uruchomiony w marcu 2015 r. i będzie
prowadzony przez 3 lata. Główne zadania to:
• podsumowanie obecnie dostępnej praktycznej
i naukowej wiedzy dotyczącej ekologicznej uprawy
zbóż oraz określenie najlepszych metod wymiany
wiedzy w tym zakresie;
• stworzenie europejskiej sieci grup innowacyjnych
skupiających rolników, wymiana doświadczeń
oraz sprawdzenie materiałów edukacyjnych
opracowanych w ramach projektu;
• stworzenie platformy internetowej w celu wymiany
wiedzy i doświadczeń we wszystkich krajach Europy.
Utworzone konsorcjum skupia 17 partnerów z 13 krajów
na terenie całej Europy.
Więcej informacji: www.ok-net-arable.eu
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Inne możliwości finansowania
Odwiedź naszą stronę internetową na temat
możliwości finansowania

Broszura EIP-AGRI o funduszach

Punkt Kontaktowy EIP-AGRI skupiający wszystkich
partnerów w jednej sieci
Sieć EIP-AGRI oferuje szeroki zakres narzędzi, które mogą
okazać się pomocne w procesie rozwiązywania bieżących
problemów.
Głównym celem Punktu Kontaktowego EIP-AGRI jest przekazywanie wiedzy, zapewnienie komunikacji pomiędzy
uczestnikami oraz stawianie czoła wyzwaniom. Jednostka
ta pozwala usprawnić organizację takich wydarzeń jak konferencje, spotkania grup fokusowych, warsztaty i seminaria,
oferuje interaktywne punkty spotkań dostępne na stronie
EIP-AGRI, pomoc w znajdowaniu partnerów do projektów
oraz helpdesk, w którym można znaleźć odpowiedzi na
różne pytania. Głównym celem tych działań jest zapewnienie
interakcji pomiędzy wszystkimi członkami sieci EIP-AGRI:
rolnikami, leśnikami, doradcami, organizacjami pozarządowymi, krajami członkowskimi, jednostkami gospodarczymi
oraz organami administracji publicznej.

Przyłącz się do sieci EIP-AGRI
Strona EIP-AGRI to interaktywna platforma skupiająca na swojej stronie internetowej ludzi oraz pomysły
z terenu całej Europy. Jako zarejestrowany członek
sieci będziecie mogli wykorzystywać wszystkie możliwości tej strony:
• dzielić się własnymi innowacyjnymi projektami,
pomysłami na projekty oraz zgłaszać potrzeby w
zakresie projektów badawczych wyrastające z
codziennej praktyki.
• wyszukiwać i znajdować potencjalnych partnerów do projektów, interesujące dla Was projekty, najlepsze praktyki oraz możliwości finansowania w ramach punktów spotkań EIP-AGRI.
• wykorzystywać przestrzeń roboczą poświęconą wybranym tematom z dziedziny rolnictwa
oraz innowacji.
• Zakładka Moje EIP-AGRI to jednocześnie link
do Waszego indywidualnego panelu sterowania
EIP-AGRI umożliwiający śledzenie informacji,
tematów, wydarzeń oraz ludzi, którymi jesteście
zainteresowani.
Ponieważ coraz więcej osób przyłącza się do sieci
EIP-AGRI nasza strona stopniowo nabiera charakteru ‘kompleksowego punktu kontroli’ dla wszystkich
innowacji w dziedzinie rolnictwa na terenie Europy.

Grupy fokusowe
– rozwiązywanie wyzwań
w rolnictwie
Grupy fokusowe EIP-AGRI stanowią część działań sieci EIP-AGRI. Każda grupa skupia 20 osób z różnych dziedzin w tym
rolników, naukowców, doradców oraz przedstawicieli firm
sektora rolnego. Grupy te gromadzą i podsumowują wiedzę
w zakresie najlepszych praktyk w danym polu, tworząc listy
problemów oraz możliwości ich rozwiązania.
Każda grupa fokusowa EIP-AGRI spotyka się co najmniej dwa
razy w roku. Po zakończeniu opracowywania raportu końcowego, członkowie grupy mogą kontynuować pracę w ramach
przestrzeni roboczych dostępnych na stronie EIP-AGRI.
Wszystkie grupy fokusowe składają raporty, a wyniki są publikowane na stronie EIP-AGRI stanowiąc źródło inspiracji
dla wszystkich aktorów skupionych w sieci EIP-AGRI oraz
podstawę do tworzenia nowych grup operacyjnych lub projektów badawczych.

Broszura EIP-AGRI o Grupach Fokusowych

Rośliny białkowe: potrzeba ściślejszej współpracy i integracji
Grupa fokusowa EIP-AGRI zajmująca się roślinami białkowymi
powstała w 2013 roku w celu znalezienia odpowiedzi na
pytanie: “W jaki sposób podnieść konkurencyjność producentów roślin białkowych na terenie UE?” Niemal rok później
uzyskane przez grupę wyniki dowodzą, że można dokonać
ogromnego postępu na skalę lokalną (konsumpcja na potrzeby własne), chociaż podniesienie plonów, upraw oraz
jakości usług doradczych może okazać się niewystarczające
w przypadku produkcji roślin tego typu na większą skalę – np.
do produkcji żywności oraz pasz. Aby zmiany były zauważalne, sektor wymaga większej integracji i kooperacji pomiędzy producentami mieszanek paszowych, a uczestnikami
programów prowadzących produkcję roślinną. Rozwiązania
można znaleźć w lokalnych gospodarstwach, na poziomie
regionalnym oraz całego rynku europejskiego. Prace grupy fokusowej dowiodły, że łączenie wiedzy i doświadczeń
z codziennej pracy w gospodarstwach, doradców rolnych
oraz całego sektora może otworzyć nowe perspektywy dla
uprawy roślin białkowych na terenie Europy.

Odwiedź stronę: www.eip-agri.eu
Zarejestruj się i dołącz do Sieci
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EIP-AGRI Network

GRUPA OPERACYJNA

GRUPA OPERACYJNA

GRUPA OPERACYJNA
GRUPA OPERACYJNA

SIECI TEMATYCZNE
PROJEKTY Z UDZIAŁEM
RÓŻNYCH PODMIOTÓW
(AKTORÓW)

HELPDESK
GRUPY FOKUSOWE
WARSZTATY I SEMINARIA
Łączenie rolników, naukowców, doradców,
przedstawicieli firm sektora rolnego,
ekologów, grup reprezentujących
konsumentów oraz inne organizacje
pozarządowe
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