
INNOSETA wdraża internetowe i interaktywne 
podejście do komunikacji, interakcji, dzielenia się 
wiedzy i Stymulowania innowacji dla wielu 
użytkowników na poziomie całej UE poprzez 
wykorzystanie zaprojektowanego narzędzia ICT, 
platformy SETA. Co najmniej 100 rciwiąrań 
SETA, wstępnie ocenionych za pomocą różnych 
kryteriów, bęcfiie stale dostępne w ramach 
platformy SETA do oceny on-line przez 
zewnętrznych interesariuszy. Specjalna funkcja 
umożliwi crowdsourcing potrzeb i innowacji na 
poziomie lokalnym, które zostaną ocenione i 
skierowane do odpowiednich zainteresowanych 
stron w celu rozpoczęcia opartych na innowacjach 
wspólnych projektów.

Platforma SETA do interaktywnych innowaqi Po lewej: od 
góry roz pow szechnia nie stosowanych praktyk

Rozwiązania SETA; z prawej: prze chwytywanie i oglaszanie 
pomyslów na poziomie podstawowym
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Uważasz

Czy potrzebna jest taka która

że sieci tematyczne są potrzebne?że sieci tematyczne są potrzebne?

obejmie wszystkie innowacje dotyczące
oprysków w Europie
obejmie wszystkie innowacje dotyczące
oprysków w Europie

Jesteś

wdrażanie efektów badań do praktyki!



Innowacyjny sprzęt do opryskiwania, szkolenia i 
doradztwo (SETA) zostały w ostatnich latach 
znacząco ulepszone, co może znacznie poprawić 
zastosowanie w terenie produktów ochrony 
roślin. Opryskiwacze stają się bardziej wydajne i 
bezpieczne, a dostępna lista najlepszych praktyk 
zarządzania, uzupełniona jest o nowe metody 
szkoleniowe i doradcze dla użytkowników.

Głównym celem INNOSETA jest stworzenie 
innowacyjnej, samowystarczalnej sieci tematyc-
znej dla SETA, aby przyczynić się do zlikwid-
owania luki między dostępnymi nowatorskimi 
rozwiązaniami w zakresie ochrony upraw a 
codziennymi praktykami rolniczymi UE poprzez 
promowanie skutecznej wymiany nowych 
pomysłów i informacji między 
badaniami, przemysłem , 
społecznością rolników, aby 
istniejące rozwiązania 
badawcze i komercyjne 
mogły być szeroko 
komunikowane, przy 
jednoczesnym wych-
wytywaniu potrzeb 
obywateli i innowa-
cyjnych pomysłów 
ze społeczności 
rolników.

Istnieje rozbieżność między rozwojem badań a 
faktycznym wykorzystaniem dostępnych narzędzi 
i praktyk przez rolników, zwłaszcza w przypadku 
dużej liczby małych i średnich producentów, 
którzy mają ograniczony dostęp do informacji.
 

INNOSETA opiera się na "podejściu wielopodiotowym". 
Siedem organizacji należących / zarządzanych przez 
rolników lub bezpośrednio pracujących dla nich, które 
poprzez bezpośrednie związki z regionalnymi podmio-
tami (spółdzielniami, związkami zawodowymi itp.), a 
także z grupami operacyjnymi, stworzą siedem "centrów 

innowacji" w kwestiach SETA. Systemy uprawy, 
do których odnosi się INNOSETA, różni 

się w zależności od warunków 
agroklimatycznych, a także od 

specyfiki rolniczego łańcucha 
wartości danego regional-

nego "centrum".

Przykłady SETA (koło wewnętrzne i 
zewnętrzne: maszyny opryskowe i ich 
komponenty, oprogramowanie i sprzęt w 
opryskiwaczach i techniki aplikacji oprysków, 
najlepsze praktyki zarządzania)

INNOSETA współpracuje z 
zainteresowanymi 
stronami, stosując:
• 3 interaktywne warsztaty 
wielopodmiotowe w 
każdym "centrum" 
(bezpośrednie rozpow-
szechnianie rozwiązań SETA 

i wychwytywanie innowacji 
oraz potrzeb)

• 3 międzynarodowe warsz-
taty (generowanie 

ukierunkowanych wymian, 
wymiana doświadczeń

i współpraca transgraniczna w 
zakresie innowacji SETA)

• 2 spotkania brokerskie w Brukseli w celu 
zainicjowania ewentualnych nowych działań 

badawczych i upowszechniających
• Platforma SETA

SETA
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Systemy przycinania adresowane regionalnego “centrów” w INNOSETA. 
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