IMPLICAȚI-VĂ ÎN
PROIECT!

Implicați-vă în activitățile AgriLink pentru a ne ajuta
să dezvoltăm metode de consiliere agricolă pentru
inovare rurală mai noi și mai bune! Vom lua interviuri
fermierilor, diferiților furnizori de consultanță în
AgriLink este un proiect cu mai mulți actori (multiactor) finanțat de programul Uniunii Europene de
cercetare și inovare Orizont 2020. El aduce laolaltă
16 parteneri (universități, institute de cercetare publice
și private, consilieri și consultanți ai organizațiilor
publice, IMM-urilor private, o organizație de fermieri
și specialiști în comunicare și învățare la distanță) din
13 țări europene (Belgia, Cehia, Franța, Grecia, Italia,
Letonia, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia,

agricultură și unei game largi de alți experți relevanți,
inclusiv cercetători și decidenți politici. De asemenea,
puteți să participați la Laboratoarele de inovare,
să contribuiți la sondajele online, să comentați la
Rezumatele practice sau să participați la ateliere.
Accesați site-ul web și urmăriți-ne pe Twitter /
Facebook pentru mai multe informații despre cum vă
puteți implica.

România, Spania și Regatul Unit).
www.agrilink2020.eu
agrilink2020
agrilink2020/
Coordonator proiect: pierre.labarthe@inra.fr

Agrilink: pentru productivitate și durabilitate
agricolă- Facem legătura dintre fermieri,
consultanți și cercetători pentru a stimula
inovația

Acest proiect a primit finanțare prin programul Uniunii
Europene de cercetare și inovare Orizont 2020 conform
acordului de grant nr. 727577.

www.agrilink2020.eu

DE CE AGRILINK?

REZULTATELE &
REALIZĂRILE AȘTEPTATE

Modul în care împărtășim cunoștințele, învățăm lucruri
noi și cum inovăm agricultura se schimbă cu rapiditate.

Pe durata proiectului AgriLink, vor exista:

Acum, fermierii au acces la numeroase surse de informare.
Învățarea directă devine tot mai importantă, iar noile massmedia și forme de tehnologie a informației ne oferă noi
posibilități de a crea și a face schimb de cunoștințe.
Inevitabil, rolul consilierilor agricoli se schimbă și el. O
mai bună înțelegere a acestui rol în schimbare este esențială
pentru îmbunătățirea sistemelor de cunoștințe și inovare
agricolă (AKIS) existente la nivel național / regional și
pentru promovarea tranziției necesare către o agricultură
europeană mai eficientă, productivă și durabilă.

CE FACEM?

•

consiliere agricolă, inclusiv referințe specifice la
consolidarea cunoștințelor sistemelor de cunoștințe

Proiectul AgriLink a demarat cu elaborarea unui cadru

și inovare agricolă (AKIS) în cadrul Politicii Agricole

conceptual. Acesta este, de obicei, primul pas într-un
proiect de genul acesta, care oferă o înțelegere comună a
conceptelor și proceselor cheie ce stau la baza întregului
efort ulterior pe care, de altfel, îl și ghidează.

Comune a UE după 2020.
•
•

identificarea sistemelor de consiliere agricolă (FAS) și
a Laboratoarelor de inovație – totul în formatul agreeat

de informare (așa-numitele ‚microAKIS’-uri) presupune

EIP-AGRI.
•

directă în proiect.
•

privați și cercetători pentru a crea împreună servicii mai

serviciile de sprijin agricol pentru consiliere și inovare.
•

ține de guvernanța („culisele”) sistemelor naționale de

CUM LUCRĂM?
AgriLink este un proiect cu mai mulți parteneri și factori
interesați (multi-actor) desfășurat în perioada 2017 –
2020. În această perioadă, o echipa de diverși parteneri,
teoreticieni și practicanți reunește o serie de perspective
multidisciplinare pentru a îmbunătăți înțelegerea rolului jucat
de furnizorii de consiliere agricolă formală și informală în
consolidarea fluxurilor de cunoștințe, optimizarea învățării
și stimularea inovării, acoperind marea varietate de tipuri de
ferme ce există în Europa.

consiliere agricolă, inclusiv obligații ce țin de implementarea
legislației privind Sistemele de Consiliere Agricolă ale UE
(FAS).
Datele colectate și rezultatele concrete obținute în cadrul
proiectului alimentează un proces constant de evaluare
integrată, reflecții și învățare ce va ajuta la dezvoltarea de
recomandări de politici și practici bazate pe dovezi. Toate
acestea se încadrează într-o serie de activități pentru a
asigura implicarea eficientă a factorilor interesați / actorilor
relevanți pe tot parcursul proiectului și generarea unui impact
însemnat și de durată.

O conferință finală și prezentarea recomandărilor de
politici bazate pe dovezi.

eficiente de sprijinire a inovării într-o serie întreagă de
circumstanțe contrastante. Un alt punct cheie al proiectului

O serie diversă de publicații și materiale educaționale
privind aspectele teoretice și practice ale îmbunătățirii

În paralel, șase Laboratorare de inovație (Living Lab)
testează noi conexiuni între agricultori, consultați publici /

O serie de ateliere și seminarii cu mai mulți actori
(online și față în față) ce oferă o ocazie de implicare

agricolă (digitalizare, agricultură ecologică integrată,
diversificare și organizare colaborativă).

Numeroase rezumate practice (Parctice Abstracts)
generate de munca de teren a ‚microAKIS’,

fermierii acumulează, împărtășesc și folosesc diverse surse

interes din Europa legate de 4 zone principale de inovare

Sprijin constant oferit Grupului de lucru strategic AKIS al
Comitetului de Cercetări pentru Agrcultură (SCAR).

Principala activitate de cercetare pentru a înțelege cum

interviuri cu agricultori și consilieri în 26 de regiuni de

Un dialog activ despre viitorul rol al serviciilor de

•

Toate aceste rezultate practice, orientate înspre politici
sunt supuse unui proces de validare și finisare bazat pe
analize practice între membri ai consorțiului, consultanți
ai proiectului și factori interesați.

