
1 
 

EIP-AGRI Newsletter o pôdohospodárstve a inováciách | 105. vydanie | júl 2022  
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INŠPIRATÍVNE NÁPADY 
 

 

Všetko, čo potrebujete vedieť o ovciach na jednej digitálnej 

platforme 

Operačná skupina v Bulharsku vyvíja 

národnú webovú platformu na 

zhromažďovanie zdrojov a znalostí pre 

sektor chovu oviec. Simeon Karakolev 

z projektu: „Je na nej všetko, čo by ste 

potrebovali vedieť o chove oviec a 

spracovaní ovčích produktov. To siaha od 

individuálnych svedectiev farmárov cez 

vedecký výskum plemien oviec až po 

možnosti financovania a legislatívne 

informácie.“ Zistiť viac. 

 

 

Kampaň na zvýšenie povedomia 

o AKIS v Holandsku 

„Vidíme, že výraz AKIS sa v našej sieti 

používa čoraz viac, no mnohým ľuďom 

stále nie je jasné, čo to vlastne znamená,“ 

vysvetľuje Thamar Kok z holandskej 

jednotky podpory siete. "Rozhodli sme sa 

zorganizovať sériu webinárov, ktoré 

odpovedia na tieto otázky." Zistite, ako 

boli tieto podujatia organizované. 

 

 
 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-everything-you-need-know-about
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-everything-you-need-know-about
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-everything-you-need-know-about
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-awareness-raising-campaign
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-awareness-raising-campaign
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-awareness-raising-campaign
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-awareness-raising-campaign
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Vedeli ste, ţe? 

Vedeli ste, že EIP-AGRI stavia AKIS do 

centra pozornosti? Vedomosti a inovácie 

zohrávajú kľúčovú úlohu pri pomoci 

poľnohospodárom, lesníkom a vidieckym 

komunitám čeliť súčasným a budúcim 

výzvam. „Poľnohospodárske znalostné 

a inovačné systémy“ (AKIS) pomáhajú 

spájať ľudí a zabezpečujú zdieľanie 

vedomostí medzi každým, kto ich 

používa a produkuje. Pozrite si túto 

stránku, ktorá obsahuje príslušné 

operačné skupiny a ďalšie inšpirácie zo 

siete EIP-AGRI. 

 

 

 

AKTIVITY PODPORNEJ JEDNOTKY EIP-AGRI 
 

Broţúra AKIS je dostupná v 7 jazykoch 

Brožúra EIP-AGRI „Poľnohospodárske znalostné 

a inovačné systémy (AKIS): Podpora tokov inovácií 

a znalostí v celej Európe“ vyzdvihuje kľúčové 

vlastnosti a inšpiratívne príklady, ktoré pomôžu 

vybudovať silnejší AKIS. Príklady z AKIS v Slovinsku, 

Belgicku, Nemecku a Španielsku ukazujú, ako môžu 

znalosti a inovácie pomôcť európskym farmárom, 

lesníkom a vidieckym komunitám čeliť súčasným 

a budúcim výzvam. Broţúra je teraz k dispozícii 

v angličtine, estónčine, francúzštine, nemčine, 

taliančine, poľštine a španielčine. 

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/akis-eip-agri-spotlight
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/akis-eip-agri-spotlight
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-agricultural-knowledge-and-0
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-agricultural-knowledge-and-0
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-agricultural-knowledge-and-0
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Podujatie EIP-AGRI na výmenu poznatkov  

Na jar 2023 usporiada EIP-AGRI podujatie zamerané na výmenu poznatkov. Celkovým 

cieľom tohto seminára je podporiť členské štáty pri implementácii ich stratégie AKIS   

v ich plánoch SPP vytváraním príležitostí na vzájomné učenie sa a na inšpiratívnu 

výmenu, čím sa vybudujú kapacity správ členských štátov a iných aktérov AKIS s rôz-

nymi prístupmi ku konkrétnej koordinácii a implementácii Strategických plánov AKIS. 

Viac informácií už čoskoro, sledujte tento priestor. 

 

Výzva na nových expertov EIP-

AGRI Focus Group 

Práve bola vyhlásená výzva na vytvorenie 

troch nových fokusových skupín EIP-AGRI. 

Témy sú: 

Posilnenie biodiverzity na poľnohospodárskej 

pôde prostredníctvom vysoko rozmanitých 

krajinných prvkov 

Sociálne poľnohospodárstvo a inovácie 

Obnova opustenej poľnohospodárskej pôdy 

Ak sa chcete prihlásiť, prečítajte si celý 

text výzvy a kliknite na odkaz na formulár 

žiadosti v texte výzvy. 

 

AKTIVITY PODPORNEJ JEDNOTKY EIP-AGRI 
 

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/eip-agri_call_eoi_focus_groups_2023_0.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/eip-agri_call_eoi_focus_groups_2023_0.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups
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Hodnotitelia zbierajú nápady, ako hodnotiť AKIS v ďalšej SPP 

V dňoch 30. – 31. mája 2022 zorganizovalo Európske centrum pomoci pre hodnotenie 

SPP workshop osvedčených postupov zameraný na hodnotenie AKIS. Na workshope sa 

zúčastnilo viac ako 105 zainteresovaných strán z 24 členských štátov. Pri hodnotení 

AKIS v ďalšej SPP identifikovali niekoľko výziev, ale navrhli aj kľúčové kroky na 

efektívne hodnotenie týchto znalostných a inovačných ekosystémov v budúcnosti. 

Zistiť viac. 

 

Praktické zhrnutia o politických 

otázkach súvisiacich s SPP 

Kontaktný bod ENRD pravidelne publikuje 

dokumenty Policy Insight o otázkach 

súvisiacich s SPP. Tieto pútavé súhrnné 

dokumenty sa ľahko čítajú a poskytujú 

praktické informácie o najnovšom vývoji vo 

svete agropotravinárskej politiky EÚ, ako 

napríklad dokument s názvom „Vychová-

vanie k lepšej výžive prostredníctvom 

vytvárania sietí“. Stiahnite si ich všetky. 

 

 

Úloha inovačných sietí v Rakúsku, Poľsku a Španielsku 

V júni 2021 Európska komisia zorganizovala sériu webinárov o úlohe inovačných sietí v 

členských štátoch pri príprave národných strategických plánov SPP. Webináre poskytli 

inšpiráciu z Rakúska k ich strategickým plánom SPP a AKIS, úlohe vytvárania sietí 

inovácií v strategickom pláne SPP v Poľsku a podpore synergií: H2020 a politika 

rozvoja vidieka prostredníctvom EIP-AGRI v Španielsku. Pozrite si videá na 

webovej stránke podujatia. 

 

Strategická pracovná skupina SCAR 

AKIS 

Strategická pracovná skupina SCAR AKIS (SWG) 

sa zameriava na zlepšenie fungovania AKIS v 

biohospodárstve. Zahŕňa všetky agropotravi-

nárske reťazce a reťazce biomasy, od výrobcu po 

spotrebiteľa v systémovom prístupe. Aniko 

Juhasz, spolupredsedníčka pracovnej skupiny: 

„Interakcia je kľúčová pre inováciu a riešenie 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/evaluators-collect-ideas-how-assess-akis-next-cap
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/evaluators-collect-ideas-how-assess-akis-next-cap
https://enrd.ec.europa.eu/discover-our-new-publication-series_en
https://enrd.ec.europa.eu/discover-our-new-publication-series_en
https://enrd.ec.europa.eu/discover-our-new-publication-series_en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/preparing-cap-strategic-plans-role-innovation
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/preparing-cap-strategic-plans-role-innovation
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/preparing-cap-strategic-plans-role-innovation
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/scar-akis-strategic-working-group
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/scar-akis-strategic-working-group
https://enrd.ec.europa.eu/discover-our-new-publication-series_en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/scar-akis-strategic-working-group
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správnych výziev, aby sa stimulovali vhodné výskumné a inovačné aktivity, vytváranie 

vedomostí a výmena vedomostí.“ Viac info tu. 

 

EUREKA! Je vytvorená 

interaktívna platforma pre 

vedomosti! 

Počas posledných dvoch rokov projekt 

EUREKA Horizontu 2020 vyvinul a otestoval 

užívateľsky prívetivú platformu: EU 

FarmBook. Platforma spája nové poznatky 

z výskumných a inovačných projektov 

financovaných EÚ, aby boli dostupné na 

jednom mieste pre farmárov, lesníkov a 

poradcov v celej Európe, ktorí to najviac 

potrebujú. A tam to nekončí... Čítajte 

ďalej. 

 

Tréningová súprava FarmDemo 

FarmDemo, spolupráca medzi projektmi 

Horizontu 2020, nedávno vytvorila školiacu 

súpravu, ktorá pomôže farmárom 

organizovať úspešné ukážky fariem. 

Nástroje, pokyny a videá sú zostavené na 

vyhradenej webovej stránke. Existujú 

materiály pre online demonštrácie, aj 

demonštrácie na farme. Adrien Guichaoua (z 

NEFERTITI, jedného zo zapojených 

projektov) hovorí: „Ukážky sa používajú na 

zdieľanie skúseností v prostredí medzi 

farmármi a na podporu spoločného 

vytvárania vedomostí medzi farmármi a iný-

mi aktérmi.“ Viac informácií. 

 

Novinky AKIS od NEFERTITI 

Partneri zapojení do NEFERTITI vyvinuli metodiku na organizovanie 

regionálnych/miestnych workshopov AKIS s cieľom zamyslieť sa nad otázkou „Ako 

môžu aktéri zlepšiť toky znalostí? V tomto videu Cynthia Giagnocavo, University of 

Almeria, v 7 krokoch vysvetľuje, ako zorganizovať workshop o porozumení miestnemu 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/scar-akis-strategic-working-group
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/eureka-interactive-platform-knowledge-created
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/eureka-interactive-platform-knowledge-created
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/eureka-interactive-platform-knowledge-created
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/eureka-interactive-platform-knowledge-created
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/eureka-interactive-platform-knowledge-created
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/farmdemo-training-kit
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/farmdemo-training-kit
https://www.youtube.com/watch?v=8xURGGTRzYQ&t=3s
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/eureka-interactive-platform-knowledge-created
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/farmdemo-training-kit
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AKIS, aby vzájomné učenie a demo aktivity farmy lepšie zapadli do miestneho 

systému, a tak vytvorili pridanú hodnotu. 

 

 

 

 

MOŢNOSTI FINANCOVANIA 

 

 

Synergie medzi fondmi EÚ na výskum a inovácie 

v poľnohospodárstve 

Táto štúdia Európskeho centra pre výskum politík skúmala potenciál a využitie synergií 

medzi fondmi EÚ v oblasti výskumu a inovácií v poľnohospodárstve. Zameriava sa na 

postupy, ktoré môžu stimulovať synergie, predstavuje úspešné príbehy a tiež 

ponaučenia z výziev. Časť 3 konkrétne ilustruje politické prostredie pre 

poľnohospodárske inovácie a uvádza príklady AKIS. Prečítajte si štúdiu. 

 

Financovanie na podporu európs-

keho obehového biohospodárstva 

Circular Bio-based Europe (CBE) JU zverejnil 

svoju prvú výzvu na predkladanie návrhov 

projektov. Celkovo 120 miliónov EUR je 

vyčlenených na podporu konkurencieschopného 

obehového priemyslu založeného na 

biologických výrobkoch v Európe. Témy 

zahŕňajú „Kooperatívne obchodné modely pre 

udržateľnú mobilizáciu a zhodnocovanie 

poľnohospodárskych zvyškov, vedľajších 

produktov a odpadu vo vidieckych oblastiach“   

https://scar-europe.org/images/SCAR-Documents/Reports_outcomes_studies/AKIS2_Synergies_study_final_210219.pdf
https://scar-europe.org/images/SCAR-Documents/Reports_outcomes_studies/AKIS2_Synergies_study_final_210219.pdf
https://scar-europe.org/images/SCAR-Documents/Reports_outcomes_studies/AKIS2_Synergies_study_final_210219.pdf
https://www.cbe.europa.eu/news/eu120-million-available-advancing-europes-circular-bioeconomy
https://www.cbe.europa.eu/news/eu120-million-available-advancing-europes-circular-bioeconomy
https://www.youtube.com/watch?v=aA7ONIcojCw&t=386s
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a „Alternatívne zdroje pre zložky potravín a/alebo krmív s vysokou pridanou 

hodnotou“. Termín 22. septembra. 

 

 

LIAISON2020 – @liaison2020 – 22. mája 2022 

Aký je najlepší spôsob, ako zvládnuť #diverzitu a 

prispôsobiť sa zmenám v #multiaktorových 

projektoch? Ako dosiahnuť dôveru a udržať 

motiváciu? 

➡ ̀ HEALTHY PARTNERSHIPS´ - ZDRAVÉ 

PARTNERSTVÁ - pomáha zlepšovať #spoluprácu a 

#koordináciu v #koinovačných partnerstvách.��� 

https://doi.org/10.5281/zenodo 

 

 

 

 
 

POŠLITE NÁM PRÍSPEVKY PRE NEWSLETTER EIP-AGRI 

Ak máte relevantné informácie pre sieť EIP-AGRI založené na inováciách 

v poľnohospodárstve - video, možnosť financovania, inšpiratívny nápad, výzvu na 

príspevok, prieskum, správu, pošlite nám ich prosím supportfacility@eip-agri.eu. 

Bulletiny vychádzajú druhý utorok v mesiaci, preto nám prosím pošlite informácie 

najmenej 4 týždne pred týmto dátumom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbe.europa.eu/news/eu120-million-available-advancing-europes-circular-bioeconomy
https://twitter.com/i/web/status/1528417965179281411
https://doi.org/10.5281/zenodo
mailto:supportfacility@eip-agri.eu
https://twitter.com/i/web/status/1528417965179281411
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PRIPOJTE SA K SIETI EIP-
AGRI 

ODOBERAJTE 
NEWSLETTER 

PREPOŠLITE TENTO 
NEWSLETTER 

 
.............................................................................................................................................................................................. 

Podporná jednotka EIP-AGRI sídli v Bruseli. 

Môžete nás kontaktovať e-mailom supportfacility@eip-agri.eu 

Ďalšie informácie nájdete na domovskej stránke EIP-AGRI 

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme! 

............................................................................................................................................................................................. 

Copyright © 2021 Podporná jednotka „Výmena inovácií a znalostí | EIP-AGRI, Všetky práva vyhradené. Obsah bulletinu EIP-AGRI 

nemusí nevyhnutne odrážať názory inštitúcií Európskej únie. 

 

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto e-mailov? 

Môžete aktualizovať svoje preferencie alebo zrušiť odber z tohto zoznamu. 

 

 

 

 

Voľný preklad do slovenského jazyka: Ing. Anna Košíková, PhD.   

Neprešlo jazykovou úpravou.   

Zdroj: https://sh1.sendinblue.com/3gufue139txpfe.html?t=1658753091 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/user?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter&pk_content=nl_12_2021
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/user?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter&pk_content=nl_12_2021
https://90b87de2.sibforms.com/serve/MUIEAGQyUEW-JZPh_hWPoj4WfKcA-FkRRPlEJxPxJtvOPMFYXRqiu-AlL29ivMIcx0VEL0qlOlU6DbdPlI560Z8e3mY6y2YC1LRgMw1_jW9xEAbrHJMnAXAP6fgH60FynE73WNnS6fAs_hoL1ZUh3kKtgqc84a_K8kJ-6spB91jPjlTiH-Yi1CgotDtpc92JVV8VXwhGbkF1AB2b
https://90b87de2.sibforms.com/serve/MUIEAGQyUEW-JZPh_hWPoj4WfKcA-FkRRPlEJxPxJtvOPMFYXRqiu-AlL29ivMIcx0VEL0qlOlU6DbdPlI560Z8e3mY6y2YC1LRgMw1_jW9xEAbrHJMnAXAP6fgH60FynE73WNnS6fAs_hoL1ZUh3kKtgqc84a_K8kJ-6spB91jPjlTiH-Yi1CgotDtpc92JVV8VXwhGbkF1AB2b
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/
https://90b87de2.sibforms.com/serve/MUIEAGQyUEW-JZPh_hWPoj4WfKcA-FkRRPlEJxPxJtvOPMFYXRqiu-AlL29ivMIcx0VEL0qlOlU6DbdPlI560Z8e3mY6y2YC1LRgMw1_jW9xEAbrHJMnAXAP6fgH60FynE73WNnS6fAs_hoL1ZUh3kKtgqc84a_K8kJ-6spB91jPjlTiH-Yi1CgotDtpc92JVV8VXwhGbkF1AB2b
https://90b87de2.sibforms.com/serve/MUIEAENPgD5gco8QbOSQNgm4A4NR4SBl3CF85q1ZJwJhvG2SRVqEhMla7IHWX7h1ppYmvu4y4EYxpirWS2C10dZ0hz0clwaluG58_FIz_um9s-UidOGB9leu6xitQFOabbDC4yKCAKc8dLy2fqG3Eh3mm-zaSlGQecytt8clugTfiA8JTaE5yYZB6tNgsM8Lkfj_lYUI_w9GFt6o

