JAKI BĘDZIE WPŁYW
PROJEKTU AFINET NA
ROZWÓJ INNOWACJI
W ZRÓWNOWAŻONYM
ROLNICTWIE?

Ten projekt otrzymał finansowanie z
programu badań i innowacji w ramach
programu H2020 Unii Europejskiej w
ramach umowy o grant nr 72782

AFINET oferuje wsparcie dla skutecznego wdrażania
innowacji zidentyfikowanych przez członków Sieci
RAIN, promocję nowoutworzonych grup operacyjnych
oraz nawiązanie relacji z regionalnymi i krajowymi
organami prawodawczymi. Poprzez działalność Sieci
partnerskiej możliwe będzie upowszechnianie lokalnych
rozwiązań opracowanych przez regionalne Sieci RAIN
w innych regionach i państwach. Dzięki aktywnemu
udziałowi w Europejskim Partnerstwie Innowacyjnym
na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa,
rozwiązania opracowane w Sieciach RAIN przyczynią
się do rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W
celu zaprezentowania wyników projektu Komisji
Europejskiej, zostanie zorganizowana sesja parlamentarna
w Brukseli poświęcona projektowi.

DOŁĄCZ DO WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ!

WWW.AGROFORESTRY.EU/AFINET

W JAKI SPOSÓB
MOŻESZ WŁĄCZYĆ
SIĘ W REALIZACJĘ
PROJEKTU
• Jeśli chcesz dołączyć do Sieci RAIN: skontaktuj się
z Brokerem Innowacji w Polsce. Dane kontaktowe
znajdziesz w sekcji RAIN na stronie projektu AFINET.
• Jeśli chcesz śledzić nasze postępy: odwiedź stronę,
subskrybuj newsletter lub śledź nas na proﬁlach
społecznościowych.

Ten projekt otrzymał finansowanie z
programu badań i innowacji w ramach
programu H2020 Unii Europejskiej w
ramach umowy o grant nr 72782

• Jeśli jesteś już członkiem inicjatywy agroleśnictwa i
chcesz z nami współpracować: prześlij email do
koordynatora projektu.

afinet@eurafagroforestr y.eu
WWW.AGROFORESTRY.EU/AFINET

CZEKAMY NA CIEBIE!!!
Wejdź na www.agroforestry.eu/afinet
lub odwiedź nas poprzez media społecznościowe

DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ
DOSKONALENIE PRAKTYK UPRAWY
WZROST DOCHODÓW GOSPODARSTW

CZYM JEST
AFINET?
Celem projektu AFINET jest wspieranie innowacji
w agroleśnictwie (systemach rolno-leśnych)
poprzez wspomaganie transferu wiedzy pomiędzy
rolnikami, leśnikami, doradcami i sektorem instytucji
rządowych.
AFINET to sieć utworzona przez 13 partnerów
z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Portugalii, Polski,
Węgier, Włoch, Francji i Finlandii. Liderem sieci jest
Uniwersytet w Santiago de Compostela w Hiszpanii.

NA CZYM POLEGA
PROJEKT AFINET?
W każdym z państw partnerskich projektu zostały
utworzone Regionalne Sieci na Rzecz Agroleśnictwa
(RAINs). Są to grupy umożliwiające rolnikom, leśnikom,
naukowcom, doradcom oraz przedstawicielom instytucji
rządowych wymianę doświadczeń i poszukiwanie
możliwości ulepszania praktyk rolno-leśnych. Każda
z sieci będzie skupiać się na zagadnieniach
identyﬁkowanych w oparciu o potrzeby lokalnych
interesariuszy w procesie konsultacji.
Koordynatorami Sieci są brokerzy innowacji, których
zadaniem będzie nawiązanie relacji w ramach
regionalnej sieci, a także promowanie wymiany wiedzy
pomiędzy krajami biorącymi udział w projekcie.

CZYM JEST
AGROLEŚNICTWO?
Agroleśnictwo/system rolno-leśny to rodzaj rolnictwa, gdzie roślinność drzewiasta (drzewa i krzewy)
jest w celowy sposób zintegrowana z uprawą
rolniczą lub wytwarzaniem paszy dla zwierząt
hodowlanych, umożliwiając jednoczesne uzyskanie
korzyści
ekonomicznych
i
ekologicznych.
Agroleśnictwo może zwiększyć dochodowość gospodarstwa rolnego oraz pomaga chronić zasoby
naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń.

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z DARÓW DRZEW
W SWOIM GOSPODARSTWIE!

DOŁĄCZ DO SIECI RAIN W SWOIM REGIONIE,
BY CZERPAĆ Z DOŚWIADCZENIA
INNYCH I ULEPSZAĆ STOSOWANE PRAKTYKI

W JAKI SPOSÓB
INFORMACJE
I WIEDZA BĘDĄ
UPOWSZECHNIANE?

JAKIEGO RODZAJU
WIEDZA I INFORMACJE
BĘDĄ PRZEKAZYWANE
W RAMACH SIECI RAIN?
Celem projektu AFINET jest gromadzenie wiedzy
i wymiana doświadczeń w zakresie praktyk
rolno-leśnych, podnoszenie świadomości w tym
obszarze w świetle wyzwań stojących przed sektorem
agroleśnictwa, zapewnianie dostępu do wyników
przeprowadzonych
badań
(zarówno
opublikowanych, jak i niepublikowanych), identyfikowanie i pogłębianie świadomości dobrych praktyk oraz
upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań.

AFINET stosować będzie szereg narzędzi komunikacji
w celu zapewnienia skutecznego upowszechnienia
informacji: instrukcje wdrożeniowe w zakresie
innowacyjnych systemów rolno-leśnych, nagrania
video, newsletter, materiały szkoleniowe oraz
artykuły techniczne. Będą one przechowywane
w Chmurze Wiedzy (Knowledge Cloud), przyjaznym
dla użytkowników repozytorium, które umożliwi zbiór
i syntezę dostępnych informacji z różnych części
Europy.
Dodatkowo organizowane będą regionalne sesje
szkoleniowe i konferencje w celu rozpowszechniania
wiedzy zgromadzonej podczas trwania projektu.

