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Infografiikka

Tämä esite on käännetty suomeksi Euroopan Komission Maatalouden ja maaseudun
kehittämisen pääosaston alkuperäisestä englanninkielisestä versiosta. Haluaisimme
kiittää Maaseutuverkostopalvelut-yksikköä käännöstyöstä.

EIP-AGRI on uusi tapa edesauttaa innovaatioiden syntyä maa- ja metsätalouden aloilla Euroopassa. Vuonna 2013 perustettu maatalouden tuottavuuden ja
kestävyyden eurooppalainen innovaatiokumppanuus
EIP-AGRI rakentaa siltoja tutkimuksen ja käytännön
välille. Tärkeimpiä työmuotoja ovat innovaatioryhmien
toteuttamat käytännön projektit ja verkostojen toiminta.
Eurooppalainen innovaatiokumppanuus (European
Innovation Partnership, EIP) on käsite, joka otettiin
käyttöön komission innovaatiounionia koskevassa tiedonannossa vuonna 2010. EIP edistää toimijoiden yhteistyötä synergiaetujen ja lisäarvon saavuttamiseksi
EU:ssa. EIP-AGRI:n perustana ovat olemassaolevat
politiikkaohjelmat, ennen kaikkea maaseudun kehittämispolitiikka ja EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020.
EIP-AGRI:n menestyksen avain on yhteistyö ja tiedon
ja kokemusten jakaminen koko tuotantoketjulle ja tiedeyhteisölle innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi
ja välittömästi käyttöön soveltuvien tutkimustulosten
tuottamiseksi. Tämän takia EIP-AGRI keskittyy luomaan kumppanuuksia, käyttämään alhaalta ylöspäin
suuntautuvia lähestymistapoja ja liittämään kaikki toimijat verkostoihin.

EIP-AGRI:n palvelupiste
Euroopan komissio perusti EIP-AGRI:n palvelupisteen
huhtikuussa 2013 luomaan yhteyksiä ja edistämään
maatalousalan innovaatioita ja tiedonvaihtoa. EIP-AGRI:n palvelupiste toimii välittäjänä EIP-AGRI:n verkostossa edistäen kaikkien innovaatiotoiminnassa mukana olevien toimijoiden välistä viestintää ja yhteistyötä.
Verkostossa on maanviljelijöitä, tutkijoita, neuvojia,
liikeyrityksiä, ympäristöryhmiä, kuluttajajärjestöjä ja
muita kansalaisjärjestöjä.
Palvelupiste tarjoaa palveluja innovaatiotoimintaa
varten. Tässä esitteessä kerrotaan palvelupisteen tarjonnasta yleisesti ja neuvotaan, miten innovaatiotoimintaan pääsee mukaan.
Mistä unelmoimme? Kun romanialainen asiantuntija
kehittää ratkaisun, josta olisi hyötyä espanjalaiselle maanviljelijälle, haluamme saada välitettyä tiedon
asiasta mahdollisimman nopeasti.
Tai jos suomalainen neuvoja etsii ratkaisua paikallisten maanviljelijöiden ongelmaan, hän löytää EIP-AGRI:n verkkosivuilta virolaisen innovaatioprojektin kehittämän ratkaisun.
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INNOVAATIORYHMÄ
INNOVAATIORYHMÄ

INNOVAATIORYHMÄ

INNOVAATIORYHMÄ
INNOVAATIORYHMÄ

TEEMAVERKOSTOT
MONIEN TOIMIJOIDEN PROJEKTIT

NEUVONTAPALVELU

FOKUSRYHMÄT

TYÖPAJAT JA SEMINAARIT
Luo yhteyksiä maanviljelijöiden, tutkijoiden,
neuvojien, liikeyritysten, ympäristöryhmien,
kuluttajajärjestöjen ja muiden
kansalaisjärjestöjen välille.
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Palvelut > Palveluksessasi sinua varten
Vastauksia kysymyksiin
EIP-AGRI:n palvelupiste toivoo yhteydenottoja maanviljelijöiltä, tutkijoilta, neuvojilta, liikeyrityksiltä, ympäristöryhmiltä, kuluttajajärjestöiltä ja kaikilta maatalousalan innovaatioista kiinnostuneilta. Haluamme tarjota palveluita kaikille.
Meiltä saa tietoja muun muassa rahoitusmahdollisuuksista,
EIP-AGRI:n järjestämistä tulevista tapahtumista, toimijaryhmistä ja monista muista EIP-AGRI:in liittyvistä asioista.
Yhteystiedot:
Toimiston osoite:
EIP-AGRI:n palvelupiste
Avenue du Toison d’Or 72
1060 Brussels
Belgia
Puhelin: +32 2 543 73 48
Sähköposti: servicepoint@eip-agri.eu
tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirje verkkosivujemme
kautta
seuraa meitä twitterissä: @EIPAGRI_SP
löydät meidät myös LinkedInistä
www.linkedin.com/in/eipagriservicepoint

Fokusryhmät käsittelevät maatalouden
erityishaasteita
EIP-AGRI:n palvelupiste kokoaa fokusryhmiä käsittelemään
maatalousalaan liittyviä erityisaiheita. Ryhmissä kootaan
tietoa maatalouden käytännöistä, tehdään kerätystä tiedosta yhteenvetoja ja luetteloidaan ongelmat ja mahdollisuudet. Tutkimuksen tilanne arvioidaan ja etsitään ratkaisumahdollisuuksia havaittuihin ongelmiin.
Tulosten perusteella ryhmät ehdottavat uusia innova
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tiivisia toimia ja asettavat ne tärkeysjärjestykseen sekä
levittävät parhaita käytäntöjä ja sovellettua tutkimustietoa maanviljelijöille, neuvojille, alan teollisuudelle ja muille
toimijoille.
Fokusryhmät ovat tehokkaita yksiköitä, joiden toimiaika on
rajallinen. Niiden toiminta päättyy loppuraporttiin noin vuoden työskentelyn jälkeen. Ryhmät koostuvat 20 eurooppalaisesta asiantuntijasta, joilla on osaamista eri aiheista. Mukana on maanviljelijöitä, neuvojia, maatalousliiketoiminnan
osaajia ja tutkijoita. Kaikki ovat alansa avainosaajia.
Esimerkiksi tällä hetkellä toimiva valkuaiskasvien teemaryhmä tekee ehdotuksia valkuaiskasvien kilpailukyvyn parantamiseksi EU:n alueella. Ryhmä analysoi valkuaiskasvien
kysynnän Euroopassa, arvioi valkuaispitoisten satokasvien
potentiaalin ja rehulaadun ja ottaa huomioon kasvien arvon
viljelykierrossa. Tuloksena on vaihtoehtoisia suunnitelmia ja
suuntaviivoja lisätutkimusta varten sekä ehdotuksia tapaustutkimusten aiheiksi.
FEhdotukset uusien fokusryhmien aiheiksi ovat aina tervetulleita. Jos olet kiinnostunut osallistumaan oman erikoisalasi fokusryhmään, jätä hakemus, kun ryhmiin haetaan jäseniä. Avoimet haut julkistetaan kuukausittain ilmestyvässä
uutiskirjeessä.

Tapahtumien järjestäminen
Henkilökohtaiset tapaamiset ovat edelleen paras tapa edistää ja parantaa yhteistyötä. Järjestämiimme työpajoihin,
seminaareihin ja konferensseihin kokoontuu kaikenlaisia
maatalousalan innovaattoreita. Mukana on esimerkiksi maanviljelijöitä, tiedemiehiä ja paikallisia viranomaisia.
EIP-AGRI:n tapahtumissa käsitellään erilaisia kysymyksiä,
esimerkiksi ehdotusten valmistelua seuraavaa Horisontti
2020 -puiteohjelman hakua varten tai toimijaryhmän perustamista. Aiheena saattavat olla myös jonkin tietyn maatalouden erikoisalan innovaatiokysymykset.
Luettelo menneistä ja tulevista tapahtumista:
www.eip-agri.eu

Palvelut > Etsi, löydä ja ota yhteyttä
Verkkosivujen käyttäjäystävällinen tietokanta

Käytännön työssä ilmenneiden tutkimustarpeiden kerääminen ja jakaminen

Vuonna 2014 EIP-AGRI:n verkkosivusto uudistettiin interaktiiviseksi innovaatioalustaksi, joka yhdistää ihmisiä ja ajatuksia verkossa. Verkkosivuilta löytyy aina ajantasainen tieto
eri Euroopan maissa ja maakunnissa kehitteillä olevista ideoista ja projekteista, testatuista innovaatioista, käytännön
tutkimusaiheista ja käynnissä olevista tapaustutkimuksista.
Sivuilla on tietyille innovaatioaiheille omistettuja yhteisiä
työtiloja sekä yleiskatsaus innovaatioprojekteille tarjolla olevista rahoitusmahdollisuuksista.

EIP-AGRI:n palvelupiste kokoaa ja jakaa käytännön toimijoiden, esimerkiksi maanviljelijöiden, neuvojien ja maatalousliiketoiminnan esiin tuomia tutkimusaiheita. Näin se
osaltaan rakentaa siltaa tieteen ja käytännön välille. Tarkoituksena on innostaa ja edistää innovaatiotoimintaa,
muun muassa käytännönläheistä tutkimusta. Teemme
yhteistyötä käytännön maataloustyöhön osallistuvien
sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on selvittää, miten
prosesseja voidaan parantaa ja luoda yhteistyötä. Myös
teemaryhmät tuovat ilmi jäsentensä alakohtaisen kokemuksen myötä esiin nousseita tutkimusaiheita.

Lyhyesti sanottuna tavoitteena on tehdä verkkosivustosta eurooppalaisten maatalousalan innovaatioiden ”yhden
luukun” palvelu.

Asiantuntijahaku
Kun verkossa oleva tietokanta kehittyy, sen hakutoiminnolla voi etsiä tietyn aiheen asiantuntijoita. Kaikilla maatalousalan innovaatioiden parissa toimivilla on mahdollisuus kirjautua sivuille jakamaan ja
vaihtamaan tietoa ideoista, projekteista ja erikoisosaamisesta. Mitä useampi käyttäjä saadaan mukaan tietokantaan, sitä enemmän se hyödyttää kaikkia asianosaisia.

Rahoitusmahdollisuuksia
EIP-AGRI:n palvelupiste kokoaa ja julkaisee tietoa rahoitusmahdollisuuksista, joita on tarjolla maaseudun kehittämisohjelmien, tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti
2020 -puiteohjelman ja muiden EU:n ja kansallisten rahastojen kautta.

Innovaatiotoiminnasta ja tutkimusprojekteista tiedottaminen
Työryhmämme syöttää EIP-AGRI:n tietokantaan jatkuvasti
tietoa tutkimus- ja toimijaryhmien projekteista ja EIP-AGRI:n palvelupisteen kautta alkunsa saaneesta innovaatiotoiminnasta ja sen tuloksista. Myös innovoijat voivat
kantaa kortensa kekoon tiedottamalla toiminnastaan,
innovatiivisista maatalouden ongelmien ratkaisuista ja aiheeseen liittyvistä tutkimusprojekteista.

Yhteistyökumppaneita projekteihin
Monilla on kiinnostavia ja innovatiivisia ideoita, mutta
projekteihin on usein vaikea löytää sopivia kumppaneita.
EIP-AGRI:n palvelupiste auttaa. Voit löytää mahdollisia
kumppaneita verkkosivustomme kautta.
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Palvelut > Levitämme tietoa
Kaikesta EIP-AGRI:n toiminnasta tiedotetaan monissa
erilaisissa julkaisuissa: uutiskirjeissä, mediassa, tietoiskuissa, verkkoartikkeleissa, kokonaisraporteissa jne.

Pysy ajan tasalla
Kuukausittain ilmestyvässä maatalouden innovaatioita
käsittelevässä uutiskirjeessä kerrotaan julkaisuista, kiinnostavista tapaustutkimuksista, tärkeistä tapahtumista
ja uusista rahoitusmahdollisuuksista. Uusimmat uutiset
saat myös LinkedInistä ja verkkosivuiltamme sekä seuraamalla twitter-tiliämme.
Kerran vuodessa julkaistavassa EIP-AGRI-lehdessä raportoidaan vuoden tärkeistä tapahtumista, opituista asioista, kehitetyistä projekteista ja menestystarinoista.

Vahvan verkoston rakentamiselle ja maataloudelle on yhteistä se, että kylvö ja viljely tuottavat kasvua. EIP-AGRI:n
palvelupiste tavoittelee nimenomaan kasvua. Verkosto
on kuitenkin osiensa summa.
EIP-AGRI:n verkosto voi kasvaa merkittäväksi maatalouden innovaatioiden tekijäksi vain, jos kaikki toimijat panostavat yhteistyöhön.
Verkostojen, alustojen ja järjestöjen toivotaan välittävän asiaan liittyvää tietoa jäsenilleen omien kanaviensa
kautta. Näin vahva EIP-AGRI-verkosto voi myötävaikuttaa
innovatiivisen, kestävän ja tuottavan maataloussektorin
luomiseen.

Tilaa ja seuraa meitä: www.eip-agri.eu

Auta meitä auttamaan sinua
Jaa tietoa verkossa helppokäyttöisillä
lomakkeilla

Jaa tietosi toimijaryhmistä

EIP-AGRI:n palvelupiste on kehittänyt erilaisia verkkolomakkeita tiedon jakamista ja vaihtamista varten. Sähköisten lomakkeiden avulla voit jakaa tietoa toimijaryhmistä,
tutkimusprojekteista, innovaatiotoimenpiteistä ja -aloitteista, käytännön tutkimustarpeista ja verkossa olevista
tietolähteistä.

Toimijaryhmiä koskevan tiedon jakamiseen kiinnitetään
erityistä huomiota. Maaseudun kehittämisvaroista rahoitettavat toimijaryhmät tiedottavat itse tuloksistaan.
EIP-AGRI:n palvelupiste tarjoaa tarkoitukseen sähköisen
lomakkeen.
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EIP-AGRI:n palvelupiste

i

EUROOPPALAISET iNNOVAATIOKUMPPANUUDET

Ikääntyminen aktiivisena
ja terveenä

Maatalouden kestävyys ja tuottavuus

Älykkäät kaupungit & yhteisöt

Vesiala

Raaka-aineet

EIP-AGRI:n palvelupiste
Jakaa tietoa – yhdistää ihmiset – tarttuu haasteisiin

Uutiskirje

NEUVONTAPALVELU

Lehdistö

FOKUSRYHMÄT

Verkkojulkaisut ja painetut julkaisut

Sosiaalinen media

TYÖPAJAT JA SEMINAARIT
Luo yhteyksiä maanviljelijöiden, tutkijoiden,
neuvojien, liikeyritysten, ympäristöryhmien,
kuluttajajärjestöjen ja muiden
kansalaisjärjestöjen välille.

Tietokanta
Rahoitusmahdollisuudet
Käytännön perusteella havaitut
tutkimustarpeet
Asiantuntijat
Tapaustutkimukset
Kumppaneiden haku

Auttaa maatalousalan innovaatioiden nopeaa leviämistä Euroopassa

Verkkosivuilla
Tapahtumat

Yhdistää tutkimuksen
ja käytännön

Yhdistää tutkijat
ja maanviljelijät

Euroopan maiden sisäiset
ja maiden väliset yhteydet

Tavoite

EIP-AGRI:n palvelupisteen tavoitteena on rakentaa siltoja tutkimuksen ja käytännön välille
maa- ja metsätalouden tuottavuuden ja kestävyyden parantamiseksi innovaatioiden avulla.
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Kokonaisvaltaista maatalousalan
innovaatiopalvelua Euroopassa
www.eip-agri.eu
JAA tietoa itsestäsi, projekteista ja projekti-ideoista, tutkimustarpeista, ...
ETSI JA LÖYDÄ rahoitusmahdollisuuksia, yhteistyökumppaneita, kiinnostavia
projekteja, … EIP-AGRI:n kohtauspaikalla.
KESKITY innovatiivisiin käytännön ratkaisuihin EIP-AGRI:n fokusryhmissä.
SYVENNÄ TIETOJASI kirjastostamme löytyvien EIP-AGRI:n alaan liittyvien
julkaisujen avulla.
PYSY AJAN TASALLA maatalousalan innovaatioihin liittyvistä aiheista ja lue EIPAGRI:n uutisia ja tietoja uusista tapahtumista.
OMA EIP-AGRI on yhteytesi omaan EIP-AGRI-käyttöliittymääsi, jolla voit seurata
kiinnostavaa tietoa ja ihmisiä.

Pysy ajan tasalla
• tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirje verkkosivujemme kautta
• seuraa meitä twitterissä @EIPAGRI_SP
• löydät meidät myös LinkedInistä:
www.linkedin.com/in/eipagriservicepoint
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