
Projektas „Europos žinių apie geriausią žemės ūkio žinių praktiką saugykla“ 

Projekto pavadinimas: Europos žinių apie geriausią žemės ūkio praktiką saugykla. 

Projektas finansuojamas Horizon2020 programos lėšomis 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 

Projekto trukmė: 2020-01-01–2021-12-31 

Projekto tikslas: sukurti stiprią ir patikimą visos ES žemės ūkio žinių bazę, kuri būtų aktuali 

atskiroms vartotojų grupėms, t. y. MA projektų partneriams ir jų galutiniams vartotojams 

(ūkininkams, miškininkams, konsultantams, mokslininkams, politikos formuotojams ir t. t.), gerintų 

šių dviejų grupių bendradarbiavimą. 

Projekto partneriai: 

 UGent – Ghent University (Belgija) 

 IDELE – Institut de l'élevage (Prancūzija) 

 RAU – Royal Agricultural University (Jungtinė Karalystė) 

 AUA – Agricultural University of Athens (Graikija) 

 NAK – Magyar Agrar-, Elelmiszergazdasagi es Videkfejlesztesi Kamara - Hungarian 

Chamber of Agriculture (Vengrija) 

 ARC – Agricultural Research Centre (Estija) 

 IFOAM EU – Int. Federation of Organic Agriculture Movements - European Union Regional 

Group (Švedija) 

 3APTA 3A – Umbria Agrifood Technology Park (Italija) 

 HCC – Highclere Consulting SRL (Rumunija) 

 ZLTO – Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (Nyderlandai) 

 LAAS – Lithuanian Agricultural Advisory Service (Lietuva) 

 KIS – Kmetijski Inštitut Slovenije (Agricultural Institute of Slovenia) (Slovėnija) 

 UNITO – Emphasis University of Torino (Italija) 

 LFG – Leap Forward Group (Belgija) 

 ICROFS AU – International Centre for Research in Organic Food Systems, Aarhus University 

(Danija) 

 AKI – Research Institute of Agricultural Economics (Vengrija) 

 HSRW – Faculty Environment and Communication, Rhine-Waal University of Applied 

Sciences (Vokietija) 

 USC – Universidad de Santiago de Compostela (Ispanija) 

 AC3A – Interregional Chamber of Agriculture Association (Prancūzija) 

 MU – Maastricht University (Nyderlandai) 

 CEJA – Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs (ES / Belgija) 
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Projekto veikla: šis projektas bendrai veiklai subūrė 21 partnerį (MA kriterijus) iš 16 valstybių narių 

ir 48 įvairias organizacijas, kad sukurtų stiprią ir patikimą visos ES žemės ūkio žinių bazę, t. y. atvirą 

elektroninę platformą „FarmBook“. Siekiama, kad ji būtų aktuali atskiroms vartotojų grupėms:  

MA projektų partneriams ir jų galutiniams vartotojams (ūkininkams, miškininkams, konsultantams, 

mokslininkams, politikos formuotojams ir t. t.) ir pagerintų šių grupių bendradarbiavimą.  

Visų pirma, bus atliekama atrinktų MA projektų analizė (veikla, rezultatai, sklaida ir t. t.), siekiant 

išsiaiškinti ir įvardinti, ką ir kaip reikia daryti ar nedaryti, kuriant ir perduodant žinias  

MA projektuose. Antra, bus analizuojamas ir nustatomas potencialių galutinių vartotojų žinių 

poreikis, t.y. šie vartotojai iš keturių Europos makroregionų ir skirtingų žemės ūkio sektorių bus 

suskirstyti į tam tikrus profilius ir aiškinamasi, kokie yra jų poreikiai, su kokiomis kliūtimis susiduria 

ir kam teikia pirmenybę. Trečia, bus pateiktas žinių pasiūlos ir paklausos analizės rezultatas, t.y. 

projekto metu vyks konsultacijos su įvairiomis ekspertų darbo grupėmis, kurios padės suklasifikuoti 

MA projektus ir atrinkti kaimo ir mokslo bendruomenei tinkamiausias ir didžiausią poveikį turinčias 

žinias, sukauptas vykdant su žemės ūkio sektoriumi susijusius MA projektus. Ketvirta, platforma 

„FarmBook“ bus sukurta taip, kad šios žinios būtų pateikiamos visiems prieinamu, standartiniu, 

lengvai suprantamu atviro kodo būdu. Penkta, „FarmBook“ bus optimizuota atliekant kelias 

iteracijas, surenkant atsiliepimus iš galutinių vartotojų, išreklamuota galutiniams vartotojams ir  

MA projektų bendruomenei visoje Europoje. 


