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OD POMYSŁU DO INNOWACJI: GRUPY OPERACYJNE (GO)

LICZBA OG WEDŁUG KRAJU

IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW: GRUPY FOKUSOWE

BUDŻET

Europejskie partnerstwa innowacyjne dla rolnictwa (EIP-AGRI) łączą teorię 
z praktyką poprzez działania na rzecz integracji rolników, naukowców, 

firm doradczych i grup ekologicznych

Grupy operacyjne są zorganizowane wokół jednego innowacyjnego projektu 
finansowanego z programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW). Celem 
projektu jest znalezienie praktycznych rozwiązań, które mogłyby zaradzić 
problemom, z jakimi borykają się obecnie europejscy rolnicy i leśnicy.

Utworzenie partnerstw w 2013 r. miało na celu wspieranie produktywnego 
i zrównoważonego rolnictwa oraz leśnictwa. Działania te są realizowane 
w ramach terenowych projektów wykonywanych przez grupy operacyjne oraz 
poprzez budowanie sieci kontaktów.

Grupa fokusowa składa się z 20 ekspertów, którzy przedstawiają wyniki 
badań na temat najlepszych praktyk w danej dziedzinie i proponują 
możliwości rozwiązania istniejących problemów.

Innowacje w rolnictwie są finansowane w ramach dwóch strategii.

Tyle grup operacyjnych ma zostać 
utworzonych w ramach 

zatwierdzonych PROW (2014-2020)

Ponad
3 200

Działające 
grupy 

operacyjne

724

Grupy przedłożyły już końcowy 
raport, 10 nadal pracuje

23

Istniejące grupy 
fokusowe EIP-AGRI

33

a) Programy rozwoju obszarów 
wiejskich są stosowane 
w określonym regionie 

b) Strategia badawcza "Horyzont 
2020", w ramach której 

współfinansowane są działania 
innowacyjne na poziomie 
bilateralnym lub unijnym

budżetu PROW 
jest wydawane 
na współpracę

1,91%

Spośród 108 
programów PROW 

zapewnia wsparcie 
dla EIP GO

98

budżet na bezpieczeństwo 
żywności, rolnictwo, badania 

morskie i biogospodarkę na lata 
2014-2020

3,7
miliarda

INNOWACYJNE ROLNICTWO
DZIĘKI WSPÓŁPRACY

TEMATY NA AGENDZIE GRUP FOKUSOWYCH

Choroby i szkodniki 
w uprawie winorośli

Walka ze zmianami 
klimatycznymi w leśnictwie

Problem przechowywania 
węgla w rolnictwie

Ogrodnictwo

Produkcja i wykorzystanie energii 
odnawialnej w rolnictwie

Nowe odmiany pasz dla trzody 
chlewnej i drobiu

Ochrona owoców przed 
przymrozkami

Naturalne sposoby 
przeciwdziałania chwastom

Zmniejszenie strat żywności 
w gospodarstwie

Szkodniki i choroby 
drzew oliwnych

10


