
INNOSETA använder en online, interaktiv 
approach för kommunikation, interaktion, 
kunskapsdelning och simulering av multi-aktör 
innovation på EU-nivå med ett särskilt designat 
IKT-verktyg – SETA Platform. Minst 100 SETA 
lösningar primärt bedömda mot olika kriterier 
kommer att finnas konstant tillgängliga för 
intressenter för en online bedömning.
En särskild funktion finns för upptag av använ-
darnas behov och innovationer som blir bedömda 
och kanaliseras uppströms till rätt intressenter för 
att starta innovationsbaserade samarbetsprojekt.

SETA Plattform för interaktiv innovation.
Vänster: Uppifrån spridning av direkt applicerbara nya 

SETA-lösningar; höger: underfrån upptag av 
användares idéer.
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Innovative Sprututrustning, Utbildning och 
Rådgivning (SETA) har de senaste åren 
genomgått stora förbättringar som kan ge bety-
dande förbättringar i applicering av växtskydds-
medel. Sprutor ger bättre effekt och säkerhet 
medan en lång rad råd om bästa hantering av 
växtskyddsmedel finns tillgängliga, kompletterat 
med nya utbildnings och rådgivningsmetoder.

Huvudmålet för INNOSETA är att skapa ett 
självunderhållande tematiskt nätverk om SETA 
för att bidra till att överbrygga gapet mellan de 
tillgängliga växtskyddslösningarna den dagliga 
tillämpningen inom lantbruket i EU genom 
effektivt utbyte av nya idéer och information 
mellan forskning, industri, rådgivning och 
lantbruket så att existerande 
forskning och kommersiella 
lösningar kan kommuniceras 
brett samtidigt som använ-
darnas behov och innova-
tiva idéer från lant-
bruket tillvaratas.

Det finns ett glapp mellan forskning och utveck-
ling och den verkliga användningen av tillgängliga 
verktyg och metoder bland lantbrukare, särskilt 
för det stora antalet små och medelstora produ-
center med begränsad tillgång till informationen.
 

INNOSETA är baserat på en Multi Aktör 
Approach som i konsortiet har forskningsorgan-
isationer och 7 organisationer som ägs/styrs av 
lantbrukare eller arbetar direkt för dem så att det 
genom deras länkar till regionala AKIS aktörer 
(cooperationer, föreningar, agroindustri etc) 

liksom öppna internetkanaler skapas sju 
”nav” för innovation runt SETA. 

Odlingssystemen som behandlas 
av INNOSETA variera med 

klimat liksom med den 
specifika värdekedjan för 

jordbruksprodukter 
inom varje nav. 

Exempel på SETA(inre och yttre 
cirkel: Sprututrustning och deras 
komponenter, mjuk och hårdvara för 
sprutor och appliceringstekniker, användar-
praxis)

INNOSETA kopplar 
samman med 
intressenter genom: 
•  3 interaktiva, 
multiaktör workshops i 
varje ”nav” (direkt 
spridning av SETA 

lösningar och upptag av 
användares innovationer 

och behov)
•  2 transnationella work-

shops (genererande målinrik-
tade utbyten, korsbefruktande 

och gränsöverbryggande samar-
beten om SETA innovation)

•  3 förmedlings-event i Bryssel för att 
initiera möjlig nya aktiviter inom forskning 

och informationsspridning.
•  SETA Platform

SETA

Problemet

Övergripande mål Metoden
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Regional/nationellt nav

Spanien

Italien

Frankrike

Grekland

Nederländerna, Belgien

Sverige

Polen

Odling

Frukt, vinodling, Växthus

Frukt, vinodling, spannmål 

Frukt, vinodling, spannmål 

Frukt, vinodling, växthus

Spannmål, frilandsgrönsaker, växthus

Spannmål, frilandsgrönsaker, frukt

Spannmål, frilandsgrönsaker, frukt

Odlingssystem som behandlas av de regionala naven i INNOSETA

De 7 innovations-navenDe 7 innovations-naven


