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EIP-Agri – Europeiska Innovationspartnerskapet
Mål
• En konkurrenskraftig och hållbar produktion.
• Bygga broar mellan praktik, rådgivning och forskning.

Internationellt nätverk för EIP-Agri, med syfte att bidra till:
• att forskningsresultat omsätts i innovationer,
• att innovationer sprids över hela EU,
• att de forskningsbehov man identifierar i praktiken snabbare ska nå forskarna
• ett gränsöverskridande kunskapsutbyte



EIP-Agri – Europeiska Innovationspartnerskapet

• Två sorters stöd:
• Bilda innovationsgrupp
• Genomföra innovationsprojekt

• Jordbruksverket ansvarar för innovationsstödet, bedömer ansökningar, 
handlägger, beslutar.

• Landsbygdsnätverket ansvarar för innovationssupport, information, 
kunskapsutbyte, samverkan.

• På EU-nivå samordnas det internationella nätverket av EIP-Agri Support 
Facility. Databas (över 2800 EIP-projekt), fokusgrupper etc.



Stöd för att bilda innovationsgrupp
Har du en idé om en innovation som kan ha betydelse för jordbruks-, 
trädgårds- eller rennäringen? 

Pengarna kan exempelvis användas till: 
• presentera idén för potentiella samarbetspartners
• anordna möten
• arbeta fram ett samarbetsavtal
• planera aktiviteter
• skriva ansökan till det tänkta innovationsprojektet



Stöd för att genomföra innovationsprojekt
• Innovationen kan vara en ny produkt, en ny metod, ett nytt sätt att nå 

marknaden på eller en ny process som har betydelse för jordbruks-, 
trädgårds- eller rennäringen. Projektresultat ska komma till nytta för 
fler än de som samarbetar i projektet.

• Innovationsgrupp består av minst två organisationer som tillsammans 
har följande kompetenser:
• företagare inom primärproduktionen eller inom jordbruks- eller 

livsmedelssektorn
• forskare inom aktuellt område
• rådgivare inom aktuellt område
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Innovationscoach
• Arbetar proaktivt med kunskaps- och 

innovationsfrämjande i gröna näringar
• Hjälper aktörer att samverka, utveckla innovationer 

och öka sina kunskaper 
• Inspirerar och fångar upp kunskaps- och 

innovationsidéer och initierar projekt
• Hjälper till att finna rätt kanaler och finansiering
• Kopplar ihop aktörer och finansiärer
• Bidrar till att resultaten från olika projekt sprids och 

kommer till användning.Jennie Cederholm Björklund
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