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Focus Grupurile PEI-AGRI
Schimb de cunoștințe pentru acțiune 



Ce este un Focus Grup PEI AGRI?

Schimb de cunoștințe și soluții inovatoare

Focus Grupurile PEI-AGRI colectează și sintetizează cunoștintele privind 
bunele practici dintr-un anume domeniu, identificând atât problemele, 
cât și posibilitățile de a le rezolva. Grupurile sugerează posibile soluții 
la problemele identificate plecând de la analiza cercetării și practicii din 
domeniul respectiv. Pe baza acestora, grupurile propun și prioritizează 
acțiuni inovatoare. Sunt identificate idei privind cercetarea aplicată 
și verificarea soluțiilor pe teren, sunt implicați fermierii, consultanții, 
practicienii din industrie și din alte domenii și sunt propuse mijloace de 
diseminare a bunelor practici.

Abordarea cauzelor din perspective diferite

Pentru a aborda probleme specifice, Focus Grupurile PEI AGRI 
reunesc 20 de experți, inclusiv fermieri sau silvicultori, consultanți, 
cercetători și reprezentanți ai agri-business. Toți aceștia contribuie 
la abordarea problemelor atât prin experiența din cadrul fermelor, 
cât și prin cunoștințe științifice. Unul dintre principalele obiective ale 
Focus Grupurilor PEI-AGRI este de a genera inovare și de a împărtăși 
cunoștințe privind bunele practici existente. Fiecare Grup își prezintă 
concluziile și recomandările într-un Raport de Focus Grup, disponibil 
prin Rețeaua PEI-AGRI.
 
În perioada 2013-2014 au fost înființate 13 Focus Grupuri PEI-AGRI. 
Rapoartele și rezultatele acestor grupuri pot fi consultate pe paginile 
acestora de pe website-ul PEI-AGRI.

Fiecare Focus Grup se reunește de cel puțin două ori pe 
parcursul unui an. Odată realizat Raportul Final, membrii 
grupului își pot continua colaborarea în cadrul spațiilor de lucru 
în comun de pe website-ul PEI-AGRI.

Această broșură a fost elaborată de Service Point PEI 
AGRI.  Focus Grupurile PEI-AGRI , Februarie 2015 
fotografii: Service Point PEI-AGRI, Shutterstock
Mai multe informații: www.eip-agri.eu
We would like to thank the National Rural 
Development Network – Romania for the translation
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Interesat să contribui?

Când și cum poți depune?

Sesiunile pentru Focus Grupurile PEI-
AGRI sunt publicate de câteva ori pe 
an și sunt deschise pe o perioadă 
de timp fixă. Fiecare sesiune are 
în vedere un Focus Grup PEI-AGRI 
diferit, pentru o temă specifică. Vor 
fi acceptate doar depunerile care 
corespund sesiunii respective. Pentru 
a fi la curent cu privire la viitoarele 
sesiuni, cea mai bună modalitate este 
să vă abonați la newsletter-ul nostru. 

Cum să găsiți mai multe 
informații?  

Pentru mai multe detalii referitoare 
la Focus Grupurile PEI-AGRI specifice 
(inclusiv descrieri, nivel de realizare 
și lista membrilor) și pentru a lectura 
rapoarte și publicații interesante, vă 
invităm să vă înregistrați pe site-ul 
PEI-AGRI.

Alăturați-vă Rețelei PEI-AGRI 
și înregistrați-vă pe website-
ul www.eip-agri.eu

Inspiră oamenii să acționeze

Rezultatele și rapoartele generate de Focus Grupurile 
PEI-AGRI nu reprezintă un sfârșit, ci un nou început! 
Prin recomandări, exemple și bune practici, raportul 
final are ca scop să inspire oamenii din Uniunea 
Europeană să se implice. 

Rezultatele Focus Grupurilor oferă idei noi și utile în 
rezolvarea unor probleme de practică și furnizează 
idei pentru noile Grupuri Operaționale sau proiecte 
de cercetare.

 
Oportunități de conectare în cadrul 
Rețelei PEI-AGRI 

Focus Grupurile PEI-AGRI creează oportunitatea de 
a întâlni experți din toată Europa, care se confruntă 
cu aceleași probleme, dar din perspective diferite. 
Acest cadru s-a dovedit foarte util în crearea de rețele 
și continuarea colaborării dincolo de perioada de 
activitate a unui Focus Grup.

“Schimbul de informații dintre specialiștii din 
diverse țări este important pentru a pune oamenii 
în legătură, a identifica soluții și pentru a genera 

inovare.”

- Răzvan Popa, expert în cadrul Focus Grupului PEI-
AGRI privind Agricultura cu Înaltă Valoare Naturală. -
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http://jusbox.us7.list-manage.com/subscribe?u=c40406f3cb81288b4051d5632&id=d1a7da98e5
http://bit.ly/14HfzCJ
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/user
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/user
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/user
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/user
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/user


CHESTIONAR  DOCUMENTE ÎN 
DEZBATERE

REUNIUNEA 1

REUNIUNEA 2
SCHIMB DE EXPERIENŢĂ 

PRACTICĂ ȘI PRIORITIZARE 
ȘTIINŢIFICĂ 

DISCUȚII PRIVIND PLANUL 
DE DISEMINARE A 

CONCLUZIILOR

RAPORT FINAL

MINI ARTICOLE

GRUP OPERAȚIONAL 

GRUP OPERAȚIONAL 

20 de experți din toată Europa
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FOCUS GRUPURILE PEI-AGRI
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