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Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz 
zorientowanego na praktykę i przyszłościowego 
rolnictwa i leśnictwa

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i
zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) zostało uruchomione w
2012 r. przez Komisję Europejską jako jeden z pięciu takich
programów.

Cel : promowanie konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa i
leśnictwa przy niższym zużyciu zasobów

EIP-AGRI ma na celu lepsze powiązanie badań, rolnictwa,
leśnictwa i agrobiznesu, promowanie wymiany innowacyjnych
pomysłów i rozwiązań, a przede wszystkim wprowadzenie ich w
życie.

Finanziert von der 



Projekty badawcze

Wielopodmiotowe projekty

Sieci tematyczne
(interaktywna innowacja)

✓ Projekty Grup 
Operacyjnych

✓ Sieci wspierające 
innowacje

✓ Usługi doradztwa 
rolniczego*

WPR
PROW / Plany 

strategiczne WPR

Rolnicy

NGO Doradcy

NaukowcyAgrobiznes

GRUPY 
OPERACYJNE (GO)

Unikalne repozytorium wiedzy,
kontaktów i praktyk na poziomie 

UE

Unikalne repozytorium wiedzy,
kontaktów i praktyk na poziomie 

UE

Sieć EIP-
AGRI

/sieć WPR

Sieć EIP-
AGRI

/sieć WPR

Zaangażowanie Grup Operacyjnych 
jest wysoce wskazane

*w nowej perspektywie WPR



Grupy operacyjne (GO) i najczęstsze tematy
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Farming practice

Plant production and horticulture

Agriculture production system

Farming/forestry competitiveness and diversification

Animal husbandry and welfare

Food quality/processing and nutrition

Supply chain, marketing and consumption

Pest/disease control

Fertilization and nutrien management

Soil managemenet/functionslity

Biodiversity and nature management

Climate and climate change

Farming equipent and machinery

Water management

Waste, by-products and residues

Forestry

Genetic resources

Energy management

Note: As of December 2021

funded by

2.606 Grup 
Operacyjnych 
w Europie



Grupy operacyjne EIP-AGRI będą 

nadal opierać się na interaktywnym 

modelu innowacji i będą 

rozpowszechniać wypracowane plany 

i wyniki swoich projektów, w 

szczególności poprzez sieci WPR.



Rosnąca ilość
wiedzy zorientowanej na praktykę !

Potrzebny jest skuteczny przepływ 
wiedzy między podmiotami 

tworzącymi AKIS

funded by



System wiedzy i innowacji w rolnictwie - AKIS

Czym jest AKIS?

AKIS to połączony przepływ informacji i wiedzy 
między osobami, organizacjami i instytucjami, 
które wykorzystują i produkują wiedzę dla 
rolnictwa i powiązanych dziedzin.

Instrument wsparcia dla innowacji i 
wymiany wiedzy jest zawarty w krajowym 
Planie Strategicznym WPR 2023 - 2027



Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz 
wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI)

Celem EIP-AGRI w nowym okresie programowania będzie dalsze stymulowanie innowacji i poprawa wymiany
wiedzy oraz przyczynienie się do osiągnięcia szczegółowych celów nowej Europejskiej Sieci WPR.
• EIP-AGRI będzie wspierać AKIS poprzez łączenie polityk i instrumentów w celu przyspieszenia innowacji w

szczególności:
• Tworzenie wartości dodanej poprzez poprawę powiązań między badaniami a praktyką rolniczą oraz

zachęcanie do szerszego wykorzystywania innowacyjnych pomysłów i rozwiązań;
• Promowanie innowacyjnych rozwiązań do praktyki;

Stała Podgrupa ds. Innowacji i Transferu Wiedzy (EIP-AGRI)

EIP-AGRI jest częścią EU CAP Network (Sieć WPR UE)

EU CAP Network wystartowała 6 października 2022 r.

funded by
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Support Facility for Innovation & 
Knowledge Exchange | EIP-AGRI

EIP-AGRI: wsparcie na poziomie UE

Łączenie wszystkich podmiotów innowacyjnych w jednej sieci



Budowanie i wymiana wiedzy 
Komunikacja to podstawa

• Grupy fokusowe EIP-AGRI – 46

• Wydarzenia EIP-AGRI (seminaria i warsztaty) - 38

• Strona internetowa – aktualności, wydarzenia, udostępnienia, 
baza projektów

• Miesięczny biuletyn

• Artykuły prasowe - strona internetowa („Aktualności”) i
newsletter

• Publikacje - łącznie 250 publikacji EIP-AGRI, w tym czasopisma
Agrinnovation, broszury, arkusze informacyjne, 
raporty z wydarzeń i grup fokusowych

• Media społecznościowe – YouTube, LinkedIn, Twitter



Budowanie i wymiana wiedzy 
Kilka przykładów grup fokusowych i wydarzeń

Tematy związane z technologią cyfrową:

• Grupa fokusowa „Rolnictwo precyzyjne”

• Warsztaty „Wprowadzanie rolników do ery cyfrowej: 
rola AKIS”

• Warsztaty „Udostępnianie danych: zapewnienie 
sprawiedliwego dzielenia się korzyściami z cyfryzacji 
w rolnictwie”

• Seminarium „Nowe umiejętności w rolnictwie 
cyfrowym”

• Warsztaty „Dane gospodarstwa dla lepszej 
wydajności gospodarstwa”

• Grupa fokusowa „Cyfrowe narzędzia do 
zrównoważonego zarządzania składnikami 
odżywczymi”

I wiele innych tematów…

• Grupa fokusowa „Solidne i odporne 
systemy produkcji mleczarskiej”

• Warsztaty „Interaktywne warsztaty na 
temat bezpieczeństwa biologicznego w UE”

• Warsztaty „W kierunku rolnictwa 
neutralnego pod względem emisji 
dwutlenku węgla”



Działania sieciujące EIP-AGRI 
Tworzenie sieci kontaktów i wymiana 
wiedzy
Bieżące grupy fokusowe EIP-AGRI (FG)

• Grupa Fokusowa Zrównoważone sposoby na 
ograniczenie stosowania pestycydów w produkcji 
owoców ziarnkowych i pestkowych

• Grupa Fokusowa Narzędzia Cyfrowe do 
zrównoważonego zarządzania składnikami 
odżywczymi

• Grupa Fokusowa Oparte na przyrodzie rozwiązania 
do gospodarki wodnej w warunkach zmiany klimatu
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Raport „EIP-AGRI: 7 lat innowacji w rolnictwie i 
leśnictwie”

Link do raportu 
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publicatio
ns/eip-agri-7-years-innovation-agriculture-and 



www.eip-agri.eu

Strona internetowa EIP-AGRI 
Skupiamy się na cyfryzacji



Projekty Grup 
Operacyjnych

Strona internetowa EIP-AGRI
Baza danych projektów

Dostęp do baz danych

Projekty 
wielopodmiotowe 
i Sieci tematyczne

www.eip-agri.eu


