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O abordare bazată pe resurse naturale
pentru ecosistemele mediteraneene

Un proiect din Portugalia a explorat ideea “pășuni
semănate pentru biodiversitate”. Pășunile sunt semănate
cu o mare varietate de semințe, inclusiv legume. Printre
alte beneficii, această tehnică contribuie la combaterea
schimbărilor climatice prin îmbunătățirea înmagazinării
carbonului în sol. Claudia Marques dos Santos, fermier
participant, declară: “Ne percepem nu doar ca fermieri,
dar și ca furnizori de servicii de mediu."
Citiți mai multe detalii.

Lansarea Grupului Operațional
‘Asparagus Organic’ în Wales (Țara
Galilor), UK.
Ctrl și click pe imagine, pentru a
viziona clipul în întregime.

Bioeconomie în Nord

Prima sesiune pentru depunerea proiectelor aferentă
rețelei ‘Bioeconomia în Nord’ (Bioeconomy in the North)
oferă 5.5 milioane Euro proiectelor din Nordul Europei
privind: producerea biomasei forestiere, conversia
biomasei lignocelulozice, cât și strategii de valorificare,
administrare și instrumente de politici publice.
Finanțarea este disponibilă solicitanților din Germania,
Finlanda și Norvegia. Sesiunea se încheie pe 17
ianuarie 2019. Mai multe informații.

Biodiversitatea și influența asupra sănătății
animale, umane și vegetale

Biodiversitatea și sănătatea reprezintă principala temă a
noii sesiuni BiodivERsA. Sprijinul va fi acordat proiectelor
de cercetare în colaborare transnaționale prin 2 acțiuni
diferite: reuniunea echipelor de cercetare pentru
producerea de noi date primare, iar cea de-a doua de
înființare a grupului de lucru în baza seturilor de date
existente. Sesiunea se deschide în Octombrie, cu termen
limită pentru pre-propuneri în Noiembrie.
Citiți mai multe detalii

Actualizarea broșurii Orizont 2020 (Horizon 2020) – sesiuni
2019

Reamintim că broșura EIP-AGRI referitoare la sesiunile Horizon 2020 a fost actualizată
cu detalii privind sesiunile din 2019. Oportunitățile pentru agricultură și silvicultură se
regăsesc în programul de lucru Horizon 2020 referitor la stimularea inovării.
Broșura vă ajută să identificați cele mai relevante tematici și sesiuni.
Descărcați de aici.

Pășunat pentru stocarea carbonului

Potențialul pășunilor din Europa ca pâlnie pentru aborbția
carbonului este unul enorm.
Douăzeci de experți din Focus Grupul EIP-AGRI ‘Pășunat
pentru stocarea carbonului (Grazing for carbon)’ au făcut
schimb de experiență și cunoștințe din domenii diferite în

ceea ce privește relația dintre sistemele de pășunat și
stocarea carbonului.
Citiți raportul și fișa .

Sesiune pentru Focus Grup – mulțumiri participanților

Cea mai recentă sesiune dedicată experților s-a încheiat pe 10 septembrie 2018.
Mulțumiri tuturor celor care s-au înscris și celor care au informat despre sesiune.
Au fost primite 87 înscrieri pentru ‘Combaterea non-chimică a buruienilor din culturi’
și 47 pentru ‘Bolile și dăunătorii măslinului.’
Experții selectați vor fi anunțați până pe 20 octombrie.

Știați că... EIP-AGRI este prezent în media socială?
Urmăriți-ne pe Twitter și LinkedIn pentru a fi la curent cu cele
mai recente date și informații! #EIPagri

Evaluatori pentru sesiunea deschisă IoF2020

IoF2020 caută evaluatori pentru sesiunea anunțată luna trecută referitoare la
tehnologii Internet of Things (IoT) în industria alimentară și în agricultura și dezvoltarea
rurală europeană. Se caută evaluatori independenți pentru evaluarea propunerilor și
disponibili pe parcursul lunii octombrie 2018. More info.

Conectarea activităților demonstrative de
la ferme, în Europa

NEFERTITI este un proiect multi-actori finanțat prin
Horizon 2020, pe tematica acțiunilor demonstrative din
cadrul fermelor. Proiectul va înființa rețele pe 10 teme
selectate, cum ar fi pășunile și stocarea carbonului, sau
sisteme de creștere bio și robuste, în vederea stimulării
inovării și îmbunătățirii schimbului de cunoștințe și
experiențe între colegii din diverse state. Rețelele includ
demo-fermieri, consultanți, ONGuri, industrie,
învățământ, cercetători și factori de decizie.
Aflați mai multe.

Cooperare transfrontalieră pentru întărirea economiilor rurale

Agropol, un proiect-pilot sprijinit de Comisia Europeană, organizează o serie de
evenimente de diseminare toamna aceasta. Proiectul a analizat cum colaborarea cu
parteneri din alte locuri cu provocări de mediu și socio-economice similare, poate oferi

soluții inovatoare, crea oportunități de afaceri și durabilitate a sectorului agro-alimentar.
Evenimentele sunt gratuite și se organizează în Austria, Belgia și Portugalia.
Aflați detalii despre înregistrare.

Consolidarea atractivității sectorului de
creștere a ovinelor

Începând cu anul 2000, numărul crescătorilor și
producătorilor de carne și lapte de oaie a scăzut cu 50%
în UE. Rețeaua tematică SheepNet, sprijinită prin
Horizon2020, are în vedere creșterea productivității
fermelor de oi într-un mod durabil.
Rețeaua crează legături înre Grupurile Operaționale,
colectarea și diseminarea cunoștințelor pentru încurajarea
folosirii tehnicilor și practicilor inovatoare prin intermediul
rezervorului de cunoștințe.

Aflați mai multe detalii

Acceleratorul de afaceri KATANA

Proiectul cu finanțare UE, KATANA, reunește fermieri, producători din domeniul
alimentar și tehnologii care răspund nevoilor agro-alimentare, TIC și industriilor nou
dezvoltate. KATANA oferă granturi, instruire și sprijin întreprinderilor mici și medii:
“Creează un ecosistem care pune în legătură persoane din Europa și oferă servicii
cheie pentru a ajuta dezvoltarea inovării” explică coordonatorul proiectului
Alexandra Rudl. KATANA a contribuit la lansarea a 10 afaceri europene. Aflați
mai multe.
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Pe siteul http://rndr.ro și #EIPAgri a fost publicată versiunea în
română a newsletterului EIP AGRI pe luna August.
Link http://bit.ly/EIPAgriaugustnews …
* RO version of EIP Agri newsletter available
online: http://bit.ly/EIPAgriAugustnews … @EIPAGRI_SP #EIPAgri#P
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