PROIECTUL LIAISON

ÎNTREBĂRI CHEIE

REZULTATE AȘTEPTATE

Vremurile se schimbă! Peste tot în Europa sectorul
agriculturii și al silviculturii și celelalte sectoare asociate
se confruntă cu provocări majore sociale, economice și
de mediu și cu numeroase oportunități interesante

Crearea de parteneriate: Cum să găsești partenerii
‚potriviți’? Care factori asigură încrederea și cooperarea pe termen lung? Putem asigura implicarea
diferiților parteneri chiar și atunci când interesele lor
variază sau se schimbă în timp?

LIAISON va produce următoarele materiale relevante
și ușor de folosit:

Sunt necesare idei noi, practice și eficiente, pentru a-i
ajuta pe agricultori și pe silvicultori să răspundă în
continuare așteptărilor societății, per ansamblu,
desfășurând totodată o activitate economică de succes
și lucrând în armonie cu resursele naturale esențiale
de care depindem cu toții. Inovarea devine, așadar
unul dintre subiectele cele mai fierbinți peste tot, din
bucătăriile fermelor până la sălile de ședințe de la
Bruxelles.
Există numeroase tipuri diferite de inovare relevante
pentru agricultură și silvicultură. Unele, cum este
digitalizarea, sunt deocamdată foarte tehnice,
dar inovarea poate avea și dimensiuni sociale sau
economice.
Inovarea are numeroase elemente și cuprinde procese
multiple. Ea se referă, totodată, la networking, schimb
de informații, inteligență colectivă și crearea, în
comun, de noi cunoștințe și idei. Inovarea este despre
agricultori/silvicultori, consilieri, cercetători și alții
care lucrează în parteneriate pentru a găsi soluții la
nevoile, provocările și oportunitățile zi cu zi.
Proiectul LIAISON își propune să înțeleagă mai bine
care e secretul succesului parteneriatelor pentru
inovare. De ce unele parteneriate au capacitatea de
a se organiza, de a capta noi idei, de a le cultiva și de
a crea ceva nou? Cum probează totul și îl transformă
apoi în ceva cu aplicații practice reale? Obiectivul
cheie pentru LIAISON este cum să încurajeze mai
multe asemenea parteneriate de succes pentru
inovare!

• O serie de ghiduri practice aprofundate de tipul
‚Cum să…?’ pentru crearea de parteneriate,
gestionarea proiectelor și diseminarea eficientă a
rezultatelor;

Gestionarea proiectelor: Cine conduce grupul? Cine ia
decizii cu privire la proiect? Și cine beneficiază cel
mai mult?

• Informări privind politicile referitoare la cadrul
instituțional pentru parteneriate, proiecte și rețelele
de inovare;

Răspândirea veștilor: Cum să asiguri o comunicare și o
diseminare eficientă a lecțiilor învățate din procesele
de inovare?

• Diverse materiale de comunicare, inclusiv clipuri
video și platforma online LIAISON cu exemple și
bune practici de parteneriate reușite pentru inovare
în agricultură, silvicultură și domenii sau inițiative
asociate.

Măsurarea ‚succesului’: Cum să evaluezi impactul
pozitiv al muncii în parteneriat pentru inovare?
Ce instrumente de auto-evaluare funcționează bine
în practică?

OPTIMIZARE

Extern
Susținere din
partea rețelelor
extinse

Nevoi, oportunități
și provocări reale

Mediul facilitator
(cultural, juridic și
financiar)

Procese de cola
borare și co-creare
pentru a găsi soluții
din partea agricultorilor,
silvicultorilor, cercetă
torilor și altora
Rețele,
parteneriate și
proiecte

Capacitate de
experimentare

Intern

Inovare pentru
productivitate și
durabilitate în
sectorul agro
alimentar și silvic

IMPLICĂ-TE!

LUCRĂM ÎMPREUNĂ

Alătură-te proiectului LIAISON dacă ești agricultor,
silvicultor, antreprenor rural, ONG, consilier, cercetător, serviciu de susținere a inovării, administrator sau
decident politic și ai un interes deosebit în deblocarea
potențialului de muncă în parteneriat pentru inovare!

17 parteneri din 15 țări lucrează împreună pentru a
optimiza abordarea interactivă a proiectului de
inovare și prezentarea politicilor UE pentru accelerarea inovării în agricultură, silvicultură și zone rurale.

Învățământ universitar și cercetare:

· Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde – Policy and

RURALIS

Markets in the Agri-Food Sector (HNEE)

· Universidade de Évora – Institute of Mediterranean Agricultural
and Environmental Sciences (MED)

SA
UoEXE

TEAGASC

· Universita di Pisa — Agriculture, Food and Environment (UNIPI)
· Geography at the University of Exeter —

GdB

Human Geography (UoEXE)

· Universidad Politécnica de Madrid — Planning and
HNEE

ILVO ISP

Evaluation Group (UPM)

CDR

Cercetare:
IDELE

FiBL

NAIK
Highclere

UPM
UNIPI

· Institute of Philosophy and Sociology (IPS)
· Stiftelsen Norsk Senter for Bygdeforskning – Rural Centre for
Rural Research (RURALIS)

· Agrargazdasagi Kutato Intezet — Rural Development Research
IPS

UÉVORA

Department (NAIK)

· Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw Fisheries
Research (EV-ILVO)

Consiliere și cercetare:
Acest proiect este finanțat de programul Uniunii
Europene Orizont 2020 pentru cercetare și
inovare prin acordul de grant nr. 773418.
Responsabilitatea pentru informațiile și ideile
din acest document revine exclusiv autorilor.

· Institut de l'Elevage - French Livestock Institute (IDELE)
· Agriculture and Food Development Authority (TEAGASC)
· Centrum Doradztwa Rolniczego W Brwinowie — Agricultural
Advisory Centre Brwinowie (CDR)

Consultanță și cercetare:

Coordonatori proiect:
Anna Maria Häring / Susanne von Münchhausen
Eberswalde University for Sustainable Development
(HNEE), Schicklerstr.5, 16225 Eberswalde, Germany
Homepage: www.liaison2020.eu
E-Mail:
LIAISON2020@hnee.de
Twitter:
LIAISON2020

· Highclere Consulting SRL
· Forschungsinstitut für Biologischen Landbau Stiftung (FiBL)

Servicii de susținere a inovării:

· Boerenbond Vereniging voor Innovatieve Projecten —

Innovatiesteunpunt – Innovation Support Center for Agricultural
and Rural Development (ISP)
· The Soil Association Limited (SA)
Networking și analiză politici:

· Stichting Groep van Brugge – Independent Network on 

European Agricultural and Rural Development Policy (GdB)

www.liaison2020.eu

