Ansökningar och beslut
Rådgivande beslutskommittén hade sitt första möte
den 31 maj. Urvalskriterierna tillsammans med kommitténs breda och varierade kompetens bidrog till ett
välfungerande möte. Av de 16 projektansökningar som
de bedömde fick 9 klartecken att gå vidare till formellt
beslut av Jordbruksverket. Otillräckliga poäng kan
bero på fel målgrupp, att det inte är en innovationsidé
eller ofullständig ansökan. Ämnesområdena i projektansökningarna varierade från förädling av livsmedelsråvara till olika tekniska lösningar och digitala
planeringsverktyg.

FG21 Robusta och resilienta (tåliga) mjölkproduktionssystem. Första arbetsmötet är 23-24 november.
FG22 Agroforestry: vägar att integrera vedväxter
med specialgrödor och animalieproduktionssystem. Första arbetsmötet är 30 november – 1 december.
FG23 Sjukdomar och skadedjur i vinodling. Första
arbetsmötet är 25-26 oktober.

Något som alla sökande måste tänka på är att beskriva
hur marknaden ser ut för den tänkta innovationen och
hur man kan marknadsföra den. Om inte innovationen
kommer till användning blir det ingen innovation!

Utlysningen är öppen till och med den 10 juli och mer
information och länk för ansökan finns på EIP-Agris
webbplats. Det är mycket givande att delta i en fokusgrupp, men konkurrensen om de 20 platserna är hård
så man får marknadsföra sig väl. Hör av dig till Inger
Pehrson om du är intresserad!

Nästa bedömningsmöte med rådgivande urvalskommittén är i mitten av september och ansökningarna bör ha kommit in till Jordbruksverket 6 veckor
innan, dvs. första dagarna i augusti.

FG19 Nutrient Recycling hade sitt första möte på
Sånga-Säby den 31 maj-1 juni och de utvalda experterna jobbar nu i mindre grupper via mailkontakter med
att göra delrapporter om specifika frågeställningar.

Totalt har det kommit in ca 110 unika ansökningar
om gruppbildningsstöd. Unika avser att det är en unik
innovationsidé. Vissa har fått göra en ny ansökan,
antingen för att de bytt sökande eller för att de behövt
komplettera med nödvändig fullmakt, men den nya
ansökan gäller samma idé som en tidigare ansökan.
Eftersom handläggningen av de formella besluten var
komplicerad att få på plats har de sökande fått förhandsbesked om vilken poäng deras ansökan har fått
av Jordbruksverkets beslutsgrupp och vilken minimipoäng som krävs. Ett 40-tal formella beslut är utskickade, såväl bifall som avslag, och alla övriga beslut
meddelas allteftersom de blir klara.

Xavier Delpuech, Languedoc-Rousilion berättade på workshopen i
Legnaro om hur innovationsprojektet ”Noll herbicider i perenna grödor i Medelhavsområdet” kommit till. Foto: EIP-Agri Service Point.

Innovationsprojekt i andra länder

Nya fokusgrupper
Nu finns det möjlighet att söka plats i tre nya fokusgrupper:

I slutet av april samlades drygt 80 personer från 18
olika länder i Legnaro i norra Italien till en workshop
om att bilda innovationsgrupper (Operational Groups)
och att komma igång med innovationsprojekt. Ett
antal startade innovationsprojekt från olika länder presenterades och deras erfarenheter togs tillvara i gruppdiskussionerna. De presenterade innovationsprojekten
var:
•

Biologisk kontroll av skräppa med hjälp av fjäril
inom släktet glasvingar (Österrike). Robusta lamm
– ökad lammöverlevnad (Frankrike).

•

Vinterskörd – energi-extensiv och innovativ säsongsproduktion av grönsaker (Österrike).

•

Förvaltning av livskraftiga populationer av ursprungliga, inhemska raser (Schleswig-Holstein).

•

Noll herbicider i perenna grödor i Medelhavsområdet (Frankrike).

•

En uthållig och miljövänlig värdekedja för vete
(Hessen).

har blivit utvalda att tillsammans med övriga sakkunniga identifiera och diskutera potentiella datadrivna affärsmodeller och vilka villkor och strategier
som behövs för att utveckla dessa affärsmodeller.

Med några undantag hade de presenterade projekten
mer karaktären av utvecklingsprojekt än innovationsprojekt, med betydligt större innovationsgrupper än
vad vi rekommenderar i Sverige. Vi har i Sverige ett
större krav på att det verkligen ska finnas en tänkt innovation och inte bara ett identifierat problem som
man vill lösa tillsammans i branschen.
Mer information om projekten liksom om hela
workshopen, EIP-AGRI Workshop ’Operational
Groups: first experiences

Projektinformation på EIP-Agris webbplats
Det är meningen att man ska kunna hitta information om alla innovationsprojekt (Operational Groups)
som fått beviljad finansiering på EIP-Agris webbplats
framöver. Syftet är att kunna knyta kontakter, utbyta
erfarenheter och kanske till och med utnyttja möjligheten att söka ett tilläggsstöd för att hälsa på varandra
om man jobbar med likartade frågeställningar.

Trevlig sommar!

Inger Pehrson, samordnare,
nationella innovationsnätverket
På Borgeby Fältdagar 29-30 juni och på Brunnby Lantbrukardagar
6-7 juli kommer någon från innovationssupporten att finnas bland besökarna. Om ni ser någon i denna väst är ni välkomna att diskutera
EIP-Agri och Landsbygdsnätverket.

Många EIP-Agriaktiviteter
Inom EIP-Agri ordnas en lång rad seminarier och
workshops på EU-nivå, nationellt eller regionalt. I
EIP-Agris kalender hittar man information både före
och efter det att aktiviteten ägt rum. Ett exempel är
seminariet Datarevolution: Framväxande nya affärsmodeller i livsmedelssektorn som äger rum i Sofia,
Bulgarien den 22-23 juni. Hela fyra svenska deltagare

Mer information
Om EIP-Agri och det nya innovationsstödet
www.landsbygdsnatverket.se/EIP
Ansökan om innovationsstöd
www.jordbruksverket.se
EIP-Agri på EU-nivå
www.ec.europa.eu/eip
Vill du veta mer kan du höra av dig till Inger Pehrson,
inger.pehrson@jordbruksverket.se,
telefon: 0729 - 77 59 01

