Konsultantų apjungimas, skatinant taikyti interaktyvias inovacijas žemės ūkio
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Tikslas – didinti konsultantų, kurie skatintų ir padėtų taikyti interaktyvias inovacijas, kompetencijas
siekiant įveikti visoje Europoje žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams kylančius iššūkius.
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APCA – French Chambers of Agriculture (Prancūzija)
AUA – Agricultural University of Athens (Graikija)
ILVO – Legal Entity of the Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food
(Belgija)
NAAS – National Agricultural Advisory Service (Bulgarija)
EUFRAS – The European Forum for Agricultural and Rural Advisory Services (Latvija)
FiBL EU – Research Institute of Organic Agriculture in Europe (Belgija)
IALB – Internationale Akademie für ländliche Beratung (Vokietija)
SEASN – South Eastern Europe Advisory Service Network (Kroatija)
ProAgria – ProAgria (Suomija)
ACTA – les Instituts Techniques Agricoles (Prancūzija)
UHOH – University of Hohenheim (Vokietija)
NAK – Hungarian Chamber of Agriculture (Vengrija)
CIRCA – The CIRCA Group Europe Limited (Airija)
TEAGASC – Teagasc Agriculture and Food Development Authority (Airija)
CREA – Council for Agricultural Research and Economics (Italija)
LLKC – Latvian Rural Advisory and Training Centre (Latvija)
LAAS – Lithuanian Agricultural Advisory Service (Lietuva)
CDR – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Lenkija)
CONSULAI – Consultoria Agroindustrial, Lda (Portugalija)
MAPA – Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Ispanija)
AGRIDEA – Swiss Centre for Agricultural Extension and Rural Development (Šveicarija)
ZLTO – Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (Nyderlandai)
WR – Stichting Wageningen Research (Nyderlandai)
SZE - Széchenyi István University (Vengrija)

Konsorciumą sudaro 24 institucijos iš 16 Europos šalių.
Projekto veikla
Dėl sparčios skaitmeninių technologijų plėtros žemės ūkio ir miškininkystės sektoriai susiduria su
iššūkiais. Vieniems skaitmeninimas – naujos galimybės, kitiems – iššūkiai. Atsirado naujų sąvokų:
tvarus vystymasis, socialinė atsakomybė, agroekologija, bioekonomika, žiedinė ekonomika ir kt.,
kurios turi būti žinomos ūkininkams ir miškų savininkams.

Įgyvendinant projektą, vadovaujantis veikiančiais konsultantų tinklais ir gerąja praktika, bus sukurti
platesni tinklai, užtikrinantys kokybiškesnę inovacijų paramą. Bus surinkta informacija apie esamą
konsultavimo praktiką Europoje. Gerosios praktikos pavyzdžiai iš visos Europos bus analizuojami
interaktyviu būdu, kad būtų galima stebėti naujų metodų ir įrankių kūrimą, kurie yra konsultantams
skirtos mokymų programos dalis. Grupė konsultantų bus mokomi taikyti šiuos metodus ir naudotis
sukurtais įrankiais, kad galėtų mokyti kitus. Keliems konsultantams bus sudarytos galimybės išvykti
mokytis į kitą šalį. Bus sukurtas profesionalių konsultantų tinklas, turintis padalinių skirtingose
šalyse. Jo veikla bus palaikoma per projekto interneto platformą, kurioje vartotojai dalinsis patirtimi
ir mokysis vieni iš kitų.

