Fokusne skupine EIP-AGRI

Deljenje znanja za spodbujanje ukrepanja

financirala
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Kaj je fokusna skupina EIP-AGRI?
Deljenje znanja in inovativne rešitve
Fokusne skupine EIP-AGRI zbirajo in povzemajo znanje o najboljših
praksah na posameznih področjih, pri čemer navedejo probleme in
možnosti. Ugotovijo, kakšno je stanje na raziskovalnem področju in
v praksi ter izpostavijo možne rešitve za ugotovljene probleme. Na
podlagi tega predlagajo inovativne ukrepe in jih prednostno razvrstijo.
Odkrivajo zamisli za uporabne raziskave in preizkušanje rešitev na
terenu, ki vključujejo kmete, svetovalce, industrijo in druge praktike ter
predlagajo načine razširjanja dobrih praks.

Obravnavanje vprašanj z različnih zornih kotov
Fokusne skupine EIP-AGRI za obravnavo posebnih vprašanj zberejo
dvajset strokovnjakov, vključno s kmeti ali gozdarji, svetovalci,
raziskovalci in predstavniki kmetijskih podjetij. Ti prispevajo praktične
izkušnje iz kmetovanja in znanstvena spoznanja. Eden od glavnih ciljev
fokusnih skupin EIP-AGRI je spodbuditi inovacije in razširiti znanje o
obstoječih dobrih praksah. Vsaka skupina predstavi svoje ugotovitve
in priporočila v poročilu fokusne skupine, ki je na voljo prek mreže EIPAGRI.
V letih 2013 in 2014 je bilo vzpostavljenih trinajst fokusnih skupin EIPAGRI. Poročila in izsledke teh skupin lahko najdete na njihovih straneh
na spletnem mestu EIP-AGRI.

Vsaka fokusna skupina se sestane vsaj dvakrat in običajno deluje
eno leto. Ko je sestavljeno končno poročilo, člani skupine lahko
nadaljujejo z delom na spletnem mestu EIP-AGRI, na delih,
namenjenih sodelovalnemu delu.
To je publikacija storitvene točke mreže EIP-AGRI.
Brošura: Fokusne skupine EIP-AGRI, februar 2015
slike: Storitvena točka EIP-AGRI, Shutterstock
Sektor za prevajanje, Generalni sekretariat Vlade
Republike Slovenije.
Več informacij:: www.eip-agri.eu
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Bi radi prispevali?
Kdaj in kako se prijaviti?
Razpisi za fokusne skupine EIP-AGRI
se objavijo večkrat na leto za določen
čas. Vsak razpis je namenjen drugi
fokusni skupini EIP-AGRI, ki se bo
ukvarjala z določeno temo. Sprejmejo
se le prijave, predložene kot odgovor
na razpise. Če želite biti seznanjeni
s prihodnjimi razpisi, se naročite na
naše glasilo.

Spodbuditi ljudi, da ukrepajo
Izsledki in poročila fokusnih skupin EIP-AGRI niso
cilj, ampak izhodišče! Namen končnega poročila je s
priporočili, primeri in dobrimi praksami spodbuditi ljudi
v vsej EU, da ukrepajo.
Izsledki fokusnih skupin ponujajo nove in
uporabne zamisli za reševanje praktičnih
problemov. Dajejo zamisli za nove operativne
skupine ali raziskovalne projekte.

Stične točke za mrežo EIP-AGRI

Kako najti več informacij?
Registrirajte
se
na
spletnem
mestu EIP-AGRI in na voljo vam
bodo podrobnejše informacije o
posameznih fokusnih skupinah EIPAGRI (vključno z opisom, napredkom
in seznamom članov). Lahko boste
tudi prebrali zanimiva poročila in
publikacije.

Pridružite se mreži EIP-AGRI in se
registrirajte na spletnem mestu
EIP-AGRI www.eip-agri.eu

Fokusne skupine EIP-AGRI omogočajo ljudem, da se
srečajo z drugimi strokovnjaki iz Evrope, ki se morda
ukvarjajo z istimi vprašanji, a z drugega zornega kota.
Pokazalo se je, da je to zelo koristno za vzpostavljanje
mrež in za nadaljevanje skupnega dela po razpustitvi
fokusne skupine.

“
“Izmenjava informacij med specialisti iz različnih
držav je pomembna za povezovanje ljudi, iskanje
rešitev in ustvarjanje inovacij.”
- Razvan Popa, strokovnjak iz fokusne skupine EIPAGRI za kmetovanje z veliko naravno vrednostjo -
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FOKUSNE SKUPINE EIP-AGRI

1. SREČANJE
DOKUMENTI ZA
RAZPRAVO

RAZISKAVA

20 strokovnjakov iz vse Evrope

2. SREČANJE
REFERATI

IZMENJAVA PRAKTIČNIH IZ
KUŠENJ IN ZNANJA
PREDNOSTNA
RAZVRSTITEV

Operativna skupina

RAZPRAVA ZA OPREDELITEV
SKLEPOV
NAČRT RAZŠIRJANJA

KONČNO POROČILO

Operativna skupina
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Pridružite se mreži EIP-AGRI na www.eip-agri.eu
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