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La mulți ani de ziua Europei !

Agricultură mixtă în bazinul râului Aveyron

În bazinul râului Aveyron (Franța), terenurile joase, fertile
sunt de obicei utilizate pentru monoculturi, în timp ce
zonele înalte și mai puțin fertile sunt folosite pentru
șeptel. Recent, un proiect analizează introducerea
lucernei în rotația culturilor, ca răspuns la seceta
frecventă din timpul verii. Această diversificare va reduce
nu doar nevoia de apă și fertilizanți, dar va și crea
posibilități de cooperare pentru fermierii cu ferme de
animale. Aflați mai multe.

Două noi Focus Grupuri lansate

Au fost selectați experții pentru două noi Focus Grupuri EIP-AGRI:
- Noi practici silvicole, instrumente de adaptare și combatere a schimbărilor
climatice
- Reducerea efectelor negative ale pășunatului și dioxidului de carbon
Click pe fiecare dintre linkuri pentru a vedea întrebările specifice la care experții vor căuta
soluții.

Sneak preview:
Titluri provizorii pentru următoarele Focus Grupuri EIP-AGRI
Trei noi Focus Grupuri EIP-AGRI urmează să-și înceapă în curând activitatea.
Sesiunea pentru depunerea dosarelor experților va fi lansată în luna iunie. Aflați aici
titlurile provizorii.

Raportul final al Focus Grupului privind
agricultura mixtă

Tendințele anterioare ale pieței și politicii publice au
favorizat specializarea fermelor europene, însă nu au
avut în vedere instabilitatea prețurilor și problemele
agricole de mediu.
Integrarea culturilor și producția zootehnică reprezintă o
opțiune de a face fermele mai rezistente și autosuficiente. Raportul final al Focus Grupului pentru
Sisteme de Agricultură Mixtă oferă recomendări în acest
sens. Citiți raportul și fișa .

Conectarea Grupurilor Operaționale EIP-AGRI din agricultura
ecologică
Rețeaua EIP-AGRI (PEI-AGRI) organizează în perioada 14-15 iunie, un seminar de două
zile adresat Grupurilor Operaționale din sectorul de agricultură ecologică. Acesta este primul
atelier PEI-AGRI dedicat în întregime Grupurilor Operaționale deja funcționale.
Fermierii, cercetătorii, serviciile de consultanță, serviciile de sprijinire a inovării - partneri în
Grupuri Operaționale din statele membre vor realiza schimb de experiență, identifica
provocări și probleme comune și vor încerca să găsească potențiale soluții. Urmăriți
stadiul aici .

Știți că puteți urmări proiectele Horizon 2020 (Orizont 2020)
referitoare la agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală promovate
pe conturile Twitter abonându-vă la această listă ?

Proiecte privind bio-economia prin Horizon
2020

Un nou set de rezultate publicat pe site-ul Comisiei
Europene combină informații specifice proiectelor Horizon
2020 referitoare la aspectele de bio-economie. În cadrul
setului veți găsi informații privind culturile bioenergetice,
eficientizarea costurilor pentru culturile pentru biomasă și
alte asemenea aspecte. Click aici pentru mai multe
informații.

Biotabără de Inovare dedicată afacerilor din sectorul bio
Proiectul european BioBase4SME organizează un seminar intensiv cu durata de o
săptămână adresat firmelor start-up active în sectorul bio, din nord-vestul Europei.
Biotabără se va desfășura în luna iulie, în Marea Britanie, toate cheltuielile fiind
acoperite prin proiect. Seminarul va include sesiuni de mentorat și masterclasses,
instruire prin schimb de experiențe etc. Firmele din nord-vestul Europei au ca
termen 19 mai.

Sprijin pentru start-upurile agroalimentare sau silvicole

Antreprenorii și start-up-urile care dezvoltă produse inovatoare și servicii pentru sectorul
agroalimentar sau silvicol sunt așteptate să participe la programul cropUP. Pe parcursul
unui an, beneficiarii selectați își vor implementa planul de afaceri în sectorul agroalimentar
sau silvicol, se vor întâlni cu investitori și vor putea obține sprijin internațional pentru startup. Termen-limită 15 mai.

Leena Suojala, 20 April 2017
Focus Grupurile #EIPAgri au vizitat ieri ferma de lactate din Scoția
pentru a identifica sisteme robuste și rezistente.

Sesiune Clustere internaționale

Scopul acestei sesiuni este de a intensifica colaborarea în
rețea la nivel de cluster dintre diverse state și sectoare, în
special pentru întreprinderi mici și medii. Consorțiul
câștigător va primi titulatura de ‘Parteneriatul European
Strategic pentru Clustere – Nivel Internațional’ , urmând să
promoveze clusterele la nivel internațional pentru sprijinirea
IMM-urilor, în special a celor din sectorul energetic.
Termen limită pentru înscriere: 23 mai.

Sesiune pentru tinerii cercetători – durabilitate și îmbunătățirea
lanțurilor de valori locale
Sesiunea comună ARIMNET2 2017 pentru tinerii cercetători cuprinde 2 tematici: 1)
Promovarea agriculturii durabile pentru dezvoltare socio-economică; și 2) Valorizarea
produselor locale prin îmbunătățirea lanțurilor de valori alimentare. Sesiunea este cofinanțată de statele mediteraneene participante. Anunțul sesiunii va fi publicat pe 1 iunie ,
termenul fiind 14 Septembrie. Mai multe informații .

O inițiativă din România privind
menținerea metodelor agricole
tradiționale dar și sprijinirea
fermierilor prin expertiză tehnică și
alte metode inovatoare.

