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#agriculture #protection #soil #contamination

EIP-AGRI laiem visioon – kuidas jõuab innovatsioon 
põllumajandusse?

• Teadustöö

• Mitme osapoolega projektid 
ja temaatilised võrgustikud

ÜPP /maaelu areng

Horizo20
(Üle-Euroopalised projektid)

EIP-töörühm

EIP-kodulehel võimalik leida infot
projektipartnerite leidmiseks, projektide
tutvustused jms

EIP võrgustik

Tootja

MTÜ Konsulent

TeadlaneEttevõte

EIP-töörühm

Rahastus:

Innovatsiooni toetamine

EIP-töörühmade loomine

EIP-töörühmade osalus 
on soovitatav



Mis on EIP-töörühm?
Töötades koos tõeliste lahenduste nimel

EIP-töörühm

Tootja

MTÜ Konsulent

TeadlaneEttevõte
EIP-töörühm



#agriculture #protection #soil #contamination

Sammud EIP-töörühmas

Määratleda probleem või innovaatiline 

idee. Leida õiged partnerid

Koostada projekti plaan, 

kinnitada partnerlus, 

valmistada ette toetustaotus

Alustada projektida ja viia see läbi.

Jagada vahetulemusi

Levitada lõpptulemusi

Lõpetada projekti 

administreerimiskohustused



#agriculture #protection #soil #contamination

EIP-töörühmade jaotus teemade kaupa 2015-2018

Allikas: SFC, November 2018 – üks projekt võis olla mitmes kategoorias

Põllumajanduslikud 

tootmisviisid, 286

Taimekasvatus ja 

aiandus, 249

Põllumajanduslikud 

tootmissüsteemid, 198



EIP-AGRI tulevased üritused

Kevad 2021

Seminar ‘Healthy soils 
for Europe: sustainable 
management through 

knowledge and practice’

Üldeesmärk – tõsta teadlikkust ja 
tegeleda praktiliste mulla majandamise 
väljakutsetega ning leida lahendusi 
mullatervise parandamiseks.

Seminar ‘Towards 
carbon neutral 

agriculture’

Üldeesmärk – edendada võrgustamist EIP-
töörühmade ja teiste innovaatiliste projektide 
vahel, mis tegelevad süsinikuneutraalse 
põllumajanduse poole liikuvate praktikatega. 
Vajalike valdkondlike teadusuuringute selgitamine



EIP-AGRI hiljutised üritused (1)

16-17-18 September - veebiseminar
'CAP Strategic Plans: the key role of AKIS in 

Member States'

September

Seminari üldeesmärk oli toetada liikmesriike 
ÜPP strateegiakava AKISe koostamisel ja 
edendada efektiivset põllumajandusalaste 
teadmiste liikumist üle Euroopa.
• Kõik tulemused, sh salvestused erinevatest 

sessioonidest on kättesaadavad seminari 
kodulehel.

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-seminar-cap-strategic-plans-key-role-akis


EIP-AGRI hiljutised üritused (2)

Oktoober

20. – 21. oktoober –
veebiseminar 

‘Shaping the EU mission -
Caring for soil is caring for life’

Üldeesmärk – Tutvustada mullamissiooni ja 
saada tagasisidet eesmärkidele eelkõige 
põllumajandustootjatelt, metsamajandajatelt, 
nõustajatelt ja teistelt huvigruppidelt erinevatest 
Euroopa piirkondadest.
Kõik tulemused on kättesaadavad seminari 
kodulehel.Fookusgruppide (4) 

kohtumised

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-workshop-shaping-eu-mission-soil


EL missioon: mulla hea seisundi tagamine tervisliku toidu, inimeste tervise, 
looduse ja kliima huvides (1)

HOOLID MULLAST, HOOLID ELUST 

Tagada 2030. aastaks 75% muldade hea

seisund, et toota tervislikku toitu ning hoida

inimeste tervist, loodust ja kliimat

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_mission-soil-citizens-summary_et.pdf


EL missioon: mulla hea seisundi tagamine tervisliku toidu, inimeste tervise, 
looduse ja kliima huvides (2) 

Missiooni ehituskivid:

LivingLabs – praktkabaasid ja 

Lighthouse farms - väljapaistvad näited 



Nõustajate ja innovatsiooni ühisosast tuleviku ÜPP strateegiakava 
valguses

EP ja EN ÜPP strateegiakava ettepaneku määruses: 

Artikkel 13
Põllumajandusettevõtete nõuandeteenused hõlmavad majanduslikku, keskkondlikku ja sotsiaalset 
mõõdet ning nendega pakutakse ajakohast, teadusuuringute ja innovatsiooni alusel välja töötatud 
tehnilist ja teaduslikku teavet. Need teenused integreeritakse põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsiooni süsteemi (AKIS) kuuluvatesse põllumajandusnõustajate, teadlaste, 
põllumajandusorganisatsioonide ja teiste asjaomaste sidusrühmade pakutavatesse omavahel 
seotud teenustesse.

Artikkel 71 - Koostöö
/…/ valmistada ette ja rakendada Euroopa innovatsioonipartnerluse töörühma projekte 
põllumajanduse tootlikkuse ja jätkusuutlikkuse jaoks 
/…/

Allikas: Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse ettepanek

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0392&from=EN


Eesti ÜPP strateegiakava 2021-2027 sekkumisleht (seisuga 15.10.2020)

https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/upp-strateegiakava-2021-2027/ettevalmistus

• Kasvab nõustajate roll innovatsioonikoostöös, samuti soodustatakse koostööd 

üldisemalt nii nõuandesüsteemi eri osapoolte vahel, nõuandeteenuse 

pakkujate ja teadus- ja arendusasutuste vahel, rahvusvahelist koostööd jne.

• Nõuandeteenused hõlmavad nii majanduslikke, sotsiaalseid kui 

keskkonnaalaseid aspekte ning tagavad uusima tehnoloogilise ja teadusinfo 

jõudmise teadmusloome osapooltelt (teadus, innovatsioon) praktikuteni.

https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/upp-strateegiakava-2021-2027/ettevalmistus


Eesti ÜPP strateegiakava 2021-2027 sekkumisleht (seisuga 15.10.2020)
https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/upp-strateegiakava-2021-2027/ettevalmistus

Erapooletu nõuandeteenuse kättesaadavus tagatakse vähemalt ÜPP 
strateegiakava määruse artiklis 13 sätestatud valdkondades:
/…/ 

• Tugi innovatsioonile, eriti EIP tegevusgruppide ettevalmistamisel ja 

elluviimisel (Art 114) 

• Digitehnoloogiad põllumajanduses ja maapiirkondades (Art 102b) 

/…/

https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/upp-strateegiakava-2021-2027/ettevalmistus


EIP-AGRI ideelevitaja töövahendid

• Kasutamisvalmis artiklid

• Kujundused, infograafika, pildid

• Erinevad väljaanded, sh innovaatilised ideed

• EIP-AGRI logo

• Laiapõhjaline info

• Võimalus püsida kursis

Eesti keeles  maainfo innovatsioonivõrgustiku kodulehel

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-multipliers

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/multipliers/index_en.htm


www.eip-agri.eu

Tänan tähelepanu eest!

http://www.eip-agri.eu/

