
Colaborare pentru inovare
Colaborarea în rețea a grupurilor operaționale în întreaga UE
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RO



Prezenta broșură a fost elaborată în cadrul Parteneriatului European 
pentru Inovare „Productivitatea și durabilitatea agriculturii” (PEI-
AGRI), lansat de Comisia Europeană pentru promovarea inovării în 
sectorul agricol și forestier și pentru o mai bună corelare a cercetării 
cu practica.

Broșura conține studii de caz ale Grupurilor Operaționale. Mai multe 
exemple sunt disponibile în broșurile Grupurilor Operaționale PEI-
AGRI pe site-ul PEI-AGRI. Toate informațiile sunt disponibile pe site-
ul www.eip-agri.eu
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Cuprins

Colaborare pentru inovare

Extinderea scopului privind schimbul de cunoștințe 

Colaborarea transfrontalieră

Sprijin pentru stabilirea de legături

Grafic informativ: Grupuri Operaționale: colaborare pentru inovare 
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https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/links-existing-operational-groups
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/


Grupurile Operaționale PEI-AGRI sunt proiecte 
inovatoare care au ca scop identificarea soluțiilor 
practice la problemele sau oportunitățile cu care 
se confruntă în prezent fermierii și silvicultorii 
europeni. Grupurile Operaționale reunesc parteneri 
cu cunoștințe complementare, cum ar fi fermieri, 
cercetători, consultanți agricoli, întreprinderi 
agricole etc. În cadrul programelor naționale și 
regionale de dezvoltare rurală pentru perioada 
2014-2020 sunt planificate peste 3.200 Grupuri 
Operaționale. La nivel european, au fost selectate 
sau au demarat deja aproximativ 600 proiecte de 
tipul Grupurilor Operaționale (martie 2018), iar 
acest număr este în creștere rapidă.

Grupurile Operaționale pot beneficia din 
colaborarea în rețea și cu organizații din afara 
propriului proiect și din alte regiuni și țări, cum ar 
fi alte Grupuri Operaționale, proiecte de cercetare, 
organizații ale fermierilor sau autorități locale și 
rețele europene de cunoștințe. Fie că este vorba 
de întâlniri la evenimente sau la ferme, schimb de 
cunoștințe pe teme similare la telefon, de aflarea 
unor experiențe personale în derularea proiectelor 
de inovare sau de stabilirea unui acord de 
colaborare mai formal, Grupurile Operaționale pot 
culege, în diferite moduri, rezultatele colaborării în 
rețele naționale sau internaționale.

Această broșură prezintă câteva exemple de 
colaborare reușită. Ea reprezintă o sursă de 
inspirație pentru grupurile operaționale și oferă 
instrumente pentru continuarea schimbului de 
cunoștințe în cadrul rețelei PEI-AGRI. 

 Colaborare pentru inovare
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Coraebus undatus este unul dintre principalii 
dăunători care atacă pădurile de stejar de plută 
din regiunea mediteraneeană. Acest cărăbuș 
sapă tuneluri în scoarța stejarului de plută, ceea 
ce dăunează plutei, în special pentru producția 
de dopuri de plută. Acest lucru are un impact 
economic imens asupra producătorilor de plută 
și asupra industriei plutei. Grupul Operațional 
portughez UNDERCORK lucrează la elaborarea unor 
metode de monitorizare și control al populațiilor 
de Coraebus undatus și de reducere a atacurilor 
acestor dăunători. „Acordăm o atenție deosebită 
colaborării în rețea cu alte Grupuri Operaționale 
care au ca obiect stejarul de plută. Participăm la 
întâlniri comune pentru a ne cunoaște, pentru a 
afla ce fel de activități a planificat fiecare Grup 
Operațional și pentru a discuta despre modalitățile 
de îmbunătățire a cooperării noastre”, declară Nuno 
Calado din partea partenerului principal UNAC 
(Uniunea Pădurilor Mediteraneene).

De asemenea, UNDERCORK depășește granițele 
Portugaliei, stabilind o strânsă cooperare cu 
un grup spaniol care dezvoltă un proiect de 
tip „grup operațional” ce abordează problema 
acelorași dăunători. „Participăm în mod activ la 
întâlniri unde putem discuta despre activitatea 
noastră, contribuim cu experiența noastră și 
împărtășim idei. Dorim să ne sprijinim reciproc 
în comunicarea rezultatelor proiectelor prin 
intermediul platformelor digitale, cum ar fi site-ul 
și buletinul nostru informativ, pentru a ajunge la 
mai mulți parteneri, proprietari de păduri și alte 
persoane din industria plutei din Portugalia și 
Spania. Cred că există un interes comun puternic 
de a lucra împreună. Comunicăm rezultatele, dar și 
problemele cu care ne confruntăm, lucrând umăr 
la umăr cât mai mult posibil”.

 UNDERCORK a prezentat un poster la Summitul 
pentru inovare în agricultură de la Lisabona 
(octombrie 2017). Consultați catalogul proiectului 
pentru a afla mai multe despre UNDERCORK și alte 
Grupuri Operaționale.

Tot mai multe dintre cele aproximativ 600 de proiecte „Grup Operațional” selectate sau demarate (martie 
2018) stabilesc contacte cu alte grupuri operaționale, fie din aceeași regiune sau țară, fie din alte regiuni. 
Rețelele Rurale Naționale, Autoritățile de Management și Rețeaua PEI-AGRI organizează evenimente 
de conectare și colaborare în rețea pentru a încuraja stabilirea acestor legături. Participarea la aceste 
evenimente poate facilita întâlnirea altor Grupuri Operaționale care abordează teme similare sau care 
pot oferi idei pentru abordarea provocărilor asociate proiectelor. Aceste ocazii pot chiar ajuta Grupurile 
Operaționale să găsească parteneri sau noi modalități de a comunica direct fermierilor rezultatele .

Colaborare pentru asigurarea durabilității stejarului de plută

EXTINDEREA SCOPULUI PRIVIND SCHIMBUL DE CUNOȘTINȚE
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Identificarea oportunităților în 
cadrul evenimentelor destinate 
colaborării în rețea

„Am participat la mai multe ateliere care au 
fost organizate de Rețeaua Rurală Națională 
Portugheză cu câțiva ani în urmă”, declară 
Maria do Carmo Martins din partea organizației 
portugheze COTHN (Centrul Național 
Operațional pentru Fructe și Legume). Aceste 
evenimente au fost deosebit de utile pentru 
găsirea de parteneri în domeniul cercetării, 
pentru a ne ajuta să abordăm problemele 
concrete ale producătorilor de fructe și 
legume. Apoi, am fost invitați de coordonatorii 
mai multor potențiale Grupuri Operaționale 
care, ulterior, ne-au sprijinit în comunicarea 
rezultatelor proiectului direct producătorilor”.

Vizitați site-ul COTHN pentru mai multe 
informații:  www.cothn.pt

EXTINDEREA SCOPULUI PRIVIND SCHIMBUL DE CUNOȘTINȚE

Cum vă sprijină rețeaua 
PEI-AGRI să faceți 
schimb de cunoștințe?

 Atelierele, seminariile și 
grupurile de discuții organizate de PEI-AGRI 
reunesc persoane, cum ar fi fermieri, oameni 
de știință, precum și autorități locale, toți 
implicați în domeniul inovării agricole. 
La fiecare dintre aceste evenimente, 
participanții din diferite țări și regiuni 
europene abordează chestiuni referitoare 
la inovare, pe o temă agricolă specifică.

SFAT: Puteți contacta persoane care au par-
ticipat la evenimentele noastre. Adresele 
de e-mail ale participanților sunt incluse în 
listele oficiale de participanți disponibile pe 
site-ul PEI-AGRI. 
SFAT: Membrii Focus Grupurilor pot fi con-
tactați prin intermediul site-ului PEI-AGRI.
SFAT: Membrii Focus Grupurilor pot fi 
contactați prin intermediul site-ului PEI-
AGRI. 

 Pe site-ul EIP-AGRI puteți găsi persoane 
sau proiecte cu care puteți face schimb de 
cunoștințe. Căutarea poate fi efectuată în 
funcție de un anumit sector agricol, țară, 
profesie etc.

SFAT: Trebuie să vă înregistrați pe site-ul 
EIP-AGRI dacă doriți să căutați persoane.  
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Grupurile Operaționale pot beneficia, de asemenea, de schimburi de cunoștințe cu persoane implicate în 
alte tipuri de grupuri și proiecte, cum ar fi proiectele cu mai mulți actori (multi-actor) în cadrul programului 
Orizont 2020 (Horizon2020) sau cu organizații ale producătorilor. Acestea le pot oferi idei noi, cunoștințe 
sau posibile soluții pentru problemele cu care se confruntă. De asemenea, pot contribui la comunicarea 
rezultatelor, pot ajunge și avea un impact asupra unei categorii mai ample de persoane și pot contribui 
la răspândirea informațiilor la nivel european.

Pentru producătorii de fructe din regiunea franceză 
Tarn-et-Garonne, gestionarea eficientă a apei 
este un aspect esențial, în special în perioadele de 
secetă. Grupul Operațional francez ArboNovateur 
explorează sistemele de irigații și instrumentele 
de decizie care îi pot ajuta pe producătorii de mere, 
prune, struguri și kiwi să utilizeze mai eficient apa. De 
asemenea, ei caută soluții pentru a limita utilizarea 
pesticidelor. Printre partenerii proiectului se numără 
producători de fructe, ferme școlare agricole și 
camere de agricultură, care contribuie la comunicarea 
rezultatelor proiectelor în rândul producătorilor de 
fructe din regiune.

„Organizațiile producătorilor locali și autoritățile 
regionale care nu sunt parteneri în cadrul grupului 
operațional comunică, de asemenea, rezultatele 
fermierilor, comunităților locale și consumatorilor”, 
afirmă consultantul agricol Jean-François Larrieu. 
„Vrem să le arătăm consumatorilor că producem 
alimente sănătoase și sigure în mod durabil. De 
exemplu, autoritățile locale au comunicat informații 
în cadrul școlilor locale și au organizat evenimente 
în cadrul cărora ne-am prezentat activitățile 
consumatorilor locali.

De asemenea, învățăm de la alte Grupuri 
Operaționale și am planificat o vizită de studiu la 
un Grup Operațional din regiunea italiană Emilia-
Romagna pentru a ne întâlni cu producătorii locali 
din această zonă”.

Informații suplimentare: 
http://www.arbonovateur.fr

ArboNovateur – Inovare durabilă pentru producătorii de fructe

Știați că pe site-ul 
PEI-AGRI ...

  puteți căuta proiecte interesante?  
  există o secțiune dedicată Grupurilor 

Operaționale cu informații despre toate 
grupurile operaționale?

   puteți descărca publicații care includ 
Grupuri Operaționale și alte proiecte de 
inovare care abordează teme specifice, 
cum ar fi agricultura ecologică, lanțurile de 
aprovizionare, silvicultura și multe altele?

  în fiecare lună, buletinul informativ PE-
I-AGRI prezintă idei care pot servi drept 
sursă de inspirație?  
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http://www.arbonovateur.fr/
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Rețelele tematice Horizon (Orizont) 2020 colectează cunoștințe și bune practici gata de aplicare în acest 
domeniu. Ele pot avea un rol important în reunirea partenerilor din Grupuri Operaționale, proiecte de 
cercetare Orizont 2020 și altele, și stimularea schimbul de cunoștințe.

Rețeaua tematică EuroDairy 
colectează inovații și 
bune practici din sectorul 
fermelor de lapte din 
Europa. Coordonatorul Ray 

Keatinge: „Încurajăm învățarea de la 
fermier la fermier și organizăm activități 
care se concentrează asupra nevoilor 
reale ale fermelor. În octombrie 2016, am 
organizat o vizită de trei zile în Țările de 
Jos (Olanda) pentru fermierii din cadrul 
unui Grup Operațional englez care are ca 
obiect reducerea gradului de utilizare a 
antimicrobienelor. S-au întâlnit cu fermieri 
și experți olandezi, au vizitat ferme și s-au 
arătat interesați să încerce câteva dintre 
tehnicile pe care le-au văzut. Pentru a 
închide cercul, vom vizita din nou doi 
fermieri din acest grup, pentru a vedea 
ce inovații au pus în aplicare”.

 www.eurodairy.eu

Spyros Fountas, din cadrul rețelei tema-
tice Smart AKIS finanțată prin Orizont 
2020: „Organizăm ateliere de lucru pen-
tru a face schimb de informații despre 
tehnologiile specifice agriculturii inte-
ligente disponibile și pentru a-i încuraja 
pe fermieri, cercetători, consultanți și 
alții să înființeze Grupuri Operaționale 
sau alte inițiative de colaborare. Rețelele 
tematice oferă Grupurilor Operaționale 
informații despre cele mai recente ino-
vații agricole și ajută să identifice alte 
grupuri care abordează teme similare”.

 www.smart-akis.com

Conectarea cu rețelele tematice „Orizont 2020”
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Unele țări încurajează colaborarea transfrontalieră prin 
includerea acestei oportunități în cadrul sesiunilor pentru 
grupuri operaționale. În decembrie 2017, Estonia a lansat 

o sesiune pentru grupuri operaționale transfrontaliere. Konstantin 
Mihhejev, din partea Rețelei Rurale Naționale a Estoniei: „Mulți 
fermieri, cercetători și mici întreprinzători estonieni ne-au vorbit 
despre interesul și nevoia clară de cooperare cu parteneri din alte 
țări. Le-ar putea fi de ajutor să dezvolte noi tehnologii, produse 
sau piețe potențiale, cu ajutorul partenerilor din cadrul grupurilor 
operaționale din străinătate. În urma primei noastre cereri de ofertă, 
am primit patru oferte, inclusiv de la potențiali parteneri de cooperare 
din Finlanda și Italia. Suntem foarte mulțumiți de acest rezultat. 
Aceste parteneriate vor crea noi oportunități de a obține rezultate 
bune în cadrul proiectului și de a disemina rezultatele pe scară mai 
largă la nivelul UE”.

 Informații suplimentare: site-ul Rețelei Rurale 
Naționale a Estoniei

„În landul german Schleswig-Holstein, un Grup 
Operațional local lucrează cu un expert irlandez 
pentru îmbunătățirea gestionării pășunilor.
Experiența pozitivă a grupului a încurajat 
Autoritatea de Management să includă 
oportunități de cooperare internațională în următoarea 
sesiune. Alte autorități de management ar putea face 
același lucru. Dacă doriți să înființați un Grup Operațional, 
vă recomandăm să contactați autoritatea națională sau 
regională din țara dumneavoastră, pentru a afla mai multe 
informații despre posibilitățile de cooperare internațională.”
- Konstantin Mihhejev, 
   Rețeaua Rurală Națională a Estoniei  -

COLABORAREA TRANSFRONTALIERĂ
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COLABORAREA TRANSFRONTALIERĂ

Un Grup Operațional din landul german Renania 
de Nord-Westfalia îi ajută pe fermierii germani 
din sectorul producției ecologice să împiedice 
pierderea de substanțe nutritive din sol. Un institut 
de cercetare din țara învecinată, Țările de Jos 
(Olanda), este partener în acest grup operațional. 
„Institutul Louis Bolk a realizat un calculator 
al concentrației de azot, destinat utilizării în 
agricultura ecologică și cea convențională”, declară 
coordonatoarea grupului operațional, Rachel 
Fischer. 
„Acest model de calculator folosește date privind 
condițiile climatice locale, structura locală a 
solului, producția și folosirea îngrășămintelor; 
din acest motiv, pur și simplu nu am putut folosi 
doar versiunea  olandeză. Cercetătorii din cadrul 
institutului ne ajută în prezent să ajustăm modelul 
la situația din Renania de Nord-Westfalia, în special 
pentru agricultura ecologică. Instrumentul va oferi 
un sprijin util fermierilor și consultanților implicați 
în gestionarea substanțelor nutritive.”

Rachel este convinsă că o cooperare transnațională 
are multe avantaje: „Acest parteneriat 
transfrontalier ne-a ajutat mult - și nu numai 
la realizarea calculatorului. Am descoperit că 
partenerii noștri de la Institutul Louis Bolk (Olanda) 
efectuaseră deja studii privind numeroase aspecte 
relevante și pentru noi, și invers. Cu siguranță, 
colaborarea transfrontalieră ne-a ajutat mult.”

  Mai multe informații despre grupul operațional 
„Gestionarea substanțelor nutritive și creșterea 
pe termen lung a producției în fermele de pe piața 
ecologică”: www.netzwerk-laendlicher-raum.de 
sau în baza de date a grupurilor operaționale PEI-
AGRI. 

Parteneri germani și olandezi își unesc forțele  
într-un grup operațional
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Unitatea de Sprijin  a Rețelei Rurale (US R ) din 
Finlanda a organizat un eveniment în cadrul căruia 
partenerii din Grupurile Operaționale nou înființate 
au avut ocazia să interacționeze cu cele existente. 
Juha-Matti Markkola, din cadrul US R Finlanda: „Am 
dorit să oferim grupurilor noastre operaționale 
posibilitatea de a interacționa unele cu celelalte, 
dat fiind că multe dintre ele abordează teme 
similare. Acest tip de învățare de la egal la egal este 
deosebit de util în special pentru noile proiecte și 
dorim să stimulăm un fel de mentorat care să fie 
în beneficiul tuturor. Reuniunea a reprezentat o 
bună ocazie de a afla despre experiențele altora și 
a purta discuții deschise. De asemenea, partenerii 
Grupurilor Operaționale au avut ocazia de a discuta 
direct cu Autoritatea de Management și cu Agenția 
de Plăți și de a adresa întrebări despre aspectele 
neclare.”

 Mai multe informații vor fi publicate pe site-ul 
www.maaseutu.fi

Grupurile Operaționale pot beneficia de sprijin din partea Autorităților de Management naționale și 
regionale și a Unităților de Sprijin ale Rețelelor, care comunică informații, organizează evenimente pentru 
a reuni partenerii și pot oferi, de asemenea, servicii de intermediere/brokering..

Schimbul de experiență din Finlanda

SPRIJIN PENTRU STABILIREA DE LEGĂTURI

Unitatea de Sprijin a  Rețelei Rurale din 
Scoția a instituit un serviciu de sprijin 
pentru inovare care îi îndrumă pe fermieri 
și pe silvicultori în pregătirea proiectelor 
de inovare PEI-AGRI. „Asigurăm contactul 
între fermierii care au o idee inovatoare 
și un broker de inovare, care ulterior 
stabilește legături cu alte persoane din 
cadrul lanțului de aprovizionare și în 
afara acestuia, în funcție de necesități. 
Grupul este apoi sprijinit să își definească 
și analizeze potențialele soluții și, în 
final, să pregătească un plan de proiect 
cu opțiunea de a solicita finanțarea prin 
PDR, dacă este necesar.”
– Alistair Prior, șeful Unității de 

Sprijin a Rețelei Rurale   –   

 Informații suplimentare
https://www.innovativefarmers.org/
welcometoriss
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SPRIJIN PENTRU STABILIREA DE LEGĂTURI
Rețeaua PEI-AGRI vă poate ajuta să stabiliți  legături cu diferite 
Grupuri Operaționale, potențiali parteneri de proiect, cu proiecte 
de cercetare în cadrul programului Orizont 2020, Autorități de 
Management și cu alți parteneri de cooperare.

Evenimentele PEI-AGRI reunesc periodic Grupuri Operaționale 
care abordează teme similare. Toate informațiile despre astfel 
de evenimente sunt publicate pe site-ul EIP-AGRI. Detalii privind 
Grupurile Operaționale care au fost reprezentate la unele 
evenimente sunt disponibile într-o serie de broșuri PEI-AGRI.

Prin intermediul Punctului de întâlnire de pe site-ul EIP-AGRI, puteți 
găsi parteneri cu care să colaborați, intrați în contact cu membri 
ai grupurilor operaționale și  faceți schimb de cunoștințe și idei. 
Site-ul EIP-AGRI are o secțiune dedicată Grupurilor Operaționale. 
Secțiunea reunește publicații, știri și idei care vă pot inspira, de 
pe site-ul EIP-AGRI, relevante în mod special pentru Grupurile 
Operaționale, astfel încât puteți căuta cu ușurință informații despre 
subiectele care vă interesează.

Baza de date a Grupurilor Operaționale este o arhivă unică a UE, 
ce oferă informații despre Grupurile Operaționale care au fost 
înființate, inclusiv date de contact și rezultate, atunci când devin 
disponibile. Baza de date este actualizată periodic cu noi proiecte.

 Instrumentele PEI-AGRI 
   de colaborare în rețea

www.eip-agri.eu: 
ghișeul unic pentru inovare în do-
meniul agricol în Europa 
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https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news-events/events?freetext=&event_type%5B%5D=1540
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/links-existing-operational-groups
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects?title=&field_proj_funding_source_list=0&search_api_views_fulltext
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/my-eip-agri/operational-groups
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects?title=&field_proj_funding_source_list=0&search_api_views_fulltext
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/


?

465.54.20
545.79.15

Identi�carea problemei sau a ideii inovatoare
Găsirea partenerilor potriviți1

Realizarea unui plan de proiect
Finalizarea parteneriatului
Pregătirea cererii de �nanțare prin PDR

2

Financiranje

Lansarea și derularea proiectului
Comunicarea rezultatelor intermediare3

Comunicarea rezultatelor �nale
Finalizarea administrării proiectului4

ETAPE ÎN PROCESUL GRUPULUI OPERAȚIONAL

COLABORAREA TRADIŢIONALĂ ȘI COLABORAREA 
ÎN REŢEA VĂ POT AJUTA ÎN FIECARE ETAPĂ A 

PROCESULUI

Identi�carea surselor 
de inspiraţie și de idei noi

Găsirea de 
informaţii și parteneri

Identi�carea sprijinului 
necesar pentru depunerea cererii

Învăţarea din experienţele 
altor grupuri operaţionale

Schimbul de cunoștinţe cu 
alte proiecte inovatoare, 

cu organizaţiile
și reţelele europene

Găsire de modalităţi noi de
 a face schimb de 

rezultate direct în domeniu

Identi�carea instrumentelor 
și activităţilor utile prin 

intermediul reţelei EIP-AGRI

�nanţat de

Grupuri operaționale: colaborare pentru inovare

Alăturați-vă rețelei PEI-AGRI la adresa  www.eip-agri.eu

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/user

