DOŁĄCZ DO NAS!

Zaangażuj się w działania projektu AgriLink, aby
pomóc w opracowaniu nowych i ulepszonych
metod doradztwa rolniczego w zakresie innowacji
na obszarach wiejskich! Przeprowadzamy wywiady
AgriLink to wielopodmioowy projekt finansowany
z unijnego programu badań i innowacji “Horyzont
2020”. Skupia 16 partnerów (uniwersytety, publiczne
i prywatne instytuty badawcze, doradcóy rolniczy,
prywatne przedsiębiorstwa, organizacje rolników i
specjalistów w zakresie komunikacji i kształcenia)
z 13 krajów europejskich (Belgia, Czechy, Francja,
Grecja , Włochy, Łotwa, Holandia, Norwegia, Polska,
Portugalia, Rumunia, Hiszpania i Wielka Brytania).

z rolnikami, dostawcami porad rolniczych i szeroką
gamą ekspertów, w tym naukowców i decydentów.
Możesz także uczestniczyć w naszych działaniach
demonstracyjnych “Living Labs”, brać udział w naszych
ankietach online oraz warsztatach.
Sprawdź naszą stronę internetową i śledź nas na
Twitterze / Facebooku, aby uzyskać
więcej informacji.

www.agrilink2020.eu
agrilink2020
agrilink2020/
Koordynator projektu: pierre.labarthe@inra.fr

Współpraca w zakresie szerzenia wiedzy
rolniczej - rolnicy, doradcy rolniczy, naukowcy
na rzecz innowacji

Projekt ten otrzymał finansowanie z unijnego programu
badań i innowacji “Horyzont 2020” w ramach umowy o
dotację nr 727577.

www.agrilink2020.eu

PROJEKT AGRILINK

CELE PROJEKTU
AGRILINK

Działania w zakrwie wymiany wiedzy, uczenia się i
innowacji w rolnictwie szybko ewoluują. Rolnicy mają
obecnie dostęp do wielu źródeł informacji. Bezpośrednie,

•

wzajemne uczenie się między rolnikami jest jedną z
najbardziej efektywnych form zdobywania wiedzy, podczas
gdy nowe formy mediów i technologii informatycznych
zapewniają nowe możliwości tworzenia i wymiany wiedzy.

DZIAŁANIA W RAMACH
PROJEKTU AGRILINK

roli usług doradztwa rolniczego, w szczególności we
wzmocniu wiedzy rolniczej i systemów innowacji (AKIS)
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2020 r.
•

W ramach projektu AgriLink opracowano koncepcyjny

poprawy systemu wiedzy rolniczej i innowacji w dziedzinie

dokument, zapewniający wspólne rozumienie kluczowych

rolnictwa (AKIS) istniejących na poziomie krajowym /

działań i procesów projektowych, które stanowią podstawę

regionalnym oraz do promowania koniecznego przejścia na

wszystkich dalszych prac.

bardziej wydajne i zrównoważone rolnictwo europejskie.

Główna część prac badawczych ma na celu zbadanie, w jaki
sposób rolnicy zbierają, wymieniają i wykorzystują różne
źródła informacji. Działania obejmuje wywiady z rolnikami i

(SCAR).
•

innowacji w rolnictwie (digitalizacja, zintegrowane rolnictwo

systemów doradztwa rolniczego (FAS) i działań
demonstracyjnych - wszystkie opracowane we
wspólnym formacie EIP-AGRI.
•

działania projektu.
•

rolniczymi, naukowcami w celu współtworzenia skutecznych
usług wsparcia innowacji. Innym kluczowym celem projektu
jest inwentaryzacja i zarządzanie krajowymi systemami

ZAKRES DZIAŁAŃ
AgriLink to projekt wielopodmiotowy, realizowany w latach
2017 - 2021. W tym czasie konsorcjum projektu, podmioty
akademickie i przedstawiciele praktyki, łączy wiele
interdyscyplinarnych perspektyw, aby lepiej zrozumieć rolę
odgrywaną przez różnych dostawców doradztwa rolniczego,
zarówno formalnych i nieformalnych, we wzmacnianiu
przepływu wiedzy, wzmacnianiu nauki i stymulowaniu
innowacji w szerokim zakresie różnych typów gospodarstw
rolnych w Europie.

doradztwa rolniczego, w tym obowiązkami wynikającymi
z wdrożenia unijnych przepisów dotyczących doradztwa
rolniczego (FAS).
Dane i wnioski wynikjace z realizacji projektu stanowić będa
wkład w trwający proces zintegrowanej oceny systemów
doradztwa rolniczego, który będzie stanowić podstawę do
opracowania zaleceń w zakresie wspierania innowacyjncyh
rozwiązań w sektorze rolnym.

Zróżnicowany zakres publikacji i materiałów
edukacyjnych dotyczących teoretycznych i praktycznych
aspektów usprawnienia doradztwa rolniczego i usług

Jednocześnie przprowadzone zostaną działnia
innowacyjne rozwiązania między rolnikami, doradcami

Seria warsztatów i seminariów zapewniających
możliwość bezpośredniego zaangażowania się w

ekologiczne, dywersyfikacja i organizacja współpracy).
demonstracyjne “Living Labs”, gdzie testowane będą

Liczne dokumenty informacyjne (“practice abstracts”)
w ramach badań terenowych “microAKIS”, mapowanie

dostawcami usług doradczych w 26 regionach docelowych
w całej Europie oraz w odniesieniu do 4 głównych obszarów

Regularne wsparcie oferowane Strategicznej Grupie
Roboczej AKIS Stałego Komitetu ds. Badań Rolniczych

Rola doradców rolniczych również ulega zmianom. Lepsze
zrozumienie tej zmieniającej się roli jest niezbędne do

Prowadzenie aktywnego dialogu w zakresie przyszłej

wsparcia innowacji.
•

Konferencja przedstawiająca propozycje zaleceń
opartych na wypracowanych wynikach w ramach
projektu.

Wszystkie wyniki związane z praktyką i zaleceniami są
poddawane procesowi walidacji w oparciu o praktyczną
wzajemną ocenę członków konsorcjum, doradców projektu i
zainteresowanych stron.

