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Statut Grupy Zadaniowej Europejskiego  partnerstwa innowacyjnego na 

rzecz  wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. 

 

Statut 
Co to jest  grupa dyskusyjna (zadaniowa) Europejskiego  Partnerstwo 
Innowacyjnego  na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa? 
Tymczasowa grupa wybranych ekspertów skupiająca się na 
konkretnym temacie sformułowanym przez  DG AGRI która tworzy 
forum w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem na dany temat. 
Grupa omawia i dokumentuje najlepsze praktyki i rezultaty badań, 
poszukuje  praktycznie innowacyjnych  rozwiązań dotyczących  
określonych   problemów. Grupy dyskusyjne katalizują udział 
zainteresowanych aktorów (naukowcy, doradcy, rolnicy itp.) i ich  
wymianę doświadczeń. 
 
Osiągnięte rezultaty grup zadaniowych (dyskusyjnych) mogą mieć 
wpływ na proces upowszechniania i dalsze kierunki badań mające 
pomóc rozwiązać praktycznie problem w sektorze. Mogą być 
związane z produkcją, przetwórstwem, konsumpcją, transportem. 
Może dotyczyć kilku zagadnień ale nie wszystkich.  
 



 

 

 

 

Statut Grupy Zadaniowej Europejskiego  partnerstwa 

innowacyjnego na rzecz  wydajnego i zrównoważonego 

rolnictwa. 

 

 Konkretne działania skupione są na wiedzy praktycznej  i 
poszukiwaniach gdzie tą wiedzę pozyskać a także celach 
projektów grup operacyjnych (patrz baza danych grup 
operacyjnych) 

  

 Grupa zadaniowa EIP- AGRI jest moderowana przez EIP-
AGRI i kilku (zwykle dwóch lub trzech) ekspertów Punktu 
serwisowego EIP-AGRI. Dodatkowy ekspert może być 
zaproszony doraźnie z upoważnienia DG AGRI 

 

 Rezultaty działań każdej grupy zadaniowej publikowane są 
na dedykowanej stronie internetowej 



Cele Grupy Zadaniowej EIP-AGRI 

 
1. Inwentaryzacja najnowszych praktyk dotyczących pola 

działania Grupy Zadaniowej, sporządzenie listy problemów i 
możliwości. 

2.  Inwentaryzacja najnowszych badań dotyczących pola 
działania Grupy Zadaniowej. Podsumowanie możliwych 
rozwiązań dl zestawionych problemów; 

3.  Identyfikacja potrzeb wynikających z praktyki i propozycja 
kierunków dalszych działań; 

 



Zakres kompetencji grupy zadaniowej 

 
1. Grupa Zadaniowa EIP-AGRI spotyka się dwa razy w roku 

/dotyczy  tylko jednego roku lub kilku kolejnych lat/ w 
zależności od zagadnienia i rezultatów.   

2. Spotkania Grupy Zadaniowej mogą być połączone z wizytą 
na polu (w gospodarstwie). 

3.   Uczestnicy spotkania mogą być poproszeni o 
przygotowanie dokumentu i uczestnictwo w konferencji  
online w celu omówienia wyników prac i dokumentacji 
Grupy Zadaniowej. 

4.  Spotkania Grupy Zadaniowej EIP-AGRI są moderowane 
przez DG AGRI i ekspertów Punktu Serwisowego EIP-AGRI 

 



Obszary działań grup zadaniowych EPI-AGRI 

 AGROLEŚNICTWO: ZDREWNIAŁA ROŚLINNOŚĆ 
 Hodowla zwierząt 
 Analiza porównawcza wyników gospodarstwa 
 Systemy produkcji mleka 
 Choroby i szkodniki w uprawie winorośli 
 Obszary proekologiczne 
 Efektywność nawozowa 
 Biomasa leśna 
 Zasoby genetyczne 
 Wysoka wartość przyrodnicza terenów rolniczych 
 Integrowana ochrona roślin kapustowatych 
 Emisja gazów z produkcji zwierzęcej 
 Mieszane systemy  rolnictwa 

 
 



Obszary działań grup zadaniowych EPI-AGRI 

 Nowi uczestnicy w rolnictwie 

 Recykling substancji odżywczej 

 Rolnictwo ekologiczne 

 Trwałe użytki zielone 

 Rolnictwo precyzyjne 

 Uprawa roślin białkowych 

 Krótki łańcuch dostaw żywności 

 Materia organiczna gleby 

 Choroby odglebowe 



Grupy Zadaniowe SIR 

Zadania Grup: 

 Określenie zakresu działań  Grupy Zadaniowej  

 Identyfikacja priorytetów strategicznych w 
ramach Grup Zadaniowych   
i głównych obszarów działania, identyfikacja 
problemów 

 Przygotowanie propozycji dla Grupy 
Tematycznej d.s. innowacji w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich 

 Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie 
innowacji w rolnictwie  
i na obszarach wiejskich w ramach Grupy 
Zadaniowej 



Grupy Zadaniowe SIR 

W skład grup zadaniowych wchodzić będą 
pracownicy merytoryczni jednostek doradztwa 
rolniczego oraz stosownie do obszaru 
tematycznego przedstawiciele jednostek 
naukowo-badawczych (instytuty, uczelnie 
wyższe), przedstawiciele organizacji 
branżowych 

Proponowane obszary  działania Grup 
Zadaniowych: 

 Produkcja roślinna (w tym integrowana 
ochrona roślin) 

 Produkcja zwierzęca (w tym dobrostan 
zwierząt) 

 Rolnictwo ekologiczne i ochrona środowiska 

 Agrobiznes (w tym małe przetwórstwo) 

 Rozwój obszarów wiejskich 

 



Dziękuję za uwagę! 



 

 

 

Ważne adresy: 

 
 

 
http://ec.europa.eu/research/horizon202
0/index_en.cfm?pg=h2020-documents 
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servicepoint@eip-agri.eu  
+32 2 543 73 48 
EIP-AGRI Service PointAvenue de la 
Toisond’Or721060 Brussel Belgium 
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/ 

http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/focus-groups 
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