VABILO

EIP-AGRI Seminar

Spoštovani!
Vabimo vas na EIP-AGRI Seminar

»Vzpostavitev operativnih skupin Evropskega inovativnega
partnerstva na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti
v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020«

Seminar bo potekal

v ponedeljek,
13. novembra 2017

v prostorih
Avstria Trend Hotela v Ljubljani
Dunajska 154,
1000 Ljubljana, Slovenija

Prijave na dogodek zbiramo najkasneje do 30. oktobra 2017
oziroma do zapolnitve razpoložljivih mest.
Kotizacije za dogodek ni, udeležencem je zagotovljen
brezplačen program in prehrana.
Dogodek organizira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.

Vljudno vabljeni!

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje

EIP-AGRI Seminar

»Vzpostavitev operativnih skupin Evropskega inovativnega
partnerstva na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti
v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 «

Seminar je namenjen neposrednim
proizvajalcem v kmetijstvu,
gozdarstvu in živilskopredelovalni
panogi, akterjem s področja
raziskav in razvoja v kmetijstvu,
svetovalcem s področja kmetijskega
svetovanja, okoljskim organizacijam
in drugim institucijam, ki so ključni
akterji pri vzpostavljanju operativnih
skupin EIP.
Operativne skupine so osrednji element Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) na področju kmetijske produktivnosti
in trajnosti. Gre za nov mehanizem evropske politike za
razvoj podeželja za obdobje 2014–2020, katerega namen
je vzpostaviti manjkajoče povezave med raziskavami in
kmetijsko prakso in s tem olajšati prenos znanja in inovacij
v prakso. Operativne skupine povezujejo kmete, svetovalce,
raziskovalce, nevladne organizacije, podjetja in druge
akterje, ki jih zadevajo inovacije v kmetijskem sektorju.
Ključna lastnost operativnih skupin je, da so „operativne“, kar pomeni, da se lotevajo reševanja konkretnih,
praktičnih problemov, ki jih zaznavajo kmetje in skupaj z
vsemi udeleženimi akterji iz različnih sfer poiščejo praktične rešitve, ki jih preizkusijo v praksi. Kmet, ki je končni
uporabnik tega znanja, ima aktivno vlogo v vseh fazah
iskanja rešitev. Financiranje projektov operativnih skupin
se vrši preko Programa razvoja podeželja 2014–2020, in
sicer preko ukrepa Sodelovanje, ki ima podlago v 35. členu
Uredbe 1305/2013/EU.
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Na seminarju bodo predstavljene aktivnosti Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri vzpostavitvi Operativnih skupin EIP, usmeritve, ki jih priporoča evropska komisija, ter izkušnje in prakse iz Nemčije, Avstrije in Madžarske.
Delavnici med seminarjem sta namenjeni vzpostavljanju
operativnih skupin EIP v okviru programov razvoja podeželja.
V prvi delavnici bomo poiskali odgovor na vprašanje, kako
uspešno vzpostaviti operativne skupine EIP za izvedbo
inovativnih projektov na področju tehnološkega razvoja v
kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu in kako vzbuditi interes
kmetijstva in gospodarstva za sodelovanje v takšni skupini.
V drugi delavnici bomo poiskali odgovor na vprašanje kako
zagotoviti, da bodo projekti operativnih skupin EIP dejansko
ustvarili rezultate, ki bodo doprinesli k izboljšanju kmetijske
produktivnosti in trajnosti.
Na seminarju pričakujemo uravnoteženo udeležbo kmetovalcev, raziskovalcev in svetovalcev. Sodelovale pa bodo tudi
gospodarske družbe, nevladne organizacije in drugi akterji,
ki delujejo v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju.

Glavni cilj seminarje je:
Izmenjava izkušenj med udeleženci
v trikotniku znanja, ki je osnova za
vzpostavitev Operativnih skupin EIP
Poiskati dobre prakse in jih
predstaviti javnosti
Izboljšati razumevanje ukrepa
Sodelovanje in EIP ter s tem doseči
večjo uspešnost EIP v Sloveniji

EIP-AGRI Seminar

Program
Ponedeljek, 13. november 2017
DOPOLDANSKI DEL SEMINARJA
8.00–9.00

Registracija

9.00–9.15

Uvodni pozdrav in namen seminarja
Uvodni pozdrav
Državna sekretarka mag. Tanja Strniša (15´)

Plenarna seja
9.15–10.15

Pogled na EIP z nacionalne perspektive: Kako v Sloveniji izkoristiti potencial EIP za tehnološki preboj kmetijstva, živilstva in gozdarstva?
Dr. Emil Erjavec, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani (15´)
Pogled na EIP z evropske perspektive: Kako pospešiti prenos znanja med operativnimi skupinami EIP
Inge Van Oost, DG AGRI, (20´)
Vloga EIP AGRI Servis point-a pri vzpostavitvi, delovanju in objavljanju rezultatov operativnih skupin EIP
Pacôme Elouna Eyenga, EIP AGRI Servis point, (10´)
Uvedba EIP v Sloveniji
Tanja Gorišek, MKGP (15´)

10.15–10.30

Krajši premor za kavo

Kako uspešno vzpostaviti operativne skupine EIP za izvedbo inovativnih projektov?
10.30–11.00

Izkušnje iz Nemčije
Natascha Orthen, Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS), (15´)
Vzpostavitev in delovanje Operativne skupine EIP AGRI v Nemčiji
Dr. Ludger Linnemann, vodilni partner Operativne skupine, Forschungsring e.V., Darmstadt, Nemčija. (15´)

11.00–11.15

Kratek uvod v delavnice

Kako uspešno vzpostaviti operativne skupine EIP za izvedbo inovativnih projektov na področju tehnološkega razvoja v kmetijstvu,
živilstvu in gozdarstvu in vzbuditi interes kmetijstva in gospodarstva za sodelovanje v takšni skupini?
11.15–12.15

Delavnice

12.15–12.30

Povzetek delavnic

12.30–13.30

Kosilo

POPOLDANSKI DEL SEMINARJA
Vzpostavitev operativnih skupin EIP v tujini in pričakovani rezultati
13.30–14.05

Izkušnje iz Madžarske
Timea Reszkető, Madžarska kmetijska zbornica (10´)
Izkušnje iz Avstrije
Mirjam Linninger, Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in upravljanje voda, Avstrija (10´)
Vzpostavitev in delovanje Operativne skupine EIP AGRI v Avstriji
Christian Werni, vodilni partner Operativne skupine, Kmetijsko gozdarska zbornica Štajerske, Avstrija (15´)

Kako zagotoviti, da bodo projekti operativnih skupin EIP dejansko ustvarili rezultate, ki bodo doprinesli k izboljšanju kmetijske
produktivnosti in trajnosti?
14.05–15.10

Delavnice

15.10–15.30

Krajši premor za kavo

15.30–16.30

Povzetek rezultatov in zaključki srečanja
Zaključni nagovor vodstva MKGP
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