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Mis on EIP-AGRI fookusgrupp?
EIP-AGRI fookusgrupid jagavad teadmisi ja
innovaatilisi lahendusi
koguvad ja annavad ülevaate teadusvaldkonna headest näidetest,
toovad välja olulisemad probleemid ja võimalused, arvestavad teaduse
ja praktika hetkeseisu ning püüavad esilekerkinud probleemidele
lahendusi leida. Kõigele sellele tuginedes, toovad fookusgrupid esile ja
annavad soovitusi innovaatiliste tegevuste elluviimiseks. Fookusgrupid
otsivad huvitavaid ideesid rakendusuuringute läbiviimiseks, testivad
põldudel erinevaid lahendusi, kaasates tegevustesse talunikke,
nõustajaid, tööstust ja teisi praktikuid ning otsivad viise, kuidas
põnevaid projektitulemusi levitada.

Probleemide lahendamine erinevatest
vaatenurkadest
Erinevate probleemide lahendamiseks, kutsus EIP-AGRI fookusgrupp
kokku kakskümmend eksperti, kelle hulka kuuluvad talunikud,
metsnikud, nõustajad, teadlased ja põllumajandusettevõtete juhid.
Eksperdid panustavad nii praktilise talupidamise alase teabega kui
ka teaduslike teadmistega. EIP-AGRI fookusgruppide peamiseks
ülesandeks on olla innovatsiooni katalüsaatoriks ning levitada häid
praktikaid. Iga fookusgrupp esitab oma töö tulemused ja soovitused
Fookusgrupi raportis, mis on kättesaadav EIP-AGRI võrgustiku kaudu.
2013-2014.a loodi kolmteist EIP-AGRI fookusgruppi. Nende töö
tulemusi kajastavad raportid leiab EIP-AGRI veebilehelt.

Iga fookusgrupp kohtub umbes kaks korda aastas. Pärast
lõppraporti valmimist, saavad fookusgrupi liikmed oma
koostööd EIP-AGRI veebilehe kaudu jätkata.
Tegemist on EIP-AGRI teenuspunkti trükisega
„EIP-AGRI Fookusgrupid“, veebruar 2015
Fotod: EIP-AGRI teenuspunk, Shutterstock
Rohkem informatsiooni: www.eip-agri.eu
Soovime tänada Eesti Maaeluvõrgustiku tõlke
toimetamise eest.
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Tahad meie töösse
panustada?
Millal ja kuidas saab kandideerida?

Inimeste inspireerimine tegudele!
EIP-AGRI fookusgruppide poolt välja antud väljundid
ja raportid ei tähenda tegevuste lõppu, vaid uute
algatuste loomist! Lõpparuande eesmärgiks on läbi
soovituste, näidete ja heade praktikate tutvustamise
innustada Euroopa inimesi uute tegude elluviimiseks.
Fookusgruppide tulemused pakuvad praktilistele
probleemidele uudseid ja kasulikke lahendusi.
Lisaks annavad nad ideesid ka uute EIPtöörühmade ja teadusprojektide loomiseks.

EIP-AGRI võrgustiku ühenduspunktid

EIP-AGRI fookusgruppide taotlusvoorud
avatakse kindlaks määratud ajal paar
korda aastas.
Iga taotlusvoor on avatud erinevate
teemade kaupa, erinevate EIPAGRI fookusgruppide jaoks. Taotlusi
võetakse vastu ainult vastava
teema kaupa. Kõige paremini saab
taotlusvoorude aegadega kursis olla,
kui liitudes EIP-AGRI uudiskirjaga.
Kustleiabtäpsematinformatsiooni?
Registreeru EIP-AGRI veebilehel
ning sealt leiad erinevate EIP-AGRI
fookusgruppide
kohta
rohkem
informatsiooni – nt fookusgruppide
kirjeldus,
millises
arengujärgus
fookusgrupp parajasti on ning
osalejate nimekirja. Lisaks saab
tutvuda huvitavate raportite ja
väljaannetega.

Liitu EIP-AGRI võrgustikuga
ja
registreeru
EIP-AGRI
veebilehe kasutajaks siin
www.eip-agri.eu

EIP-AGRI fookusgrupid võimaldavad kohtuda teiste
ekspertidega üle kogu Euroopa, kes tegelevad samade
probleemidega, kuid omavad eri vaatenurki. Selline
lähenemine on osutunud võrgustike loomisel väga
edukaks ning tegevust jätkatakse kogu fookusgrupi
tegutsemise vältel.

“Eri riikide ekspertide omavaheline teadmiste
vahetus on oluline selleks, et inimesi kokku viia,
leida uusi lahendusi ja luua innovatsiooni.”
- Razvan Popa, Kõrge loodusväärtusega talupidamise
teemalise fookusgrupi ekspert -
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EIP-AGRI FOCUS GROUPS

KOHTUMINE 1
UURING

ARUTELU DOKUMENT

20 eksperti üle Euroopa

PRAKTILISTE KOGEMUSTE JA
TEABE VAHETAMINE
PRIORISEERIMINE

KOHTUMINE 2
ÜLESTÄHENDUSED

EIP-TÖÖRÜHMAD

ARUTELU KOKKUVÕTETE
TEGEMISEKS

LÕPPRAPORT

EIP-TÖÖRÜHMAD
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Liitu EIP-AGRI võrgustikuga: www.eip-agri.eu
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