ΣΥΝΔΕΘΕΊΤΕ ΜΑΖΊ
ΜΑΣ!

Συνδεθείτε με το AgriLink για να συνεισφέρετε στην
ανάπτυξη νέων, καλύτερων μεθόδων παροχής συμβουλών,
που αποσκοπούν στην ανάπτυξη καινοτομιών στον
Το AgriLink είναι ένα πολυ-συμμετοχικό έργο που
χρηματοδοτείται από το Horizon 2020 - το Πρόγραμμα
Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία.
Συνενώνει 16 εταίρους (πανεπιστήμια, δημόσια και

αγροτικό χώρο! Θα γίνουν συνεντεύξεις με γεωργούς,
παρόχους γεωργικών συμβουλών και ένα ευρύ φάσμα
ειδικών, συμπεριλαμβανόμενων των ερευνητών και
των διαμορφωτών πολιτικής. Μπορείτε επίσης να

ιδιωτικά ερευνητικά ινστιτούτα, γεωργικούς συμβούλους

συμμετάσχετε σε ένα «Ζωντανό Εργαστήριο» (Living Lab),

των δημοσίων οργανισμών, ιδιωτικές μικρομεσαίες

να συνεισφέρετε στις ηλεκτρονικές μας έρευνες, να

επιχειρήσεις (ΜΜΕ), έναν γεωργικό οργανισμό και ειδικούς

σχολιάσετε τις Περιλήψεις Καλών Πρακτικών (Practice

στην επικοινωνία και την εξ αποστάσεως μάθηση) από 13

Abstracts) ή να λάβετε μέρος στα εργαστήριά μας

Ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Γαλλία,
Ελλάδα, Ίταλία, Λετονία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία,

(workshops).

Πορτογαλία, Ρουμανία, Ίσπανία και Ηνωμένο Βασίλειο).

www.agrilink2020.eu
agrilink2020
Συντονιστής έργου: pierre.labarthe@inra.fr
Γεωργική Γνώση: Συνδέοντας γεωργούς,
συμβούλους και ερευνητές για την ενίσχυση
της καινοτομίας

Το έργο χρηματοδοτείται από το Horizon 2020 - το Πρόγραμμα
Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία στο πλαίσιο της
συμφωνίας επιχορήγησης No. 727577.

www.agrilink2020.eu

ΓΊΑΤΊ ΤΟ AGRILINK?

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι προσεγγίσεις σχετικά με την ανταλλαγή της γνώσης, τη
μάθηση και την καινοτομία στον αγροτικό χώρο μεταβάλλονται
ραγδαία. Οι γεωργοί σήμερα έχουν πρόσβαση σε πολλές πηγές
πληροφόρησης. Η απευθείας μάθηση η οποία συντελείται μεταξύ
των γεωργών βαθμιαία αποκτά μεγαλύτερη σπουδαιότητα, ενώ
νέα μέσα επικοινωνίας και τεχνολογίες πληροφόρησης παρέχουν
συναρπαστικές, νέες δυνατότητες για τη δημιουργία και την
ανταλλαγή της γνώσης. Ο ρόλος των γεωργικών συμβούλων
αναπόφευκτα αλλάζει επίσης. Η καλύτερη κατανόηση της
αλλαγής του ρόλου των συμβούλων αποτελεί καίριας σημασίας
προϋπόθεση για τη βελτίωση των Συστημάτων Γεωργικής
Γνώσης και Καινοτομίας (Agricultural Knowledge and Innovation
Systems - AKIS), σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και την
προώθηση των απαραίτητων αλλαγών για τη μετάβαση σε μια πιο
αποτελεσματική, παραγωγική και βιώσιμη Ευρωπαϊκή γεωργία.

ΤΊ ΚΑΝΟΥΜΕ
Το έργο ξεκινά με τη συγκρότηση ενός αναλυτικού θεωρητικού πλαισίου
που αποτελεί το πρώτο βήμα για την δημιουργία συναντίληψης βασικών
εννοιών και διαδικασιών, οι οποίες υποστηρίζουν και καθοδηγούν όλες
τις μετέπειτα δράσεις του έργου.
Το κύριο μέρος της έρευνας αναλύει τις διαδικασίες που ακολουθούν οι
γεωργοί, προκειμένου να συλλέξουν, να ανταλλάξουν και να αξιοποιήσουν
διαφορετικές πηγές πληροφόρησης (πηγές που συγκροτούν το οικείο
τους μικρο-Σύστημα Γνώσης και Καινοτομίας - micro-AKIS). Η έρευνα
βασίζεται σε συνεντεύξεις με γεωργούς και παρόχους συμβουλών σε 26
περιφέρειες της Ευρώπης, εστιάζοντας σε τέσσερεις κύριους τομείς
καινοτόμων δράσεων (ψηφιοποίηση, ολοκληρωμένη και βιολογική
γεωργία, διαφοροποίηση και συνεργατική οργάνωση).
Παράλληλα, στο πλαίσιο έξι Ζωντανών Εργαστηρίων (Living Labs)
δοκιμάζονται νέοι, βελτιωμένοι τρόποι διασύνδεσης των γεωργών,
των συμβούλων (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) και των ερευνητών, με
στόχο τη συν-δημιουργία πιο αποτελεσματικών υπηρεσιών υποστήριξης
σε διαφορετικές περιπτώσεις καινοτομιών. Επίσης, σημαντικό

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ
Το AgriLink είναι ένα πολύ-συμμετοχικο έργο με περίοδο
υλοποίησης τα έτη 2017-2021. Στο διάστημα αυτό οι εταίροι
της κοινοπραξίας μας, αποτελούμενη από ακαδημαϊκά ιδρύματα
και οργανισμούς γεωργικών εφαρμογών συνεργάζονται,
συνδυάζοντας ποικίλες διεπιστημονικές απόψεις, ώστε να
βελτιώσουν την κατανόηση του ρόλου που παίζουν διαφορετικοί
πάροχοι γεωργικών συμβουλών – τυπικοί και άτυποι- οι οποίοι
εμπλέκονται στην ενίσχυση της μεταφοράς της γνώσης, της
μάθησης και της καινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη
ποικιλομορφία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στον Ευρωπαϊκό
χώρο.

πεδίο εστίασης του έργου αποτελεί η διακυβέρνηση των εθνικών
Συστημάτων Γεωργικών Συμβουλών (Farm Advisory System - FAS), που
περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της
σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Τα στοιχεία και τα διδάγματα του έργου τροφοδοτούν μια υπό εξέλιξη
διαδικασία ολοκληρωμένης αξιολόγησης, αναστοχασμού και μάθησης
που θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη εμπεριστατωμένων πρακτικών και
προτάσεων πολιτικής. Όλα αυτά πλαισιώνονται από δραστηριότητες
που διασφαλίζουν την αποτελεσματική συμμετοχή των εμπλεκομένων
ομάδων συμφερόντων και των δρώντων σε όλη τη διάρκεια του έργου,
καθώς επίσης και το μακροχρόνιο και ουσιαστικό αντίκτυπό του.

Στη διάρκεια υλοποίησης του AgriLink προβλέπεται :
•
πραγματοποίηση ζωντανού διαλόγου για το ρόλο των
γεωργικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στο μέλλον,
περιλαμβανομένων ειδικών αναφορών στην ενίσχυση των
Γεωργικών Συστημάτων Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS) στο
πλαίσιο της μετά το 2020 Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•
συστηματική υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας για τα
Γεωργικά Συστήματα Γνώσης και Καινοτομίας της Μόνιμης
Επιτροπής για την Αγροτική Έρευνα (SCAR)
•
δημιουργία πολυάριθμων περιλήψεων καλών πρακτικών
που προκύπτουν από την έρευνα του μικρο-Συστήματος
Γνώσης και Καινοτομίας των γεωργών (micro-AKIS), τη
χαρτογράφηση των Συστημάτων Γεωργικών Συμβουλών
(FAS) και τα Ζωντανά Εργαστήρια (Living Labs) – όλα
διαμορφωμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για την Καινοτομία (European
Innovation Partnership - EIP-AGRI)
Μία σειρά πολυ-συμμετοχικών εργαστηρίων και σεμιναρίων
(διαδικτυακά και δια ζώσης), που παρέχουν την ευκαιρία άμεσης
εμπλοκής με το έργο.
•
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και η δημιουργία
εκπαιδευτικού υλικού που καλύπτουν με ευρύτητα τις
θεωρητικές και πρακτικές παραμέτρους που ενέχονται στη
βελτίωση των υπηρεσιών γεωργικής συμβουλευτικής και
καινοτομίας.
Ένα καταληκτικό συνέδριο και η παρουσίαση εμπεριστατωμένων
προτάσεων πολιτικής.
Όλα τα αποτελέσματα του έργου, τα οποία στοχεύουν σε
πρακτικές και πολιτικές, υπόκεινται σε διαδικασίες επικύρωσης
και βελτίωσης βάσει επαναξιολόγησης από τα μέλη της
κοινοπραξίας, τους συμβούλους του έργου και τις ενδιαφερόμενες
ομάδες συμφερόντων.

