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Innovation for Agriculture

Selle ülevaatliku brošüüri abil püüame selgitada Euroopa temaatilise võrgustiku
projektide dünaamikat. Temaatiline võrgustik on konkreetse teemaga tegelev
mitme osapoolega projekt.
Projekte edendab põllumajanduse tootlikkust ja kestlikkust käsitlev Euroopa
innovatsioonipartnerlus (EIP-AGRI) ja rahastab Euroopa Liidu programm
„Horisont 2020”.
See juhend on valminud osana EURAKNOSe projektist „Temaatiliste võrgustike
ühendamine Euroopa põllumajanduslikuks teabesalveks”, mida rahastab
Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020”
toetuslepinguga nr 817863.
EURAKNOSe projekti koordinaatorina on Genti ülikoolil ainuvastutus juhendi sisu
eest ja see ei pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti.
Selle juhendi soovitused sündisid koostöös projekti EURAKNOS teadmiste
innovatsioonipaneeli (ingl. k Knowledge Innovation Panel, KIP) liikmetega.
Teadmiste innovatsioonipaneel esindas Euroopa põllumajanduskogukonda, kuhu
on kaasatud teadlasi, põllumajandustootjaid, metsandusettevõtjaid, nõustajaid,
poliitikakujundajaid, valitsusväliseid organisatsioone, väikesi ja keskmise
suurusega ettevõtjaid (VKEd) ning toetajaid. Oleme neile tänulikud osalemise
eest käesoleva juhendi koostamiseks korraldatud töökoosolekutel.
Hindame kõrgelt ka projekti EURAKNOS strateegilise innovatsiooni nõukogu (ingl.
k Strategic Innovation Board, SIB) panust ja tagasisidet. Sellesse nõukogusse
kuulus kaheksa Euroopa ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajat, kes on
huvitatud avatud lähtekoodiga teabesalvest (andmebaasidest) ja/või kes on
lähedalt seotud põllumajanduslike teadmiste ja innovatsiooni süsteemide (ingl. k
Agricultural Knowledge and Innovation System, AKIS), põllumajandustootjate ja
nõustajatega.
Meil on hea meel tuua teieni see teejuht temaatiliste võrgustike jaoks, mis sai
teoks tänu EURAKNOSe konsortsiumi partnerite visale tööle. Loodame, et leiate
siit huvitavat lugemist.
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LÜHENDID JA AKRONÜÜMID
AKIS		
põllumajandusalaste teadmiste ja innovatsiooni süsteemid (ingl. k Agricultural
		
Knowledge and Innovation Systems)
ÜPP		
ühine põllumajanduspoliitika
CoP		
praktikakogukond (ingl. k Community of Practice)
EIP-AGRI
põllumajanduse
tootlikkust
ja
kestlikkust
käsitlev
Euroopa
		
innovatsioonipartnerlus (ingl. k European innovation partnership for
		
agricultural productivity and sustainability)
EL		
Euroopa Liit
H2020		
Horisont 2020
IG		
Innovatsioonigrupp (ingl. k Innovation Group)
iNets		
piirkondadevahelised innovatsioonivõrgustikud (ingl. k Interregional
		Innovation Networks)
KPI		
tulemuslikkuse põhinäitaja (ingl. k Key Performance Indicator)
MA		
mitme osapoolega (ingl. k Multi-actor)
MAA		
mitme osapoolega lähenemine
LR		
liikmesriigid
OG		
töörühm
PA		
praktika kokkuvõte (ingl. k Practice Abstract)
VKE		
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad
TV		
temaatiline võrgustik
Mitmetele näidetele selles juhendis viidatakse veebilinkidega. Need veebilehed olid juhendi
avaldamise ajal aktiivsed, kuid nende toimimine sõltub vastavate allikate tegevusest, nt. materjal
võib olla kustutatud või uuel aadressil.
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“

„Euroopa põllumajanduse ja metsanduse
innovatsiooni tulevik põhineb erinevate sektorite
ja liikmesriikide põllumajandustootjate, teadlaste
ja nõustajate poolt parimate praktikate
kaasajastatud (digitaalsel) jagamisel.” - EIP-Agri

”

T

ere tulemast tutvuma juhendiga temaatiliste
võrgustike kavandamiseks ja ellurakendamiseks!
Projekt EURAKNOS tõi kokku varasemad ja
praegused temaatilised võrgustikud, et jagada
kogemusi ja üksteiselt õppida. See juhend on koostatud
temaatiliste võrgustike tulevastele koordinaatoritele
ja konsortsiumi liikmetele, et suurendada võrgustike
tõhusust ja mõju. Juhendisse on koondatud praktikute
teadmisi ja kogemusi ning head tavad, et saaksite
nendega tutvuda ja neist inspiratsiooni ammutada.
Juhendi eesmärk on olla abiks teie temaatilise
võrgustiku mõju suurendamisel.

PROJEKT EURAKNOS

EURAKNOSe abil tugevdatakse ELi põllumajandusalast
teavet: luuakse platvorm, kuhu on koondada kõik
programmi Horisont 2020 projektide raames loodud
teadmised. EURAKNOSe peamine panus on kõigi
innovatsioonivõrgustike
teabe
kättesaadavaks
tegemine
põllumajandustootjatele,
metsa
majandajatele ja maakogukonnale.

MEIE MISSIOON

KEHTI INFOKASTIDE
SELGITUS

HEA PRAKTIKA
Need infokastid suunavad heade tavade
või töövahendite juurde. Need on näited
juhendi põhimõtete tegelikust elluviimisest.
Kuna kõiki üksikasju pole võimalik esitada,
anname olulisemaid suuniseid. Temaatiliste
võrgustike näidetega saate tutvuda
esitatud linkide kaudu.

AIDATA

Hõlbustame ja toetame temaatiliste
võrgustike projekte, ühendades ja
laiendades olemasolevaid võrgustikke

KOGUDA

Kogume temaatiliste võrgustike
teadmisi, materjale ja töövahendeid

ARENDADA

Arendame kogu ELi hõlmavat
põllumajanduse innovatsiooni avatud
teabesalve

SELGITUS
Nendest infokastidest leiate üksikasju
juhendi protsessist, sealhulgas selgitusi
soovituse väärtuslikkuse kohta.
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1. SISSEJUHATUS
KAS SEE JUHEND ON TEILE?
Kas osalete praegu temaatilises võrgustikus (või
mitmeid osapooli kaasavas projektis või juhite seda),
alustate või plaanite kirjutada projektiettepanekut? Kui
jah, siis on see juhend mõeldud teile.
Kas töötate ELi projekti eest vastutava ametnikuna,
hindate temaatilisi võrgustikke või mitmeid osalisi
kaasavaid projekte? Kui jah, siis võib teilgi sellest
juhendist kasu olla.
Kas olete huvitatud mitmeid osalisi kaasavast
lähenemisviisist ja otsite inspiratsiooni projekti
koostamiseks
või
lõppkasutajate
paremaks
kaasamiseks? Kui jah, siis võib see juhend olla teie jaoks.
Kui ükski eelmainituist teie kohta ei tehti, kuid
temaatilised võrgustikud pakuvad teile huvi, olete
samuti oodatud juhendit kasutama!

KUIDAS JUHENDIT
KASUTADA?
See juhend ei ole teadlikult kirjutatud tehniliste
näpunäidetena temaatiliste võrgustike rakendamiseks.
Võrgustikke rakendatakse keerukas keskkonnas
ja seetõttu ei ole ka kohane pakkuda lihtsaid
valmislahendusi.
Seega
peaksid
temaatilised
võrgustikud valima õiged, konkreetse konteksti ja
eesmärgiga sobivad osised.
See juhend pakub tugiraamistiku, mis võimaldab
suurema mõju saavutamiseks õppida varasematest
võrgustikest ning peegeldada ja rakendada
asjakohaseid elemente. Euroopa Komisjon on
määratlenud temaatiliste võrgustike jaoks teatavad
töövahendid ja kanalid. Näiteks peaks iga projekt looma
veebilehe ja koostada tuleb tegevuse kokkuvõtteid
(PA). See juhend pakub struktuuri ja võtmeküsimusi,
mida projekti kavandamisel, elluviimisel, kasutajate
kaasamisel ja teabe vahetamisel arvestada. Temaatiline
võrgustik on mitmete osapooltega võrgustik, kaasamine
on algusest peale tegevuste peamine liikuma panev
jõud.
EELRAHASTUS

IDEE VÄLJATÖÖTAMINE

Kasutajate kaasamine konsortsiumi
moodustamise ja optimaalse
kavandamisega.

2. OSA
Vaadeldakse mitmeid osapooli
kaasavat lähenemist, kaasava
konsortsiumi loomist ja ennetavaid
strateegiaid suurendamaks
kasutajate kaasatust.

HEA PRAKTIKA
Selles juhendis kasutatakse “parima
praktika” asemel mõistet “hea praktika”.
Temaatiline võrgustik tegutseb keerulises
keskkonnas ja see, mis ühes kontekstis
toimib, ei pruugi teise sobida. Tutvuge
Cynefini raamistikuga:
www.youtube.com/watch?v=epXqgrm2hs4

See juhend viib teekonnale, alates algidee
väljatöötamisest (eelrahastamine) kuni täitmisjärgse
faasini (järelrahastamine).
Võite lugeda juhendit järjest algusest lõpuni või
peatuda konkreetsetel teemadel, mida soovite sügavuti
uurida. Ammutage inspiratsiooni juhendi näidetest
ning avage linke lisateabe saamiseks.

“

“Lähenemisviisid ja meetodid ei ole
valmispakendis poetoit, mida mikrolaineahjus
soojendada: neid küpsetatakse olukorrale
vastavatest toorainetest. Komponentide tohutu ja
kasvav valik ning kättesaadavus avab võimaluse
uutele retseptidele, töö käigus lisatavatele
osistele, ainulaadsetele segudele ning uutele
kombinatsioonidele ja leiutistele.”

PROJEKTI ELLUVIIMINE

ALGATAMINE

Lepitakse kokku, kuidas
teha koostööd eesmärkide
saavutamiseks.

3. OSA
Antakse juhiseid, kuidas mitmeid
osapooli kaasava konsortsiumina
tõhusalt tegutseda.

”

Chambers (2017) p91.
Can We Know Better? Reflections for Development, Practical Action Publishing

TEOSTAMINE

Projekti tegevuste elluviimine:
1. Kasutajate vajaduste
väljaselgitamine
2. Teadmiste loomine ja kogumine
3. Jagamine ja levitamine
4. Tulemuste kasutamine

4. OSA
Uuritakse projekti tegelikku
elluviimist.

JÄRELRAHASTUS

TÄITMISJÄRGNE FAAS

Kasutajatele suunatud tegutsemise
tagamine optimaalse konsortsiumi
koosseisu ja projekti ülesehituse
kaudu.

5. OSA
Keskendutakse võrgustiku tulemuste
ja seoste jätkusuutlikkusele ning
mõju mõõtmise võimalustele.
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2. MITME OSAPOOLEGA
LÄHENEMINE (MAA)
MIDA TÄHENDAB MITME OSAPOOLEGA
LÄHENEMINE TEMAATILISE VÕRGUSTIKU JAOKS?
MAA põhimõte on teadusest ja praktilisest
tegevusest omandatud ainulaadsete ning üksteist
täiendavate oskustega inimeste kokkutoomine.
Eesmärk on luua koostöös teadmisi, mida
põllumajandustootjad
või
metsamajandajad
saaksid konkreetsel teemal oma töös kasutada.
Usalduslike suhete loomine on organisatsioonide
ja üksikisikute vahel MA lähenemisviisi edu võti.
Kõigi projekti osapoolte koostöö on otsustava
tähtsusega, et ühendada neid teadmiste,
kogemuste ja vaatenurkade erinevaid allikaid.
Temaatilise võrgustiku eesmärk on luua
praktikapõhiseid lahendusi põllumajandustootjate,
metsamajandajate
ja
teiste
kasutajate
väljakutsetele ning luua ühiselt lahendusi
kohalikul, piirkondlikul või üleriigilisel tasandil.

P

rojekti kontseptsiooni väljatöötamisel moodustub
konsortsiumi liikmete partnerlus. Et võrgustik
keskenduks kasutaja vajadustele ja tulemuste
rakendamisele, on just kasutajate kaasamine
partnerlusse MA lähenemise puhul keskse tähtsusega.
See osa juhendist hõlmab elemente kaasava
lähenemise kujundamisel.

2.1. TEMAATILISE
VÕRGUSTIKU TEEMA
Kuidas valida alustamiseks õige teema?
Temaatilised
võrgustikud
keskenduvad
põllumajanduse või metsanduse kõige pakilisematele
ja keerukamatele vajadustele. Teemad määratletakse
vastavalt kasusaajate vajadustele või valdkonnas,
kus uute teadmiste kogumine või väljatöötamine on
hetkeprobleemide lahendamiseks asjakohane.
Põllumajanduse või metsanduse teemad võivad olla
seotud toote- või sektoriarenduse ja innovatsiooni või
valdkonnaüleste teemadega, aga nendeks võivad olla
ka põhimõttelised muudatused tarneahelas tekkivate
uute vajaduste, protsesside või suhetega tegelemiseks.
Projektikavandit arendades peaks kasutajate
vajadustele suunatud põhiteema(d) kavandama

MA lähenemisviisi edu tagab juhendaja (ingl.
k facilitator), kelle roll on suurendada osapoolte
panust ja hoida võrgustik dünaamilise, ühiselt
õppiva ja loova ökosüsteemina tegevuses.
Temaatilises võrgustikus rakendatakse MA
lähenemist kahel tasandil.
1. Konsortsiumi
tasand,
mis
hõlmab
temaatilise võrgustiku eesmärgi jaoks
olulisi
osapooli,
näiteks
nõustamise,
teadus-, põllumajandus- ja metsandusorganisatsioonid.
2. Projekti rakendamise tasand, kus tegevused
tuginevad vahetule koostööle kasutajatega.
Eesmärk on luua teadmisi rakendamiseks
võrgustikus vahetult seotud kasutajate poolt
ning levitamiseks ja kasutamiseks laiemalt.
konsortsium, kuhu on kaasatud põllumajandustootjad
ja metsamajandajad kui loodavate teadmiste
kasutajad.
Seepärast peavad põllumajandustootjad või nende
organisatsioonid osalema projektis partneritena.
Nii saate pidada nõu teema sobivuse tagamiseks ja
teha turu-uuringuid. Sel moel kujuneb projektis selge
eesmärk vastavalt kasutajate vajadustele.
Siiski peaks teema olema paindlik ning vastama
ettevõtjate muutuvatele vajadustele, ootustele ja
kogemustele. Peamine viis selle hõlbustamiseks on
regulaarne tehtu analüüs ja konsortsiumile tagasiside
andmine, et parandada temaatilise võrgustiku tõhusust.

“
”

„Kontseptsiooni väljatöötamises osalesid
põllumajandustootjate organisatsioonide
esindajad ja teised, kellel olid otsesed seosed
huvirühmadega.“
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TEMAATILISTE VÕRGUSTIKE TEEMAD
Järgnevas teemade viisi jaotatud nimekirjas on
rahastatud TVd ja need TVd, mille näited on selles
juhendis välja toodud. Lisateave temaatiliste
võrgustike kohta on siin:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/thematicnetworks-%E2%80%93-closing-research-and

MULLASTIK



BEST4SOIL: parimate muldade tervise
töövõtete edendamine

põllumajandus: õppimine, innovatsioon ja
teadmised

TAIMETERVIS
 WINETWORK: Euroopa veinitootmispiirkondade



vaheline uuenduslike teadmiste võrgustik
SMARTPROTECT: nutikad lahendused
köögiviljakultuuride jaoks

VESI, TOITAINED JA JÄÄGID
 FERTINNOWA: uuenduslikud meetodid

KESKKONNASÕBRALIKUD
LÄHENEMISVIISID JA
MAHEPÕLLUNDUS
 OK-Net-Arable: maheteadmiste võrgustik





jätkusuutlikuks veekasutuseks kastmissüsteemi
kaudu väetatavate põllukultuuride puhul
NUTRIMAN: toitainete haldamise ja taastamise
temaatiline võrgustik

SÄÄSTVA TAIMEKASVATUSE
SÜSTEEMID




PANACEA: temaatiline võrgustik toiduks
mittetarvitatavate põllukultuuride toomiseks
Euroopa põllumajandusse
BIOFRUITNET: mahepuuviljade tootmise
innovatsiooni edendamine teabevõrgustike
kaudu

LOOMAKASVATUSSÜSTEEMID
 EuroDairy: ELi piimatootjate jätkusuutlikku






tulevikku toetav võrgustik
4D4F: andmepõhised piimatootmise alased
otsused põllumajandustootjatele
SheepNet: lambakasvatuse alaste teadmiste ja
kogemuste jagamine võrgustike abil
EU PiG: ELi seakasvatuse innovatsiooni
töörühm
BovINE: Euroopa lihaveisekasvatajate
innovatsioonivõrgustik

LOOMAD JA TERVIS
 DISARM: uuenduslike lahenduste levitamine




antibiootikumiresistentsusega toimetulekuks
EuroSheep: lammaste tervise ja söötmise
teemaline interaktiivne ja uuendusliku
teabevahetuse võrgustik
HENNOVATION: praktikapõhine
innovatsioon, mida toetavad
teadusuuringud ning munakana- ja muudes
loomakasvatussektorites tegutsevad
turuosalised

AVALIKUD HÜVED

HNV-link: kõrge loodusväärtusega





Arable
CERERE: teraviljakasvatuse taassünd Euroopa
maapiirkondades: mitmekesisuse kinnistamine
mahe- ja vähese sisendiga toidusüsteemides
AFINET: agrometsanduse
innovatsioonivõrgustik
Inno4Grass: Euroopa rohumaade jätkusuutliku
tootlikkuse ühine innovatsiooniruum
OK-Net Ecofeed: monogastrilise loomasööda
alaste maheteadmiste võrgustik

MAAELU ARENG JA POLIITIKA
 NEWBIE: uustulnukate võrgustik: innovatsiooni,
ettevõtlikkuse ja vastupidavuse ärimudelid
Euroopa põllumajanduses

VÄÄRTUSAHELAD
 SKIN: lühikese tarneahela alaste teadmiste ja




innovatsiooni võrgustik
INCREDIBLE: Vahemere piirkonnas
korgi, vaikude ja toiduainete alased
innovatsioonivõrgustikud
ENABLING: uute lähenemisviiside täiustamine
majanduskasvu saavutamisele suunatud
kohalikes biopõhistes innovatsioonivõrgustikes

DIGITAALNE ÜMBERKUJUNDAMINE
 SMART-AKIS: Euroopa põllumajanduslike



teadmiste ja innovatsiooni süsteem (AKIS)
nutipõllumajanduse tehnoloogiate alal
4D4F: andmepõhised piimatootmise alased
otsused põllumajandustootjatele

TEABE JA TEADMISTE SÜSTEEMID
 AgriSpin: ruum põllumajanduslikuks



uuendustegevuseks
EURAKNOS: temaatiliste võrgustike
ühendamine teabesalveks eesmärgiga
luua avatud lähtekoodiga Euroopa
põllumajandusteabe innovatsioonisüsteem
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2.2. MITME OSAPOOLEGA
TEMAATILINE VÕRGUSTIK

Mitme
osapoolega
temaatiline
võrgustik
on
partnerlus nende osalejate vahel, kellel on konkreetsel
põllumajanduse või metsanduse „teemal“ ühine
probleem või võimalused, ning kel on vajadus, suutlikkus
ja motivatsioon teha koostööd, et leida teadmiste põhjal
praktilisi lahendusi.
Temaatilises
võrgustikus
peab
olema
partnereid vähemalt kolmest ELi liikmesriigist ja
eri organisatsioonidest, nt nõustamis-, teadus- ja
põllumajandusorganisatsioonid, aga ka ettevõtted,
haridusasutused, valitsusvälised organisatsioonid,
haldus- ja kontrolliasutused. Kõigil neil on probleemi
lahendamiseks vajalikke erinevaid, kuid olulisi üksteist
täiendavaid teadmisi ja kogemusi.
Konsortsiumi moodustamine võib tunduda keeruline.
Teil võib tekkida palju küsimusi, kuidas käsitletava
küsimuse lahendamiseks konsortsiumit moodustada
ja optimeerida. Näiteks „Kes on selle teema peamised
osapooled ja huvirühmad?” või „Kuidas leida parim
osaliste koosseis käsitletava teema jaoks?” Uurigem
neid küsimusi koos.

Kes
on
peamised
põllumajanduslike
teadmiste ja innovatsiooni süsteemi osalised,
keda võrgustikku kaasata?
AKIS on terviklik üksikisikute ja organisatsioonide
vaheline teadmiste vahetamise süsteem EL liikmesriigis
või piirkonnas. AKIS hõlmab põllumajandustavasid,
ettevõtteid, ametiasutusi ja teadusuuringuid.
Projekti alguses tasub läbi viia võrgustiku analüüs,
et teha kindlaks kõik käsile võetava ülesande ja sellega
seotud võimalusega seotud AKIS osapooled. Võrgustiku
analüüsi ja/või osaliste kaardistamine võimaldab
kindlaks teha mitte üksnes kaasatavaid osalisi, vaid
ühtlasi seda, kuidas eri osalisi kaasata või millised
vähem märgatavad osalised on veel puudu.
Pidage meeles, et osapooli saab kaasata erineval
viisil ja kõik nad ei pea kuuluma projekti konsortsiumi,
projekti ja selle tulemuste saavutamisse aktiivselt
panustada. Ehkki konsortsiumipartnerid määratletakse
projekti kavandamise järgus, tuleb olla paindlik ja
avatud täiendavate partnerite liitumisele võrgustiku
teema arenedes projekti mis tahes etapis.
Programmi „Horisont 2020” projektide kontekstis
on osapooleks “partner, kes võtab projekti tegevustest
aktiivselt osa”, huvirühm aga “isik, kes väljendab
praktilist huvi projekti teatud etapil“.1 Osapooled on
seega temaatilises võrgustikus aktiivsed, mõjutades
selle suunda ja tulemusi; huvirühmad aga huvituvad
tegevuse tulemustest, nad ei panuste koostöösse aega
ega energiat.

1 Van Oost, I. (2015) The multi-actor approach under WP 2016-2017:
what’s new? State of play of EIP-AGRI and Operational Groups: what
outcomes and on-going activities could be useful for the development
of proposals
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/interactiveinnovation-motion-multi-actor-projects-and-thematic-networksunder-horizon-2020

OSALISTE KAARDISTAMINE
JA VÕRGUSTIKU ANALÜÜS
Projektiga
AgriSpin
välja
töötatud
innovatsioonialaste
koolitusvahendite
hulgas käsitletakse võrgustikuanalüüsi
kui
vahendit
seotud
osapoolte
väljaselgitamiseks. Võrgustiku analüüsi
käigus kaardistatakse vajalikud seosed
ja
määratakse
prioriteedid
suhete
tugevdamiseks.
Võrgustikuanalüüsi
üksikasjad leiate siit:
www.linkconsult.nl/files/Modellen%20(2014)/
Engels%20(2014)/Network%20Analysis/120726_
description_Network_Analysis.pdf

Samalaadne töövahend on Net-MAP,
mis on välja töötatud aitamaks mõista ja
visualiseerida huvirühmade eesmärkide
väljakujunemist MA partnerluses. See
tööriist aitab välja selgitada, millised
osalised on võrgustikku kaasatud, kuidas
nad on omavahel seotud, kui mõjukad nad
on ja millised on eesmärgid. Net-Mapi
meetodi üksikasjalikud juhised leiate siit:
http://www.mspguide.org/sites/default/files/
tool/net-map-manual-long1.pdf

Kuidas leida sobivaimad partnerid TV teema
jaoks?
Projektikonsortsiumi moodustamine võib alguse saada
üksikutest osapooltest, kellel on teema vastu kindel huvi,
kes on motiveeritud ja pühendunud ning suudavad
innustada teisi osalejaid. Sel esialgsel rühmal on
visioon ja õigus taotlust suunata. On tähtis, et projekti
ühisesse kavandamisse oleksid kaasatud kõik partnerid,
sealhulgas kasusaajad ja kasutajate organisatsioonid.
Rollide jagamine ja vastutuse jaotamine partnerite
vahel projekti kavandamisfaasis vastavalt osapoolte
erinevatele, kuid üksteist täiendavatele teadmistele
aitab mõista, kas mõni põhioskus, seos või suutlikkus on
puudu.
Kui esialgne võrgustik on loodud, kaaluge võimalust
testida partnerite võimekust, et teada saada, kas
partnerluse koosseis on ammendav. Näiteks on
ülioluline korraldada teabe edastus professionaalselt,
et tõsta teadlikkust ja jõuda laiema üldsuseni ning
seega saavutada edu. Kui konsortsiumis sellealast
suutlikkust ja asjatundlikkust pole kellelgi, kaasake
kommunikatsiooni ja meediasuhtluse jaoks eraldi
partner.
Lisaks püüdke saavutada oma konsortsiumis sooline
tasakaal, rahvuslik mitmekesisus ja geograafiline
esindatus (kaasa arvatud Ida-Euroopa).
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KAS TEIE MITME OSAPOOLEGA VÕRGUSTIKUL ON NEED
TUNNUSED?






Kas teil on ühine ja määratletud „probleem“
või võimalus?
Kas kõik võtmeisikud osalevad partnerluses?
(vt võrgustiku analüüsi töövahendit)
Kas
teie
temaatilisel
võrgustikul
on
mitmekihiline
struktuur,
mis
arvestab
kohaliku, üleriigilise, piirkondade vahelise ja
ELi tasandiga, avaldades mõju neil kõigil ja
projekti algusest lõpuni?
Kas olete loonud aktiivsed seosed üleriigilisel
ja ELi tasandil ning korraldate regulaarseid
kohtumisi, et hõlbustada tasandite vahelist
suhtlemist
ja
üldist
koordineerimist?








Kas järgite kokkulepitud dünaamilist protsessi
ja ajakava koos kõigi osapoolte selgete
rollidega?
Kas kõik osalejad on saanud kaasa rääkida,
mida nad ootavad healt partnerluselt?
Kas sooline tasakaal, rahvuslik mitmekesisus
ja geograafiline esindatus on heal tasemel?
Kuidas tulete toime võimualaste erimeelsuste
ja konfliktidega?
Kuidas toetate osalejate õppimist kogu
projekti vältel?
Kuidas tasakaalustate alt üles ja ülalt alla
lähenemisi?
Koostatud MSP juhendi põhjal:
http://www.mspguide.org/msp-guide

Kui suur peaks temaatiline võrgustik olema?
Rangeid reegleid konsortsiumi suuruse kohta pole. See
võib oleneda teie eesmärgist, partnerite võimekusest ja
projekti eelarvest.
Temaatiline võrgustik peaks koosnema mitmekesiste
oskustega partneritest, kellel kõigil on oma ametialane
taust, kultuur, prioriteedid ja tööharjumused. Sestap
tuleb alguses pühendada aega konsortsiumi
kokkuliitmisele.
Partnerite
koostööks,
usalduse
loomiseks,
kaasamiseks ja vastutuse tajumiseks on temaatilise
võrgustiku toimimiseks oluline viia läbi koostööharjutusi.
Kui pühendate aega ja oskusi, et koostööle algusest
peale kaasa aidata, suureneb osaliste panus ja
teie võrgustik toimib tõhusalt kogu projekti kestel.
Harjutamise protsess peaks sisaldama ühiselt koostatud
ja kõigi partneritega kooskõlastatud vastastikuse
mõistmise memorandumit või tegevusjuhendeid selle
kohta, kuidas tõhusalt töötada ning kuidas hoida
pühendumust, motivatsiooni ja energiat temaatilise
võrgustiku eluea kestel (vaata juhendi osa 3).
Nii mõneski temaatilises võrgustikus määratakse
professionaalne vahendaja (facilitator), et suhtlus
tõhusa koostöö saavutamiseks sujuks. Selline
vahendamine on oskus, mida tuleb märgata ja mille
alusel valida projektipartnereid. Juhtiv partner võib olla
projekti koordinaatoriks, teine parner aga tegutseda
vahendajana, kes abistab partnereid omavahelises
suhtluses ning vajadusel ka partnerite ja teiste osalejate
vahel.

2.3. KASUTAJATE KAASAMISE
STRATEEGIA KUJUNDAMINE

Kasutajate
kaasamise
strateegia
on
oluline
optimaalseks teadmiste vahetamiseks ning tulemuste
kasutuselevõtu ja rakendamise tagamiseks.

Kuidas tagada temaatilise võrgustiku
vastavus kasutajate vajadustele?
Temaatilise võrgustiku eesmärk on „koguda valitud
teema kohta olemasolevaid teadmisi ja parimaid
praktikaid,
hõlbustada
nende
kasutuselevõttu”
põllumajandustootjate,
metsamajandajate
ja
nõustajate poolt ning „töötada välja lihtsasti
mõistetavaid materjale, näiteks ühtses vormistuses
teabelehed ja audiovisuaalne materjal”.1
See loob tohutud võimalused loovaks mõtlemiseks
ja tegutsemiseks, kuid eeldab ka selget arusaamist
teadmiste levitamise, omaksvõtu ja kasutamise
kõige mugavamatest, sobivamatest ja tõhusamatest
strateegiatest.

“

Võrgustikku SheepNet alustades määratlesime
peamised huvirühmadele huvipakkuvad teemad,
nii tagasime täieliku kaasatuse. Huvirühmade ja
kasutajatega võtsime ühendust juba kavandamise
etapis ja arutlesime õppekogunemistel.”

”

1 EIP-Agri (2016) Thematic Networks under Horizon 2020 Compiling
knowledge ready for practice:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agribrochure-thematic-networks-under-horizon
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SIDUMINE TÖÖRÜHMADEGA
(INGL. K OPERATIONAL
GROUPS, OG)
EuroDairy
peamine
eesmärk
oli
innovatsiooni ja parimate praktikate
piiriülene levitamine üle riigipiiride.
Lisaeesmärgiks oli näidata ja katsetada
interaktiivse lähenemise tõhusust uudsete
töövõtete arendamisel ja levitamisel.
Euroopa
innovatsioonipartnerluse
kontseptsiooni põhimeetodiks on kohalike
maaelu arengu programmide kaudu
rahastatavate
mitme
osapoolega
töörühmade moodustamine.
EuroDairy moodustas 42 piimandusega
seotud töörühmast koosneva võrgustiku,
mis
arendaks
praktikal
põhinevat
innovatsiooni, ühendades seeläbi EIP
põhimõtted maaelu arengu meetmetega
(OG).
https://eurodairy.eu/media/1944/d22-dairy-relatedoperational-groups.pdf

Kes on temaatilise võrgustiku tulemuste
kasutajad?
Tulemuste
kasutajad
rakendavad
võrgustikus
loodud teadmisi või saavad neist inspiratsiooni,
et ise edasi uurida ja õppida. Kümned aastad
põllumajandusinnovatsiooni uuringuid on näidanud,
et otsuste vastu võtmine põllumajanduses uute ideede
rakendamiseks on keerukas ja mittelineaarne.
Interaktiivse innovatsioonimudeliga (mida edendab
ELi H2020 strateegia) rõhutatakse, et uuendused
saavad teoks paljude AKIS osalejatega ühiste
õppetegevuste kaudu ja see interaktiivne protsess
pakub praktikapõhiseid lahendusi väljakutsetele,
millega põllumajandustootjad (või metsamajandajad)
igapäevaselt kokku puutuvad.1
Teie hinnang oma kasutajate vajadustele ja
asukohale suunab teie kaasamise, suhtlemise,
teadmiste levitamise ja rakendamise strateegiat. Näiteks
saavad konsortsiumi partneriteks kaasatud kasutajad
soovitada strateegiaid või kanaleid kasutajate laiemaks
kaasamiseks ning mõju suurendamiseks.
Põllumajandusettevõtted ja talud on mitmesuguste
omavahel seotud alasüsteemide/elementide ja
ökosüsteemidega keerukad organisatsioonid. Et seda
keerukust ja omavahelist seotust arvesse võtta ja
pidada silmas, et parimad tegutsemistavad sõltuvad
kontekstist, peab tegutsemine olema süsteemne. See
1 SCAR, EU (2015). „Agricultural knowledge and innovation
systems towards the future – a foresight paper.” Alaline
põllumajandusuuringute komitee (SCAR), koostöörühm AKIS, Brüssel.
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KASUTAJATE VAJADUSTE
ISELOOMUSTUS
PÕLLUMAJANDUSTOOTJAD/
METSAMAJANDAJAD
 Ajakohased ja sihipärased teadmised,
s.t kohandatud nende kontekstile ja
erivajadustele (nt videod, teabelehed).
 Arusaadav ja teostatav teave, st
konkreetne ja praktiline/rakendatav.
 Lahenduste edukus peaks olema
praktikas tõestatud ja esitletud.
 Kuna ajapuudus on tootjatel teadmiste
hankimise peamiseks takistuseks,
peaksid kasutusvalmis teadmised
olema hõlpsasti kättesaadavad ja
leitavad.
NÕUSTAJAD
Peavad suutma vastata tootjate
küsimustele,
jagada
teavet,
vahendama seoseid osapoolte vahel,
ergutama õppimist ja teadmiste
levitamist ning selgitama teoreetilisi
teadmisi praktika kaudu.
 Pakuvad
spetsiifilisi
kohalikke
lahendusi konkreetsetele ettevõtlusja tehnilistele probleemidele, mis
vajavad kohandatud teadmisi.



hindamine tuleb läbi viia kavandamise etapis või
projekti elluviimise esimese sammuna.

Kuidas kavandada kasutajate kaasamist
teabevahetuse optimeerimiseks?
Teadmiste jagamine, koosloome ja vahetamine
võrgustiku raames hõlmab pidevat kasutajate ja
konsortsiumiliikmete vahelist dialoogi ja tegevusi,
et võimaldada neil kõigil mõjutada võrgustiku
tegevussuunda ja teabevahetuse tulemusi. Kasutajate
kaasamine väljaspoolt oma võrgustikku on samuti
oluline strateegia teabevahetuse mõju saavutamiseks.
Uued
võrgustikuvälised
kasutajad,
kes
pole
teabeloomes vahetult osalenud, vajavad võimalust
tutvuda teadmiste loomise kontekstiga ja avaldavad
alles seejärel arvamust, kuidas teadmisi nende
olukorras kasutada saaks.
Meie teabevahetuse teerajad (joonis edaspidi)
illustreerivad peamisi mehhanisme, mille kaudu saate
koguda, jagada ja tutvustada oma TV kasutusvalmis
teadmisi
võimalikult
paljudele
kasutajatele.
Teabevahetuse teerajad näitavad, et võrgustikus ja
väljaspool seda on kaks otsest ja isiklikku mehhanismi
ning üks kaudne ja vähem isiklik.
Teerada 1 on vahetult ja aktiivselt kõiki võrgustiku
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ja AKIS osalejaid kaasav teadmiste kogumise allikas.
TV teadmised luuakse mõttevahetuse, koosõppe ja
koosloome teel. Koondatud teavet levitatakse teeradade
2 ja 3 kaudu. Teerajal 2 võimendavad võrgustiku
liikmed saadud teadmisi, jagades neid uutele/teistele
kasutajatele. Teerada 3 on samm edasi, hõlmates
teadmiste tutvustamist ja levitamist mitmesuguste
töövahendite (nt: videod ja taskuhäälingud) või
võrgustikuga otseselt mitteseotud osaliste abil.
Selliselt kirjeldatud raamistiku eesmärk on aidata
teil välja töötada oma TV jaoks kõige mugavamad
ja sobivamad teabevahetuse strateegiad. Püüdke
kasutada teadmiste kogumiseks, jagamiseks ja
esitlemiseks kõiki kolme teerada, ehkki võimalused
olenevad
kontekstist,
teema(de)st,
kasutajate
eesmärkidest, aga ka ajast, eelarvest ja suutlikkusest.
Teabevahetuse teeradade võrdlemine aitab valida
tegutsemisviisi suurema mõju saavutamiseks.





Teerada 1 – loomine: iteratiivne õppe- ning
koosloomeprotsess
ning
nende
teadmiste
kogumine ja esitlemine järgmiste teeradade jaoks.
Teerada 2 – võimendamine: loodud teadmiste
jagamine uutele jt võrgustikuvälistele kasutajatele
võrgustiku liikmete poolt (ingl. k up-scaling).
Teerada 3 – levitamine: loodud teadmiste
jagamine uutele jt võrgustikuvälistele kasutajatele
muude huvirühmade poolt, kes pole võrgustikus
vahetult ja aktiivselt osalenud (ingl. k out-scaling).

TEABEVAHETUSE TEERAJAD

Nende kolme eesmärgi, teadmiste loomise,
võimendamise ja levitamise saavutamiseks tuleb
rakendada mitme osapoolega lähenemist, mis
võimaldab teeradadel üksteist täiendada ja ideaalis
omavahel suhelda. Varasemad TVd annavad hea

TEERADA 3
TEERADA 2
TEERADA 1

Teadmiste
looja
Teadmiste
võimendaja
Teadmiste
levitaja
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ülevaate kasutajate kaasamise moodustest. Siinsetest
infokastidest leiate mitmeid näiteid.

PRAKTIKAPÕHISED
INNOVATSIOONIVÕRGUSTIKUD
Projektipartnerid
on
leidnud,
et
mitme
osapoolega
praktikapõhiste
innovatsioonivõrgustike
edukus
sõltub
järgnevast:
 oluliste osapoolte aktiivne osalus,
 professionaalne vahendamine (facilitation),
 mõõdukas ressursitugi
 ligipääs asjakohastele ekspertteadmistele.
Projekt Hennovation innustas osapooli
tegema koostööd praktiliste lähenemiste
leidmiseks,
kasutades
professionaalse
juhendaja teenuseid. See on oluline
kogemusi
vahetava,
koosõppiva
ja
koosloova võrgustiku toimimiseks. Tutvuge
Hennovation'i lahendustega ja mõelge,
milliseid töö hõlbustamise protsesse saate
ise rakendada:
https://hennovation.eu/results/index.html

Teadmiste jagamine,
koosõpe ja/või koosloome
võrgustikus vahetult
osalevate lõppkasutajate
poolt

Võrgustikus loodud
teadmiste jagamine uutele
kasutajatele võrgustiku
liikmete poolt

Võrgustikus loodud
teadmiste laiem levitamine
uutele kasutajatele,
nõustajatele või muudele
huvirühmadele, kes pole
aktiivselt võrgustikus
osalenud
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VAHENDID
RASKUSED

Teadmised pole alati ülekantavad, vajavad
konteksti ja võimalusi
Põllumajandustootjad, kes ei soovi teadmisi
jagada, koos õppida ega koos luua
Põllumajandustootjate vaheline konkurents
või võrgustiku umbusaldus
Suutlikkus kaasata võimalikult palju
kasutajaid – aeganõudev, kallis, ei jõua
kõigini
Töörühmadeta
võrgustikud
vajavad
teistsugust strateegiat
Kõik olulised lõppkasutajad määratlevad
probleemid, millega TV tegelema hakkab
Professionaalne
vahendamine
on
esmatähtis
kasutajate
kaasamiseks
probleemide määratlemisse ja lahenduste
hindamisse
Looge tugevad sidemed olemasolevate
üleriigiliste võrgustikega ja suhelge
töörühmadega
Suunake tegevus samade probleemidega
tegelevatele kohalikele, et leida ühised
vajadused
Ühiste
vajaduste
rahuldamise
hõlbustamiseks
keskendumine
lõppkasutajatele
piirkondades,
kus
tegeldakse samade probleemidega
Olge loovad ja avatud võimalikele teadmiste
vahetamise väljunditele ja uuendustele
– alates uutest seemnetest kuni uute
töösuheteni

MÕJU SEIRE

Olemasolevad
põllumajandustootjate
võrgustikud või veebifoorumid, nt võrgustik
Innovative
Farmers
(uuenduslikud
põllumajandustootjad) ja Pasture for
Life Association (rohumaadel peetavate
kariloomade kasvatajate ühing)
Ettevõtete külastused, katsed, esitlused ja
muud kogemuste vahetamise tegevused
Innovatsioonimessid ja -üritused
Põllumajandustootjate vestlusringid ja
õppepäevad
Meistrivõistlused, võistlused ja konkursid

HEAD PRAKTIKAD

TEERADA 1: LOOMINE

„Piisavalt head“ uuendused, mida levitatakse
2. teerada mööda edasi
Analüüs, mis näitab suhtlemist ja
praktikakogukonda (CoP)
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TEERADA 2: VÕIMENDAMINE

TEERADA 3: LEVITAMINE

Infokirjad/artiklid/juhtumiuuringud, mida
saadetakse uutele kasutajatele kaasatud
organisatsioonide poolt
Põllupäevad/talukülastused/vestlusringid,
mida korraldavad konsortsiumi liikmed
Seminarid
võistluste
võitjate
või
mõjuisikutega ning võistlused/auhinnad
tulemuste kasutuselevõtuks

Videod, taskuhäälingud, veebiseminarid,
teabekogud,
parimate
tavade
juhtumiuuringud
Teabelehed, uudiskirjad, meediakajastus,
infograafikad
Esitlused,
plakatid
konverentsidel,
näidisettevõtted
Selgitav koolitus nõustajatele, uutele
kasutajatele jne

Võrgustikus osalejate usaldusväärsus
ja uute kasutajate usaldus – võimalikult
paljude uute kasutajate kaasamine
Piiriülese teadmiste jagamise puhul võib
takistuseks saada keeleoskus
Sageli vajavad põllumajandustootjad uue
töövõtte vaagimiseks ja rakendamiseks
aega – kas TV saadikud saavad seda
toetada?

Uute lõppkasutajate ükskõiksus kaasamise
suhtes
Kaugemad piirkonnad jäetakse sageli
tähelepanuta ja nendeni ei jõuta

Vahetu suhtlemine ja lugude jutustamine
talus (kolleegilt kolleegile)
Eestkõnelejad/ saadikud/ mõjuisikud
levitavad teavet laiemalt edasi
Video ja taskuhäälingu kasutamine toimunu
ja praktikate ilmestamiseks
Heade
praktikate
„turundamine“
sotsiaalmeedias
usaldusväärsete
organisatsioonide, nt põllumajandustootjate organisatsioonide kaudu
Põllumajandusliku ajakirjanduse/meedia
kasutamine leviulatuse laiendamiseks
Tõlkige materjale võimalikult paljudesse
keeltesse ja kasutage arusaadavat
sõnastust

Tõlkige oma head praktikad paljudesse
keeltesse
Mõju laiendamine projekti alguses – mida
kavandate? Kas tegevuskava sobib ühise
eesmärgiga, kujundage projekt vastavaks
Kasutage mitut meediumi – eelkõige
juhtumiuuringute videoid ja taskuhäälinguid lõppkasutajatega
Kasutage mõjuisikuid uutes lõppkasutajate
kogukondades
Häid näiteid leiate platvormilt Organic Farm
Knowledge (mahemajanduse teabekogu)
Kasutage olemasolevaid töörühmi ja MA
partnerlusi teabe levitajatena
Kaasake ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP)
strateegiakavadega tegelevaid üksusi
Kasutage riiklikke maaeluvõrgustikke

Poliitikakujundajad – mõju riiklikele
õigusaktidele, finantsinstrumentidele
Sotsiaalmeedia mõõtmine – jälgijate arv,
säutsud, meeldimised, suhtlus
Vahetu suhtlemise, kogemuste vahetamise
ja eestkõnelejate mõju uutele kasutajatele

Kui laialdaselt praktikad kasutusele
võetakse?
Kas võrgustiku tegevus on kaasa toonud
poliitikamuutusi?
Tagasiside teabe loojatele (teerada
1) uute kasutajate ettevõtetes tehtud
juhtumiuuringute,
küsitluste
ja
konsultatsioonide kaudu
Trendide muutumine või mõjutamine

Koostöö kasutajate vahel, sealhulgas kolleegide
vaheline infovahetus, on kõige tõhusam strateegia,
mille abil uued töövõtteid praktikasse rakendada.
Kogu Euroopas leidub põllumajandustootjaid, kellele
meeldib reisida, kohtuda kolleegidega ja vahetada
ideid. Enamikul neist on omaenda teabevõrgustikud ehk
mikro-AKISed teiste põllumajandustootjate, nõustajate
ja võrgustikukanalitega oma kogukonnas.
Teerajal 1 kavandatud lähisuhtlus, õppimine ja
koosloome pole iga kasutaja puhul võimalik. Teie

teadmiste vahetamise strateegia peab koondama
loodud ja jagatud teadmisi, et innustada uusi kasutajaid.
Näiteks saab kasutada digitaalseid vahendeid, mis
ilmestaks teadmiste loomet video või taskuhäälinguga.
Kõigi kolme teeraja kasutamine mõjutab teadmiste
vahetamise sügavust ja elujõuduing te jõuate enamate
kasutajateni ja avaldate suuremat mõju.
Esitatud tabel võtab kokku teeradade töövahendid,
raskused, head praktikad ja mõju jälgimise meetodid, mille
on välja selgitanud TVde kommunikatsiooni eksperdid.
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PIIRKONDADE VAHELISED INNOVATSIOONIVÕRGUSTIKUD
Piirkondadevahelised
innovatsioonivõrgustikud
(iNets) on projekti INCREDIBLE põhiline töövahend
mittepuiduliste
teadmiste
edendamiseks
Vahemere
piirkonnas.
Need
võrgustikud
soodustavad peamiste väärtusahelatega seotud
tehnoloogiliste, majanduslike, uuenduslike ja
teaduspõhiste teadmiste kujunemist, kogumist,
loomist ja levitamist. INets'ides rakendatakse
innovatsioonipõhiseid teadmussiirde protsesse.
INetis saavad kokku mitme piirkonna osapooled
probleemide arutamiseks ja võimalike lahenduste
uurimiseks. Mõnikord avastavad huvirühmad, et
teise piirkonna või teise väärtusahela osapooled
võivad olla teatud probleemidele juba lahendused
välja töötanud, nt. sobivam koristustehnika või
kvaliteedikontrolli kord. Neid teadmisi on

võimalik teistele piirkondade (või väärtusahelatele)
edasi anda, kuigi leida on vaja ka uusi lahendusi.
See INCREDIBLEs kasutatud osalusel põhinev
lähenemisviis võimaldab huvirühmadel suhelda
ja arutleda, kogemusi vahetada, üksteiselt õppida
ja teadmisi koos luua. INets tegevuse toetamiseks
loodi praktikakogukond (ingl. k Community of
Practice). COP on platvorm, kus kõigi viie iNet'i
vahendajad kohtuvad, vahetavad kogemusi ja
arutavad järgmiste sammude lähenemisviise.
Lisateavet leiate iNets juhendist ja saadud
kogemustest:
https://www.incredibleforest.net/content/inets-manual-deliverable-11-0
https://www.incredibleforest.net/content/facilitating-innovation-nwfpslessons-learnt-d-14

INNOVATSIOONISPIRAAL
https://linkconsult.nl/en/gereedschap/modellen
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idee
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Projektiga
AgriSpin
pakuti
välja
innovatsioonispiraali mudel, mis ilmestab teeraja
1 koosloome protsesside etappe.
Koosloomeprotsess ei ole lineaarne protsess
A-st B-ni, pigem spiraal. Spiraal koosneb mitmest
etapist ja algab esialgsest ideest. Idee võib
pärineda üksikisikult või tekkida rühmatöös. Kui
sellest rääkima hakatakse, võib idee innustada
teisi. Tekib mitteametlik võrgustik. Varem või hiljem
soovib võrgustik tegutsema hakata.
Seejärel algab kavandamise etapp. Ülesanded
jagatakse ja võrgustik püüab leida idee
arendamiseks aruteluruumi. Võimaluste piires
saab katsetada ja arendada välja lahenduse, mis
näib toimivat. Sellise, mis peaks veenma huvirühmi
tegutsema algatuse elluviimiseks.
Edu korral levib uus praktika teistele, kes
seda järele proovivad. Kui uuendusest saab
tavapraktika, kohandatakse vastavalt sellele
toimimisviise ning lahendus kinnistub.
Üksikasjalikku teavet innovatsioonispiraali
lähenemise kohta leiate siit:
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PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE TEGEVUSRÜHMAD
Võrgustiku EuroDairy eesmärk oli parandada
Euroopa piimatootmise elujõudu ja jätkusuutlikkust.
Projekt rakendas Euroopa innovatsioonipartnerluse
interaktiivset
lähenemisviisi,
millega
seati
põllumajandustootjad praktilise innovatsiooni
keskmesse, kohandati ning arendati teaduspõhiseid
teadmisi, et rakendusvalmis lahendusi luua ning
jagada.
Ühendkuningriigis
moodustati
viis
põllumajandus-tootjate tegevusrühma, et vähendada
antimikroobsete ainete kasutamist, tuginedes
koosõppimiseks nn laudakooli metoodikale:

Nimetatud
rühmad
koostasid
hulga
tegevuskavasid, et vähendada põllumajanduses
antimikroobikumide vajadust ja kasutamist. Igasse
rühma kuulus 5–8 ettevõtjat ning kohtumistel osales
igast ettevõttest 1–3 töötajat.
Kohtumiste keskmes oli ringkäik ettevõttes, kus
võõrustaja tutvustas oma tegemisi, keskendudes
haiguste ravile, ennetamisele ja antimikroobikumide
kasutamisele. Lisateavet selle lähenemise kohta
leiate siit:
https://www.agricology.co.uk/field/blog/farmer-led-policy-leadingway-reducing-antibiotic-use-farm

https://core.ac.uk/download/pdf/269158685.pdf

Kuidas töötada välja tulemuste levitamise ja
kasutamise kava?
Kommunikatsiooni, tulemuste levitamise ja kasutamise
kava peab sisaldama tulemuslikkuse põhinäitajaid
(ingl. k key performance indicators), kuid võimaldama
paindlikult reageerida ootamatutele võimalustele, mis
TV tegevuse käigus tekivad.
Tulemuste
levitamise
ja
kasutamise
ning
kommunikatsiooniga seotud tegevused kattuvad
sageli. Kasutage siinseid juhised strateegilise
teavituskava väljatöötamiseks. Näiteks „Parim tulemus

H2020 projektist: suurendage oma projekti mõju
tõhusa teabevahetuse, levitamise ja kasutamisega”1
ning 60-minutiline veebiseminar „Kommunikatsiooni
kavandamine teie projekti mõju suurendamiseks”.2
Vaata ka „Horisont 2020” juhendit tulemuste
levitamise ja kasutamise kava koostamiseks:

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/grants/grant-management/dissemination-of-results_en.htm.

1 https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/EU-IPR-BrochureBoosting-Impact-C-D-E.pdf
2 https://ec.europa.eu/easme/en/news/60-minute-workout-increaseimpact-communication-your-project-webinar

ERINEVUS KOMMUNIKATSIOONI, TULEMUSTE
LEVITAMISE JA KASUTAMISE VAHEL
Kommunikatsioon
on
projektide
puhul
strateegiliselt kavandatud protsess, mis käivitub
TV alguses ja kestab kogu projekti kestel ning on
suunatud projekti tegevuse ja selle tulemuste
edendamisele. See nõuab strateegilisi ja
sihipäraseid meetmeid, et teavitada (i) tegevusest
ja (ii) selle tulemustest mitmeid sihtrühmi,
sealhulgas meediat, avalikkust, potentsiaalseid
kasutajaid.
Kommunikatsiooni
eesmärk
on projekti, selle tulemuste ja edulugude
teavitamine.
Levitamine keskendub teadmiste ja tulemuste
jagamisele, et võimaldada teistel tulemusi
kasutada ja omandada
ning
seeläbi
suurendada TV mõju. Levitamise eesmärk on

kirjeldada ja jagada tulemusi ning tagada, et need
oleksid teistele kasutamiseks kättesaadavad.
Keskendutakse
tulemuste
propageerimisele
(püüdke
vältida
kommunikatsiooni
seoses
levitamise ja kasutamise defineerimisega – see
ajab segadusse!).
Kasutamine tähendab tulemuste kasutuselevõttu,
konkreetset rakendamist edasistes tegevustes,
algsest projekti tegevusest kaugemale: toote või
protsessi arendamine, loomine ja turundamine,
teenuse loomine ja pakkumine või standardimine.
Ainsaks
võimaluseks
ei
ole
kasutamine
kaubanduslikul eesmärgil.
(Source: EC Research & Innovation Participant Portal Glossary/
Reference Terms)
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SOTSIAALMEEDIA KASUTAMINE
Projekti EURAKNOS raames leiti, et TVd kasutavad
mitmesuguseid
sidevahendeid
ja
-kanaleid.
Sotsiaalmeedia on suurepärane suhtlusvahend, kuid
sellega on ka probleeme. Kogu jagatud teave on
avalik, mis tähendab, et seda võivad edasi postitada
ka sihtrühma mittekuuluvad isikud.

KASUTATAVAD SUHTLUSVAHENDID JA -KANALID
INSTAGRAM
BLOGID/
FOORUMID
LINKEDIN
MEILILIST

8%



19%
27%



50%
62%

YOUTUBE

62%

UUDISKIRI
VEEBILEHT





FACEBOOK

TWITTER





73%
77%
81%

% TV-DEST, KES SUHTLUSVIISI KASUTAVAD





TUNNE OMA PUBLIKUT: enne kui otsustate, millist
platvormi kasutada, peate teadma, kes sihtgrupp
on, millised on nende teabevajadused ja milliseid
platvorme nad kasutavad.
TUNNE OMA PLATVORMI: kõik platvormid
on erinevad, postituse tulemuslikkuse, eluea,
tähelepandavuse ja pikkuse poolest. Näiteks
Facebooki postituse eluiga on viis tundi, Twitteri
omal 24 minutit. Valige sobivaim platvorm.
PEA SILMAS EESMÄRKI: kogu sotsiaalmeedia
suhtlus peab olema hästi läbimõeldud
kommunikatsiooniplaani osa.
OPTIMEERI KAASAMIST:
selgitage
välja
mõjuisikud ja pöörduge nende poole (nt
põllumajandustootjate organisatsioonid ja eriala
asjatundjad), tekitage arutelu küsimuste ja
mõtlema kutsuvate kommentaaride abil.
KASUTAGE SOBIVAT KEELT: veenduge, et
väljendusviis on teie sihtrühmale sobiv.
KAITSKE PROJEKTI DIGITAALSET IDENTITEETI:
töötage välja sisu kinnitamise protsess ja protokoll
ning veenduge, et kõik konsortsiumi partnerid
oleksid sellest teadlikud ja käituksid vastavalt.
OLGE TÄPNE: lugege hoolega kogu jagatav
materjal veelkord läbi ja suhtuge kriitiliselt (uuesti)
jagamisse.
OLGE VASTUTUSTUNDLIK JA VIISAKAS: pidage
lugu sotsiaalmeedia etiketist, olge mõõdukad ja
avatud, et luua usutavust ja usaldust.
MÕÕTKE OMA EDU: jälgige ja vaadake
tulemused regulaarselt üle, kasutades platvormi
analüüsilahendusi.
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3. TÕHUS TÖÖ MITME
OSAPOOLEGA VÕRGUSTIKUNA

K

ui konsortsium hakkab välja kujunema ja
toetusleping on allkirjastatud (palju õnne!), tuleb
kokku leppida kaasav ja interaktiivne koostöövorm.
Teie mitme osapoolega partnerlus areneb ja süveneb

kogu projekti kestuse jooksul. Tõhusate töösuhete
loomine võtab aega, eriti kui partnerid asuvad üksteisest
geograafiliselt kaugel. Vaata infokastis toodud teiste
TVde kogemusi.

“

„Alguses oli meil põhjalik koolitus. Saime teada, et on oluline
pühendada piisavalt aega kõigi huvirühmade ja nende rolli määratlemiseks.
Koostasime skeemi, mis kirjeldas osapoolte dünaamikat tööpakettides. Pealegi
osutus kasulikuks tabel, kus on kirjas projekti tegevused ja nendesse kaasatud
osalejad. See dünaamiline skeem sisaldab tagasisidemehhanisme kogu projekti
ajaks, nii et on võimalik huvirühmadega nõu pidada ja vajadusel projekti vastavalt
muuta. Täpsemalt on see tööpakettide vaheline dünaamika – kuidas
konsulteerime ja kuidas saame tagasisidet.”

”

KUIDAS TEGUTSEDA KONSORTSIUMINA TULEMUSLIKULT?








LOOGE USALDUSEL PÕHINEV ÖKOSÜSTEEM:
MA partnerluse loomine võib olla üsna keeruline,
eriti kui partneritel on erinev taust, vaatenurgad,
prioriteedid ja tööviisid. Panustage aega ja
energiat, et tekitada kõigi partnerite usaldust,
kaasatust ja vastutust projekti eest.
MÄÄRATLEGE ÜHINE KEEL JA ÜHINE ARUSAAM
PROJEKTI EESMÄRGIST: hästi kirjutatud ja koos
loodud tööplaan, mis paneb paika ühtse keele
ja loob ühise arusaama projekti eesmärkidest,
aitab
kaasa
partnerite
pühendumuse,
motivatsiooni ja energia hoidmisele kogu TV
kestuse vältel. Mõelge ka sellele, kuidas tulete
toime personali muutustega, olge valmis uute
inimeste liitumiseks.
KOOSTAGE ÜHISED „KAASATUSE REEGLID“:
partnerid peaks üheskoos koostama ja kokku
leppima suhtlemise ja koostöö reeglid. See
tagab kõigi osaliste arusaama oma eesmärgist
ja rollist. Reegleid saaks arutada näiteks
partnerite esmakohtumise ühises töötoas.
PANGE
PAIKA
TÕHUSA
JUHTIMISE
PÕHIMÕTTED NING LÄBIPAISTEV OTSUSTE
LANGETAMISE PROTSESS: mitmete partnerite
kaasamisel tuleb paika panna selged
protseduurid otsuste langetamiseks. See



tagab võrgustiku kaasava, eetilise ja tulemusliku
juhtimise.
VÕTKE AEGA PEEGELDAMISEKS KOGU
PROJEKTI KESTUSE JOOKSUL: MA partnerluse
tugevdamine on pidevat tagasiside ja
täiustamist nõudev korduv ning dünaamiline
protsess. Korduvad võimalused tagasiside
andmiseks, näiteks igal konsortsiumi kohtumisel,
võimaldavad
MA
protsessi
selgitada,
peegeldada ja viimistleda. See soodustab
koosõpet ja aitab osalistel projekti tulemusi
omaks võtta ning nende eest vastutada. Looge
võimalused konsortsiumi kohtumiste vahelisel
ajal tekkivate probleemide jagamiseks, et
ka teised partnerid saaksid neist õppida ja
lahendusi pakkuda. Eraldage peegeldamise
jaoks eraldi eelarve, inimressurss ja aeg juba
projekti kavandamisel.

Lisateave kaasava lähenemisviisi kohta EURAKNOSe
aruannetes D2.4 ja D3.4:
https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/
D2.4_20200511_Report_on_MAA_in_the_short_medium_and_long_
term_of_TNs.pdf
https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/
D3.4_20200430_Report_on_HIKR_MAA.pdf
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3.1. MITME OSAPOOLEGA
PROTSESSIDE TOETAMINE

Võrgustikud kasutavad vahendajaid (ingl. k facilitator)
nii konsortsiumi tegevuse toetamiseks kui ka kasutajate
kaasamiseks. Juhendamine/vahendamine on tähtis
töövahend erinevate osalejatega rühmaga töötamisel.
Vajadustele, millega püüate tegeleda, pole lihtsaid
lahendusi. Vahendajal on võrgustikus palju olulisi
rolle alates osapoolte kokkutoomisest, suhtlemise
ja
teabevahetuse
ergutamisest,
erinevustega
toimetulekust, tavatu mõtlemise innustamisest kuni
õpikeskkonna loomiseni.
Vahendajad peavad suutma mõista mitme
osapoolega
partnerluste
keerukust.
Positiivse,
edumeelse suhtumise tekitamine on elutähtis, et
luua õige õhustik ja keskkond, kus osalised tunnevad
end piisavalt mugavalt probleemide ja võimaluste
arutamiseks. Vahendaja põhiülesanne on tagada, et
kõik osalejad oleks projekti kaasatud, panustaksid
kus vaja ja algataksid suhtlust eespool nimetatud
teabevahetuse teeradadel. Vahendajad peavad edu
saavutamiseks olema paindliku ja avatud meelega.
Teine oluline kaalutlus on vahendaja sõltumatus ja
tema teadmised protsessi tõhusaks hõlbustamiseks.
Näiteks, kas vahendaja peab olukorda põhjalikult
mõistma, kas ta peaks olema TV teemaga seotud
tehniline spetsialist? Ehkki üldine arusaamine teemast
tuleb kasuks, võib erialaspetsialistist vahendaja sattuda
kasutajate küsimustele vastamise lõksu, selle asemel,
et aidata kaasa uurimis- ja õppimisprotsessile ning
teadmiste koosloomele. Kogemused näitavad, et kui

www.euraknos.eu
võrgustikus on eriala eksperte, ei pea vahendaja olema
üks neist ja sõltumatus tuleb üksnes kasuks, kuna sel
juhul on partnerite endi panus suurem.

VAHENDAMISE
KÄSIRAAMATUD
JA JUHISED
Mitmed temaatilised võrgustikud on välja
töötanud käsiraamatuid ja töövahendeid koostöö
hõlbustamise kohta:
 Projekti AgriSpin koolituskomplekt:



https://agrispin.eu/training-toolkit/

Projekti
Hennovation
praktikapõhisted
innovatsioonivõrgustike juhend juhendajatele:
http://hennovation.eu/facilitating%20practice-led%20
innovation/facilitation%20guidelines.html

HEA VAHENDAJA
KOMPETENTSID


MITME HUVIRÜHMAGA
PARTNERLUSE TÖÖJUHEND
Tutvuge selle juhendiga:

http://www.mspguide.org/sites/default/files/case/
msp_tool_guide.pdf

Selles juhendis on üle 60 töövahendi
rühmitatud kuue eesmärgi järgi:
 Ühendus: sõnastage probleem ja kujunege
rühmaks
 Ühine keel: mõistke probleemi ja väärtustage
erinevaid vaatenurki
 Lahknemine: avardage vaateid probleemile,
selgitage välja erinevused ja arvestage
nendega
 Koosloome:
leidke
probleemide
lahendamise võimalused, aidake inimestel
osaleda ja kaasa töötada
 Lähenemine: otsustage, millised ideed
võiksid toimida, seadke prioriteedid ja
viimistlege loodut
 Pühendumine: kokkulepped tegevustes,
ühtlustamises ja tagasisides










Võime tajuda konteksti ning iga kasutaja,
osaleja ja huvirühma vajadusi, sealhulgas
nende käitumuslikku, sotsiaalset ja
kultuurilist tausta ning vaadet käsitletavale
teemale.
Hea oskus inimestega suhelda ja inimesi
kokku viia.
Võime tõhustada ühistegevust ja koostööd.
Oskus protsesse ette kujutada ja selle üle
järele mõelda – mis vajab parandamist ja
millal kasutada teist töövahendit.
Proaktiivne lähenemine innovatsiooni
olulistele osalejatele – oskus hinnata
motivatsiooni ning kohandada lähenemist
vastavalt energiale ja entusiasmile.
Töövahendite tundmine võrgustiku mustrite
ja etappide tuvastamiseks ning seireks.
Paindlikkus reageerida rühma dünaamika
muutustest tingitud hetkevajadustele.
Töövahendite
tundmine
andmaks
tagasiside võrgustiku seisundi ja teovõime
kohta.

Projekti AgriSpin külastuste kogemuste põhjal:

https://agrispin.eu/wp-content/uploads/2016/11/CrossVisits_Improved-Methodology-1.pdf
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4. PROJEKTI TEOSTAMINE

P

rojekti selles etapis on võrgustiku mitme
osapoolega lähenemine hästi läbi mõeldud
ning olemas kavand, kuidas tekitada partnerite
omanditunnet ja arusaama tõhusast koostööst.
Järgmine samm on kaaluda, kuidas teabevahetuse
teerajad tööle rakendada.

4.1. KASUTAJATE
VAJADUSTE HINDAMINE
JA TUVASTAMINE
Kasutajate vajaduste tuvastamine algab projekti
kavandamise etapis ning sellega tagatakse, et
TV teemad lähtuvad põllumajandustootjate või
metsamajandajate vajadusest tegelike praktiliste
lahenduste järele (vt osa 2.1). See protsess jätkub
projekti käivitamise ajal, et viia projekti tegevused
veelgi paremini vastavusse kasutajate ootustega.

Kuidas tuvastada kasutajate vajadused ja
proovikivid?
Olenevalt kasutajate osaluse tasemest võib võrgustik
kasutada
tuvastamiseks
mitmeid
strateegiaid.
Mida suurem on kasutajate osalus, seda rohkem
võetakse tulemusi omaks ja hakatakse kasutama
(vt osalusastmestik järgmisel leheküljel). Tulemuste
omaksvõtt on suurem, kui kasutajad osalevad nii
hindamise süsteemi väljatöötamisel kui ka tegelikul
hindamisel.
Mitmed TVd korraldasid kohalikele võrgustikele või
olemasolevatele töörühmadele seminare ja töötubasid,
et hõlbustada vajadustest rääkimist ja TV teemade

AVASEMINARID
KASUTAJATE VAJADUSTE
TUVASTAMISEKS
Projekti INCREDIBLE innovatsioonivõrgustike
(iNets) koordinaatorid korraldasid iga
iNeti jaoks avaseminari, et paika panna
tegevuskava
valitud
ülesannetega
tegelemiseks. Huvirühmadel oli võimalus
pakkuda iNets'ile tegevusi ja kaastööd ning
kohandati esitletud lähenemisviise. Viis
seminari toimusid Tuneesias (eeterlikud õlid),
Hispaanias (vaigud, seened), Portugalis
(pähklid) ja Itaalias (kork). Seminarid toimusid
inglise keeles, kohalik partner hindas tõlke
täpsust osalejate võimaliku keelebarjääri
vähendamiseks.
Seminaride
tulemused
koguti
koondaruandesse
„Tegevuskava
NWFP väärtusahelate uuendamiseks” ja
tõlgiti osalejate emakeeltesse. Mida saab
INCREDIBLE'i lähenemisest õppida?
https://incredibleforest.net/sites/default/files/
deliverable/files/d_1.3_v2_1.pdf

selgitamist ning et otsida lahendusi. Teised eelistasid
konsulteerimist ja teavitustegevusi, nagu intervjuud,
mahukad konsultatsioonid või küsitlused kohalike või
piirkondlike võrgustike ja organisatsioonidega.
Mitme meetodi kombineerimine (triangulatsioon)
peaks teie osalusprotsessiga leitud järeldusi toetama.

TAIMEKASVATAJATE VAJADUSTE VÄLJASELGITAMINE
INTERVJUUDE JA VÕRDLUSUURINGUTE ABIL
FERTINNOWA viis projekti alguses läbi intervjuud,
et luua sidemed praktiliste taimekasvatajatega
ning et teha kindlaks murekohad vee ja toitainete
haldamistavadega
kastmissüsteemi
kaudu
väetatavates viljelussüsteemides.
Küsimustikule vastas 371 tootjat üle kogu Euroopa,
koguti 513 süsteemi kirjeldust ja hinnangut.
Järgnenud
võrdleval
seminaril
esitleti
küsitluse
tulemusi
taimekasvatajatele,
erialaorganisatsioonidele, nõustajatele, poliitikakujundajatele, teadlastele, omavalitsuste ning
tööstuse esindajatele jne. Võrdlusuuringu

tulemused olid aluseks muude huvirühmade
kaasamisele. Võrdleva seminari käigus korraldati
suhtlemist
soodustavaid
tegevusi,
näiteks
projektiesitlused, tööseansid, vahetud kohtumised
ja tehnoloogia esitlused.
Teisel päeval toimunud väljasõidul keskenduti
kohalikele aianduskultuuride viljelussüsteemide
veemajandusprobleemidele ning sellel osales 88
huvilist.
Lisateave:
www.fertinnowa.com/wp-content/uploads/2018/05/Deliverable3.2.pdf.
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OSALEMISE ASTMESTIK
Osalemine viitab protsessile, mille käigus kasutajad,
eriti põllumajandustootjad ja metsamajandajad,
kaasatakse soovitud tulemuste saavutamiseks
vajalike mehhanismide, vahendite ja praktikate
kavandamisse ja juurutamisse. Mitmed autorid on
parema selguse huvides määratlenud osalemise
tüüpilised liigid ja tasemed. Pretty (1995) kohandas
tüpoloogiat
säästva
põllumajanduse
nimel
tegutsevate põllumajandustootjate kontekstis ja
keskendub seitsmele osaluse astmele:








MANIPULEERIV OSALUS: Osalus on lihtne
kohalolek, kuulumine nõukogudesse, mis pole
valitavad ega oma võimu.
PASSIIVNE OSALUS: Põllumajandustootjatele
öeldakse, mis on juba otsustatud või mis on juba
toimunud. Jagatav teave kuulub üksnes välistele
spetsialistidele.
OSALUS
KONSULTATSIOONI
TEEL:
Põllumajandustootjate
poole
pöördutakse
konsulteerimiseks või küsimustele vastuse
saamiseks. Probleemid, teabe kogumise protsessi
ning kontrollanalüüsi määratlevad välised
spetsialistid. Põllumajandustootjad ei osale
otsuste langetamisel ja nende vaatenurgaga
arvestamine pole kohustuslik.
OSALUS MATERIAALSETE STIIMULITE TÕTTU:
Põllumajandustootjad osalevad panustades
ressursse (näiteks tööjõud) ning saavad vastu
toitu, raha või muid materiaalseid hüvesid.
Põllumajandustootjad võivad võimaldada põllu
ja tööjõu kasutamist, kuid ei ole kaasatud
katsetesse ega õpiprotsessi. Ettevõtjatel

4.2. TEADMISTE LOOMINE JA
KOGUMINE
Temaatilise võrgustiku roll on „võtta kokku, koguda,
jagada ja esitleda olemasolevaid teaduspõhiseid
teadmisi ja parimaid praktikaid, mida praktikud piisavalt
ei tunne (ega rakenda) ”. Kuidas luua parimaid/häid
praktikaid ja kaasata teadussaavutusi kasutusvalmis
teadmisteks?

Kuidas tõsta
praktikaid?

esile

Teadmised
heade
nende
arendamine
põllumajandustootjatelt,

olemasolevaid

häid

praktikate
kohta
või
pärineb
asjatundlikelt
metsamajandajatelt
ja

pole huvi tehnoloogia või töövõtete kasutamise
jätkamise vastu kui stiimulid kaovad.
FUNKTSIONAALNE OSALEMINE:
Ettevõttevälised asutused näevad osalust
projekti eesmärkide saavutamise vahendiks.
Põllumajandustootjad võivad
moodustada
arutelurühmi projekti eesmärkide täitmiseks.
Osalus võib olla interaktiivne ja hõlmata ühiste
otsuste tegemist, kuid see juhtub alles pärast
seda, kui välised eksperdid on olulised otsused
juba langetanud.
INTERAKTIIVNE OSALEMINE:
Põllumajandustootjad osalevad ühises analüüsis,
tegevuskavade väljatöötamises ja tugevamate
kohalike
institutsioonide
moodustamisel.
Osalus on õigus, mitte üksnes vahend projekti
eesmärgi
saavutamiseks.
See
protsess
hõlmab
interdistsiplinaarseid
metoodikaid,
millega püütakse leida mitmeid vaatenurki
ning rakendada süsteemset ja struktureeritud
õpiprotsessi.
Põllumajandustootjatel
on
kontroll kohalike otsuste üle ja nad määravad
olemasolevate ressursside kasutuse, olles seetõttu
huvitatud struktuuride ja tavade säilitamisest.
ENESE MOBILISEERIMINE:
Põllumajandustootjad osalevad süsteemide
muutmises omal algatusel, sõltumata välistest
institutsioonidest. Nad loovad kontakte väliste
asutustega vajalike ressursside ja tehnilise nõu
saamiseks, kuid säilitavad kontrolli ressursside
kasutamise viiside üle.







Allikas: Arnstein (1969) adapted by Macken-Walsh (2016)

nõustajatelt kui teadmiste pakkujatelt, jagajatelt
ja loojatelt. TV roll on vahendada innovatsiooni,
tehnoloogia, protsesside, süsteemide või suhetega
seotud heade praktikate kogumist ja rakendamist
või innustada uute ideede proovimist tööde
optimeerimiseks põllumajanduses või metsanduses. TV
teadmiste loomist ja kogumist tähistab teerada 1.
Praktikate esiletõstmist saab teha mitmel viisil,
alates praktikate väljaselgitamisest meistrivõistlustega
kuni
innovatsioonivõrgustike
ja
ettevõtjate
tegevusrühmadeni.
Protsesside
ja
tegevuste
kavandamine praktikate kogumiseks on väga oluline
ning sellest juhisest leiate ideid ulatuslikuma teadmiste
vahetuse korraldamiseks.

“
”

„Innovatsiooni puuduste ja eeliste hindamine
on täielikult kasutajate kätes: see sõltub nende
ootustest, huvidest ja tõstatatud probleemidest.”
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EUPIG GRAND PRIX HEADE PRAKTIKA LEIDMISEKS
Projekti EUPiG (https://www.eupig.eu/) töörühm
korraldab kogu ELis toimuvat konkurssi EU PiG
Grand Prix, kus üle 300 tootja konkureerivad
kaheksale saadikukohale. Kohalikud seakasvatuse
innovatsioonirühmad (RPIG), projektipartnerid ja
huvirühmad valivad välja võitjad, kellele antakse
EUPiG’i saadiku tiitel.
Iga projektiteemaga seotud ekspertgrupp viib
läbi range hindamise ning vaatleb tehnilisi ja
majanduslikke tegureid, et valida viis parimat
praktikat kaheksa teema jaoks. Nimetatud

kaheksa väljavaltud teemat käsitlevad kogu
majandusharu murekohti, seega tootjad tegelevad
asjakohaste lahenduste leidmisega.
Igal aastal saavad kaheksa võitnud saadikut oma
uuendusi ja parimaid praktikaid tutvustada. Näiteks
aidatakse saadikutel korraldada virtuaalseid
ettevõtete külastusi, fotosid ja aruandeid, mida
tutvustatakse EUPiG’i veebilehel.
Kas teie võrgustik võiks midagi sarnast teha?
Lisateavet leiate siit:
https://www.eupig.eu/grand-prix

Kuidas
rakendada
(teaduslikud)
uurimistulemused praktikasse?

Teadmiste allikaks on teie TV jaoks ka teadusuuringute
tulemused, mida saab rakendada põllumajanduses või
metsanduses. Kui teie konsortsiumil napib ulatuslikke
teadmisi mõnel soovitud teemal, võib akadeemilise ja
nn halli kirjanduse (kindlale kasutajate ringile suunatud
teabekirjanduse) ülevaadetest leida teabe ja tõuke
teistmoodi lahenduse jaoks. Põllumajanduses seni
ellu rakendamata teaduslike avastuste leidmise ja
väljavalimise metoodika (“sõelumine”, ingl. k funneling)
võiks olla teie teaduspartnerite ülesandeks. See tagab
teadustulemuste ja praktiliste teadmiste ühendamise
kasutajate pakilisemate vajaduste rahuldamiseks.
Kui teie TV on saanud ülevaate võrgustikus
olemasolevatest teadmistest, võib selguda, et välised
teaduslikud või tehnilised erialateadmised puuduvad ja
seetõttu on vaja sisendit väljastpoolt. Siinkohal peaksid
kasutajad ja vahendajad (ingl. k facilitators) tegema
koostööd ekspertidega, et töötada välja potentsiaalsed
tulemused, mis tagavad teie võrgustiku tulemuste
kasutajasõbralikkuse, asjakohasuse, teostatavuse ja
vastuvõetavuse. Väliste osalejate kaasamise etapp on
oluline ning võib sõltuvalt kontekstist või arendatavatest
väljunditest olla erinev. Vahendaja ülesandeks on
leppida praeguste võrgustiku osalistega kokku, millal on
õige aeg väliste huvirühmade kaasamiseks. Teie TV võib
leida, et vajate väliseid osalisi lahenduse rakendamise
või võimendamise jaoks soodsa keskkonna loomiseks,
näiteks paremat seadusandlust või väärtusahela
koostööd.
Samas on võimalik, et teie võrgustikul pole üheski
etapis vaja väliseid huvirühmi kaasata, kuna kõiki
vajalikke ekspertteadmisi suudeti projekti alguses ette
näha, partnerid kaasati vastavalt sellele ning võrgustiku
eesmärgid pole algsest visioonist kõrvale kaldunud
ega muutunud. Vajaduse korral peaks TV võimaldama
osalistel projekti arenedes oma rolle paindlikult
kohandada. Seetõttu on kasulik projekti edenedes
ette võtta osaliste rolli ja panuse sisehindamine ning
peegeldamine.

„SÕELUMINE“
LÄHENEMISVIISINA
Põllumajandusettevõtted
on
keerukad
süsteemid
mitmete
omavahel
seotud
alamsüsteemidega.
Arvestades
seda
keerukust ja omavahelisi seoseid ning
sõltuvust kontekstist, tuleb kaaluda süsteemset
lähenemist.
Teadus- ja tehnikakirjanduse põhiteemad
võivad aidata praktiliste rakenduste välja
sõelumist või piiritlemist, neile keskendumist
ja
kasutajate
vajaduste
järjestamist.
Sõelumine on protsess, mille käigus
kitsendatakse võimalikud ideed konkreetseks
uurimisküsimuseks või eesmärgiks. See
sunnib teid võrgustikuna mõtlema sellele,
kuidas kohandada nn suur pilt või tegelikus
elus ettetulev probleem praktiliseks katseks.
Sõela ülaosa kujutab teie muresid
suure pildina. Näiteks vajadus parema
umbrohutõrje
järele
või
loomade
terviseprobleemid. Võib juhtuda, et lahenduse
otsingul erialakirjandusest abi ei leia. Kas teie
TV võiks keskenduda selle lünga täitmisele?
Mida tihedamaks sõel muutub, seda rohkem
hakkab välja joonistuma uurimistöö fookus.
Vt:
http://www.bovine-eu.net/
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TEADUSLAADAD (INGL. K SCIENCE BAZAARS)
Võrgustiku OK-Net EcoFeed oluline osa oli
selgitada
välja
mahepõllumajandusliku
monogastrilise põllumajanduse ja söödatööstuse
tarbeks piirkonnas mahepõllunduslikult toodetud
sigade ja kodulindude sööda kättesaadavus ning
hinnata selle suurendamise võimalusi. Projekti
riikides moodustati 10 innovatsioonigruppi (IG).
Need rühmad olid kas uued või moodustatud
olemasolevatest linnu- ja seakasvatuse rühmadest
ning koosnesid 6–19 liikmest, kelle seas oli
põllumajandustootjaid, nõustajaid ja söödatootjate
esindajaid.
Esimese IG kohtumise eesmärk oli arutada
asjakohaseid uuendusi ja ideid ning alustada
seireraamistiku jaoks teabe kogumist.

Keda
kaasata
valideerimisse?

võrgustiku

tulemuste

Mitmed siintoodud hea praktika näited võimaldavad
lõppkasutajatel ja teistel ekspertidel TV poolt loodud
ja kogutud teadmisi valideerida. Kõnealuses kontekstis
tähendab valideerimine teadmiste rakendatavuse
kontrollimist. Hinnata saab näiteks asjaomase
töövõtte arenguetappi, kohaldatavust, tõestatud
mõju, lisaväärtust, jätkusuutlikkust või rakendamise
korratavust teistes ELi piirkondades. Kasuks võib
tulla ka töövõtete (lahenduste) tasuvusanalüüs või
teostatavusuuring.

4.3. JAGAMINE JA
LEVITAMINE
Kui head praktikad on välja selgitatud ja valideeritud,
on järgmine samm jagada ja levitada neid, nagu oli
kirjeldatud teabevahetuse teeradu käsitlevas osas.
Teerajad 2 ja 3 tähistavad teadmiste jagamist TV
piiridest väljapoole. Kuigi levitamistegevused on osa
projektikavast, võib võrgustiku arenedes ilmneda uusi
kanaleid või hiljem moodustatud võrgustikke ja seoseid.

Kuidas levitada võrgustiku sihtrühmadele
teavet ja teadmisi võrgustiku mõju ja ulatuse
optimeerimiseks?
Euroopa Komisjon soovitab kasutada teatud
töövahendeid ja kanaleid, eriti veebilehte ja praktika
kokkuvõtteid (ingl. k. practice abstract).
(https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-common-format)

Meie arvates on TV levitamise (ja kasutamise)
strateegia jaoks oluline leida konteksti, sihtrühma ja
võrgustiku suutlikkuse sobivaim lahendus. Parim sobivus

Valdavalt toimusid vahetud kohtumised, korraldati
veebiküsitlus ning järgnes teaduslaat igas riigis.
Teaduslaada eesmärk oli esitleda esmast aruannet
ja asjakohaseid teaduslikke andmeid ning arutada
võimalikke uuenduslikke lahendusi, probleeme ja
kitsaskohti.
Teaduslaatadel osales üle 100 IG liikme kaheksast
projektiriigist. Kogutud teave hõlmas tehnilisi
andmeid ja teadmiste vahetamise viise. Teavet
jagati IG liikmete ja teiste projektipartneritega.
Arutelusid juhtisid ja andmeid kogusid iga riigi IG
juhendajad.
Lisateabe saamiseks vt:
https://ok-net-ecofeed.eu/wp-content/uploads/2019/03/
OKNet-EcoFeed_Description_of_Innovation_Groups.pdf

tähistab tõhusate levitamise strateegiate valikut, hüvede
kohandamist ja optimeerimist vastavalt kasutajate
vajadustele, nii et lähtutaks teie tegevuspiirkonnale
vastavatest keskkonnaeelistustest. Lisaks on tähtis
kaasata kasutajaid olemasolevate teadmiste tõlkimisse
arusaadavasse keelde ja vormingutesse.
Tuleb arvestada kanalite tõhususega. Mõnes
riigis
peetakse
Twitterit
parimaks
kanaliks
põllumajandustootjate jaoks, teistes peetakse seda
vähetõhusaks. Sestap uurige ja tehke kindlaks, milliseid
kanaleid teie kasutajad usaldavad.
Kasutatavateks levitamise vahenditeks ja kanaliteks
võivad olla vahetu suhtlus lõppkasutajatega messidel,
ettevõtete külastustel ja esitlustel, aga ka eespool
kirjeldatud kohtumised võistluste võitjatega, võrgustiku
seminarid, videod ja infograafikad, trükimeedia (k.a
teabelehed, pressiteated ja plakatid) ning digitaalsed
vahendid, k.a sotsiaalmeedia (Facebook, Twitter,
WhatsApp), veebilehed ja uudiskirjad.
Temaatiliste võrgustike hinnangul on leitud, et
tõhusaimad suhtlusvahendid on visuaalsed, näiteks
fotod, animatsioonid, videod ja infograafikad.
Populaarsust koguvad taskuhäälingud.
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Temaatilise võrgustiku lõppkonverents võib olla hea
võimalus, mis toob senised kasutajad ja partnerid kokku
väliste kasutajate ja osalistega. Näiteks FERTINNOWA
lõppkonverentsi
raames
(www.fertinnowa.com/
project/) korraldati interaktiivne poliitikaistung,
kus eri osapooled (tootjate organisatsioonid,
poliitikakujundajad,
valitsusvälised
ja
tarbijate
organisatsioonid ning teadlased) tutvustasid ja jagasid
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konkreetsetes küsimustes oma seisukohti.
Teine näide on võrgustikust SheepNet (www.
sheepnet.network).
Kogutud
juhtimisvõtete
ja
töövahendite valimist korraldati QR-koode kasutava
hääletussüsteemiga. Sellise tegevuse tulemusena
rakendati neid juhtimistavasid aktiivselt igas SheepNet'i
projektiriigis.

RAHVUSVAHELISED
TÖÖTOAD
SheepNet'i konsortsium püüdis laiendada
rahvusvaheliste töötubade haaret, kutsudes
osalejaid väljastpoolt konsortsiumis osalevaid
riike. Osalejaid tuli mitmelt poolt, nagu Ungari,
Iisrael, Soome, Saksamaa, Brasiilia, Portugal,
Põhja-Iirimaa ja Uus-Meremaa. SheepNet'i
partnerid korraldasid Okeaania ringsõidu,
et alustada kestvat suhtlust ja koostööd UusMeremaa ja Austraalia lambakasvatajatega,
kes on suurimad lambaliha eksportijad
maailmas. Nii tagati SheepNet'i tulemuste
kasutamine ka Euroopast väljaspool.
Lisateavet vt: www.sheepnet.network/

VIDEO KASUTAMINE LEVITAMISVAHENDINA
Võrgustike poolt levitatavate videote analüüs
näitas, et rohkemate kasutajateni jõudmist
hõlbustasid järgmised tegevused:
 Põllumajandustootjad ja nõustajad, kes
tutvustavad võrgustikku, mõjuvad videos
kõige haaravamalt. Nii kasutate ära tootjate
ja nõustajate jälgijaid ning kontakte,
suurendades nähtavust. Näiteks võrgustiku
OK-Net Arable videot „Muljur-rull” on alates
8. veebruarist 2018 vaadatud 40 000 korda:



on kasulikud laia leviku ja suurema mõju
saavutamisel. Näiteks võrgustiku 4D4F
videot
automatiseeritud
söötmise
ja
kliimaseadme reguleerimise kohta on alates
25. maist 2017 vaadatud üle 13 000 korra:



https://youtu.be/E5_4ooS_Yqc

Videote esitamine YouTube's tagab nende
leviku ja kättesaadavuse ka pärast projekti
lõppu. Näiteks võrgustiku AgriSpin video
„Hollandi
kartulikasvataja
uuendusliku
tehnoloogia kasutamisel” on alates 30.
maist 2017 kogunud 27 000 vaatamist:
https://youtu.be/ULIvevQ5hlU



Videoid
levitavad
nõustajate
ja
põllumajandustootjate
ühendused



https://youtu.be/C3-_h9KDQ3k

Enam kui kahe keele kasutamine võimaldab
saada rohkem vaatamisi. Näiteks AFINETi videol
Oliivipuude lõikamisest puiskarjamaasüsteemis
(võralõikus
ja
külmakahjustused)”
on
subtiitrid kolmes keeles ja seda on alates
9. juulist 2019 vaadatud üle 8000 korra, vt:
https://youtu.be/HJFtazeAKTA

Video
põllumajandusettevõttest
ja
põllult on huviäratav. Näiteks võrgustiku
Inno4Grass
videot
lüpsilehmadest
rohumaal ja lüpsirobotiga on alates 14.
maist 2019 vaadatud üle 7000 korra:
https://youtu.be/6nS_8s8-Vl8
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PRAKTIKA KOKKUVÕTETE KASUTAMINE
EIP-AGRI
ühtse
vormingu
eesmärk
on
hõlbustada uuenduslike ja praktiliste teadmiste
liikumist projekti algusest lõpuni ning pakkuda
põllumajandustootjatele,
metsamajandajatele,
nõustajatele ja kõigile huvilistele lühikest ja
ülevaatlikku teavet nn praktika kokkuvõttena
(ingl. k Practice Abstract). PA on üks vahend TV
ja teiste H2020 innovatsiooniprojektide raames
loodud teadmiste levitamiseks. EIP-AGRI ühtne
vorm
koosneb
projekti
iseloomustavatest
põhielementidest ja sisaldab ühte (või mitut)
töövõtte kokkuvõtet.
Tegevuse lühiülevaated „juhivad kaasatud
osalistele ühtlasi tähelepanu ja võimaldavad
mõõta teadlaste praktilise suunitlusega töö
mõju ja kasu, see lähenemisviis on analoogne
eelretsenseeritud
ajakirjades
avaldatud
uurimistööde kokkuvõtetega”.
Paljud võrgustikud kasutasid PA koostamise

võimalust ja võtsid saavutatu kokku teabelehtede
ja videotena, mida säilitatakse eraldi hoidlas.
Näiteks koondab projekt INCREDIBLE väärtuslike
praktiliste ja akadeemiliste uuenduste kohta
kaheleheküljelised teabelehed. Teabelehel on 6
rubriiki, PA moodustub rubriikidest „Tulemused“ ja
„Soovitused“. Näited:
https://repository.incredibleforest.net/

Projekti Hennovation raames välja töötatud tehnilisi
märkusi vaata siit:
http://hennovation.eu/resources%20/technical%20notes%20
and%20practice%20abstracts/technical%20note%202.html

Allpool on näide võrgustikus OK-Net Arable
koostatud praktilistest kokkuvõtetest:
https://organic-farmknowledge.org/tool/38117

Mitmed
projektid
kasutavad
kokkuvõtete
levitamiseks
YouTube
lühivideoid,
näiteks
Inno4Grass:
https://www.youtube.com/channel/UCjUeGlih6a_i3YCzN3izlPw
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TULEMUSTE LEVITAMINE TEABEKESKUSE KAUDU
Väljaanne „Kastmislahuste piibel” on koostatud
kastmisveega väetamise protsessi eri etappide
kohta (vt joonist). Selles kirjeldatakse mitmeid
ELis kasutatavaid tehnoloogiaid kastmisveega
väetamise kohta.
Kirjeldatakse
125
tehnoloogia
otstarvet,
põhimõtteid, kulusid ja eeliseid, samuti piirkondi,
süsteeme, töötingimusi ja tehnikaid. „Kastmislahuste
piibel” koostati 10 riigi 23 organisatsiooni koostöös
loodud ja kogutud teadmiste põhjal. Lisateabe ja
„piibli” leiate:
https://www.fertinnowa.com/the-fertigation-bible/

KOHALIK LEVITAMINE
PIIRKONDLIKE
SÕLMPUNKTIDE KAUDU
Piirkondlike
sõlmpunktide
loomine
oli
võrgustiku
SKIN
keskne
tegevus
partnerriikides, huvirühmade kaasamiseks
kohalikul tasandil.
Väljakujunenud rühmade ja võrgustikega
piirkondades võib olla kasulik neile tugineda.
See olemasolevate kontaktide ja partnerluste
kasutamine
viib
tõenäoliselt
kiirete
tulemusteni sõnumite levitamisel. Idee on:




struktureerida kohalikele kogukondadele
juurdepääs lühikeste toidutarneahelate
alastele teadmistele
innustada ja hõlbustada koostööd
kohalikul tasandil.

Eesmärgiks on soodustada lühikeste
toidutarneahelate
alaste
uuenduste
süsteemset kasutuselevõttu laiema kogukonna
poolt, mitte jätta algatust üksikute tegutsejate
hooleks. Kas saaksite ka oma võrgustikus
arendadada välja piirkondliku lähenemise?
Lisateave:
http://www.shortfoodchain.eu/regional-node/skinregional-nodes.kl

4.4. TULEMUSTE
KASUTAMINE

Kasutamine tähistab TV tulemuste ja väljundite
kasutusele võtmist. Uute teadmiste omaksvõtmise/
kasutuselevõtu,
kohandamise
ja
kinnistamise
kohta põllumajandusettevõtetes leidub suur hulk
teaduskirjandust, mis näitab, et see on keerukas
mittelineaarne protsess. Seega on tulemuste
kasutamine tugevalt läbi põimunud nende mõjususega.

Kuidas suurendada tulemuste omaksvõttu ja
kasutust?
Nagu osas 2.3 selgitasime, võtavad kasutajad tulemusi
kõige paremini omaks, kui nad on aktiivselt kaasatud
õppimisse ja teadmiste loomesse. Kasutajate tiheda
seotuse ja isikliku osaluse tunde võib saavutada
valideerimisseminaride abil. Tulemuste omaksvõttu
saab soodustada ka võistluste ja konkurssidega, kus
kasutajaid julgustatakse tulemusi praktikas kasutama.
Kaaluge TV tulemuste ellurakendamise soodustamist
koolituse ja väljaõppe kaudu, näiteks nõustajate
koolituse, kutsekoolide ja elukestva õppe programmide
abil. Näited ambitsioonikast tulemuste kasutamise
võimalustest: 1) tulemuste lõimimine riiklikku poliitikasse
2) tulemuste kasutamine EL määrustes ja 3) uute
vajaduspõhiste uuringute algatamine.
Kas teie TV on ära kasutanud kõiki võimalikke
rakendamise kanaleid?
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KIIRETE VÕITUDE ÄRAKASUTAMINE
Varasemate ja praeguste võrgustike kogemus
näitas, et kiireteks võitudeks on järgmised
mehhanismid:
 Kasutage prominentseid saadikuid, et
motiveerida
raskemini
ligipääsetavaid
lõppkasutajaid, ning muutke teabevahetuse
väljundid nähtavaks ja usaldatavaks.
 Tõstke esile olemasolevaid põllumajandustootjate rühmi, näidisettevõtteid (ingl. k
monitor farms) või arutelufoorumeid, et
jagada teadmisi uute tootjatega.
 Kasutage olemasolevaid põllumajandus-






tootjate võrgustikke ning usaldusväärseid
suhtlemise viise, töötades olemasoleva
taristuga.
Kasutage olemasolevaid rahvusvahelisi ja
üleriigilisi seminare, üritusi, konverentse,
esitlustegevusi ning rahvusvahelisi nõustajate
õppereise.
Lisage teadmiste vahetamise alase tegevuse
või väljundi juurde hindamisfunktsioon.
Tehke koostööd teiste projektidega ja looge
sünergia teadmiste rakendamisle suunatud
tegevuste vahel.

RASKUSED TULEMUSTE LEVITAMISEL JA KASUTAMISEL
Levitamise ja kasutamisega seotud raskusi on
nelja tüüpi:






Keel
Usaldus ja usutavus
Konkurents ja intellektuaalomand
Vahendamise oskuste nappus



Keel on peamine murekoht, kui tulemusi tuleb
levitada kaugemale esmaste lõppkasutajate
ringist (teerada 1), tulemusi võimendada
ja jagada üle ELi (teerajad 2 ja 3). Projekti
põhikeelest, nt inglise keelest (teerada 1)
teistesse keeltesse tõlkimine on kasulik
(teerajad 2 ja 3). Paljud projekti sündmused
toimuvad inglise keeles, mis heidutab
inglise keelt mittevaldajaid. Suurema mõju
saavutamiseks tuleb ka materjalid tõlkida.
Tõhus meetod selle raskuse lahendamiseks on
piirkondlikud teabevahetused ja üleriigilised
seminarid.
Usaldus infoallika vastu ja usutavus on
teadmiste omaksvõtmisel määrav tegur.
Usaldusväärsetest
allikatest
pärit
või
suusõnal leviv teave on väga tõhus. Lisaks
kasutavad
põllumajandustootjad
ja
metsamajandajad oma kogemustest/
arusaamadest/eelistustest
lähtudes







eri tüüpi teabeallikaid. Näiteks võidakse
lihaveiste sõraprobleemi korral suhelda
naabriga WhatsApp'i kaudu, kuid veiste
hingamisraskuste korral pöörduda loomaarsti
poole.
Konkurents põllumajandustootjate vahel võib
takistada uuenduste jagamist, eriti teatud
valdkondades. Intellektuaalomandiga seotud
küsimused on selgeks takistuseks. Kogu teave
pole tasuta, andmete jagamisel võib tekkida
takistusi ning võrgustik peab mõtlema, kuidas
teadmiste ärilise kasutamisega toime tulla.
Mõistke ja teadvustage oma seisukohti juba
koosloome ja kogumise alguses.
Vahendamise
oskuste
nappus
põllumajandussektoris on raskus, mida
teadmiste levitamisel ja ellurakendamise
juures arvestada. Nõustajad suudavad mingil
määral abistada, kuid teeraja 1 koosloome ja
teadmiste kogumise hõlbustamine võib olla
keeruline nii seoses nõustaja sõltumatuse
kui ka tavapärastest teadmussiirde ülalt
alla suunatud vormidest kõrvalekaldumise
tõttu. Vaadake projekti „i2connect” (https://
i2connect-h2020.eu/),
mis
käsitleb
interaktiivsete innovatsiooninõustajate rolle,
oskusi ja pädevusi ELis. Mida uut saate nende
tulemustest õppida?
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AVATUD INNOVATSIOONI VÕISTLUS
Projekt INCREDIBLE käivitas avatud innovatsiooni
võistluse, et valida välja viis kõige uuenduslikumat
äriideed, mis võiksid suurendada Vahemere
piirkonna viie mittepuidulise metsasaaduse
keskkonnaalast, majanduslikku või sotsiaalset
väärtust. Võistlejad pidid esitama ärilahendusi
eelnevalt sõnastatud probleemi lahendamiseks.
Äriideede
potentsiaalse
mõju
ja
jätkusuutlikkuse põhjal konsortsiumipartnerite
poolt välja valitud viis võitjat kutsuti osalema
INCREDIBLE'i ettevõtluse kiirendusprogrammis,
mille töötas välja projekti partner ETIFOR
koostöös
rahvusvahelise
juhtivatest
majandusekspertidest ja mittepuiduliste

metsasaaduste
spetsialistidest
koosneva
töörühmaga. See kümnepäevane intensiivkoolitus
aitas iduettevõtjatel parandada äriplaani, luua
või täiustada turundusstrateegiat, määratleda
tulevasi kliente ja täiendada ettevõtte võrgustikku.
Koolitus toimus Agripolise ülikoolilinnakus
(Itaalias Padovas) ja oli tasuta, projektiga kattis ka
sõidukulud.
Loengutes, töötubades, ettevõtete külastustel,
seminarides ning mentorite ja ekspertide
juhendamisel said osalejad ergutada mõtlemist
ja anda oma ideedele hoogu. Inspiratsiooni ja
lisateavet leiate siit:
www.incredibleforest.net/content/open-innovation-challenge

HARIDUS- JA KOOLITUSMATERJALID
Projekti AGRIFORVALOR veebilehel avaldatud
koolitusmaterjale kasutati projekti töötubade,
koolitusakadeemia ja mentorluse tegevuste
toetamiseks.
Koolitusmaterjalid
koostati
biomajanduse valdkonna ettevõtete koolituse
läbiviimiseks AGRIFORVALOR koolitusakadeemia
poolt.
 MOODUL 1: strateegia ja korraldus
 MOODUL 2: sotsiaalse ettevõtluse
arendamine
 MOODUL 3: äriplaanid ja ärimudelid
 MOODUL 4: turule viimine ja
intellektuaalomand




MOODUL 5: rahandus ja turundus
MOODUL 6: võrgustike loomine ja
läbirääkimised

Iga moodul sisaldab tausta ja ülevaadet
teemadest, samuti biotoorainel põhineva tööstuste
juhtumianalüüse ja töölehti koolitustöötubades
kasutamiseks.
Milliseid hariduslikke ja koolitusmaterjale võiks
koostada teie võrgustik?
AGRIFORVALORi
koolitusmaterjalid
leiate
veebilehel rubriigi „Allalaadimised” alajaotusest
„Akadeemia”
http://agriforvalor.eu/downloads/
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5. MÕJU JA JÄTKUSUUTLIKKUSE
MÕÕTMINE
5.1. MÕJU MÕÕTMINE
Kuidas töötada välja visioon temaatilise
võrgustiku mõjust?
Kas olete kaalunud, milline on teie võrgustiku mõju eri
tasanditel? Nt keskkonnamõju, ühiskondlik ja majanduslik
mõju. Juba projekti alguses tuleks kujundada mõju
tõlgendus. Sõnastamise hõlbustamiseks on allpool toodud
mõned variandid.











Kuidas korraldate valitud teema kohta hõlpsasti
kättesaadavate
ja
praktilise
suunitlusega
teadmiste kogumise ja levitamise? Sealhulgas
võimalikult paljude asjakohaste ja kasulike EIPAGRI ühtses vormingus praktiliste kokkuvõtete ning
rohke audiovisuaalse materjali koostamise?
Kuidas talletate praktilisi teadmisi pikema aja jooksul
ka pärast projekti lõppemist? Mil määral kasutate
selleks teabevahetuse teeradu? Kas kasutate
levitamise ja rakendamise jaoks kanaleid, mille
poole põllumajandustootjad/metsamajandajad
kõige rohkem pöörduvad? Kas need kanalid on
sobivad ka hariduslikel ja koolitamise eesmärkidel?
Kuidas
suurendate
praktilise
teadmiste
liikumist
Euroopa
põllumajandustootjate
ja metsamajandajate vahel geograafiliselt
tasakaalustatult, võttes arvesse piirkondade
erinevusi?
Kuidas saavutate kogutud lahenduste parema
omaksvõtu lõppkasutajate poolt ja seeläbi
võrgustiku teadmiste intensiivse ning mõjusa leviku
ja ellurakendatavuse?
Kas
olete
andnud
hoogu
tulevastele
teadusuuringutele, et täita lünki praeguses
teadmistebaasis?

VAHETUD
SÜNDMUSED
TUGITEENUSED

Kuidas mõõta mõju tulemuste kasutuselevõtule projekti kestuse jooksul?
Lõppkasutajate poolt võrgustiku tulemuste omaksvõttu,
mõju, on keeruline mõõta. Siiski leidub mõjunäitajaid,
mida kaaluda kavandamise etapis. Näiteks teadmiste
vahetamise tegevustes osalevate kasutajate arv
tegevuste viisi, ja võimalusel ka TVga seotud olnud
kasutajate seire teadmiste vahetamise mõju
hindamiseks.
Temaatilise võrgustiku mõju näitab praktikate
ja meetodite kasutamine põllumajandustootjate,
metsamajandajate ja nõustajate poolt, samuti
tulemuste levitamine koolitustel ning välja töötatud
materjalide kasutamine nt kutsekoolides ja elukestva
õppe programmides.
Mõju
hindamiseks
kaaluge
mõttetalgute,
konsultatsioonide ja küsitluste läbiviimist projekti vältel,
näiteks projekti kestel läbiviidav küsitlus tulemuste
parandamiseks ja kursi korrigeerimiseks; aga ka
põhjalikku arutelu ja hindamist projektijärgses etapis.
See võimaldab hinnata TV tulemuste edu ja mõju
lähtudes sellest, kas sihtrühmad tulemusi ka tegelikult
kasutavad (1., 2. ja 3. teerada).
Kuna hetkel pole TV järelhindamiseks ametlikku
platvormi, oleme praeguste TV töövõtete ja
eeldatavate tulemuste põhjal välja töötanud mõned
väljund- ja sisendnäitajad, mida soovitame kasutada
kontrollnimekirjana. Need näitajad puudutavad TV mitut
aspekti nagu sisu, eesmärk, teadmised, talletamine,
suhtlus ja levitamine ning mitmeid osapooli kaasav
lähenemine. Mida rohkem näitajaid kasutate, seda
suurem on tõenäosus, et TV teabevahetuse teerajad
tekitavad suurema mõju ning annavad jätkusuutlikke
tulemusi.

KOOLITUS
HARIDUS
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KVALITATIIVNE MÕJUNÄITAJA

KVANTITATIIVNE MÕJUNÄITAJA

TEKSTIDOKUMENDID
PILTIDEGA/INFOGRAAFIKAGA

Selge ulatusega ja praktikale orienteeritud
tehnilise sisu, mis on seotud põllumajandustootjate /metsamajandajate vajadustega

Praktilise suunitlusega teadmisi sisaldavate,
arusaadavas ja kohalikus keeles levitatavate
materjalide arv

TASKUHÄÄLINGUD (INGL. K
PODCASTS)

Lühikesed
taskuhäälingusaated,
mis
selgitavad lahendusi põllumajandustootja või
metsamajandaja probleemile

Rakenduste kaudu edastatavate taskuhäälingute arv
Allalaadimiste arv / voogesituse statistika

VIDEOD

Videod praktiliste teadmiste kohta, kus esineb
põllumajandustootja, metsamajandaja, nõustaja
ja/või võrgustiku vahendaja

Levitatud videote arv
Allalaadimiste arv / voogesituse statistika

KOOLITUSMOODULID

Koolitusmoodulid (teksti või videotega esitlused),
mis on suunatud põllumajandusnõustajatele,
konsulentidele

Koolitusmoodulite arv
Allalaadimiste arv / voogesituse statistika
Koolitusmoodulit kasutavate isikute arv

VEEBISEMINARID

Interaktiivsed veebiseminarid põllumajandustootjatele, metsamajandajatele ja nõustajatele
vastastikuse suhtlemise hõlbustamiseks (ingl. k
peer to peer exchange)

KANALID

KVALITATIIVNE NÄITAJA

Veebiseminaride arv
Osalenud põllumajandustootjate,
majandajate või nõustajate arv

metsa-

KVANTITATIIVNE NÄITAJA

TAVAPÄRASED KANALID

Kasutajate usalduse võitnud kanalid, nt.
põllumajanduslik
ajakirjandus,
kohalik
raadio, õppepäevad ning nõustamiskeskuste,
põllumajandustootjate
organisatsioonide,
põllumajanduskodade veebilehed

Tavapäraste kanalite kaudu korraldatud levitamistegevuste arv

VÕIMENDAJAD

Olemasolevate võrgustikega seotud võimendajate
kasutamine,
näiteks
valdkonnaga
seotud
organisatsioonid;
lõppkasutajate
töörühmad,
üleriigilised ja kohalikud võrgustikud (nt riiklikud
maaeluvõrgustikud)

Levitamistegevustesse kaasatud võimendajate
arv

VASTASTIKUSED KÜLASTUSED
(INGL. K CROSS EXCHANGE
VISITS)

Külastused praktiliste uuenduslike lahendustega
seotud kogemuste jagamiseks

Külastuste arv
Kaasatud
põllumajandustootjate/
metsamajandajate/ nõustajate arv

ESITLUSPÄEVAD

Uute meetodite, tehnoloogiate ja parimate
praktikate
esitlused
põllumajanduslikes
ettevõtetes

Esitluspäevade arv

HARIDUSASUTUSED

Seos olemasolevate haridusasutuste ja elukestva
õppe programmidega

Seoste arv kohalike koolitusalgatuste ja
põllumajandustootjate,
metsamajandajate
ning nõustajate koolitusprogrammidega

VEEBIANDMEBAASID

Levitatavate
materjalide
avalik
kättesaadavus
põllumajandustootjatele/
metsamajandajatele
ja
lihtsa
otsingumootoriga andmebaasid

Andmebaasi kasutavate põllumajandustootjate/ metsamajandajate ja nõustajate arv

5.2. JÄTKUSUUTLIKKUSE
SUURENDAMINE

Kuidas suurendada tulemuste ja loodud
võrgustiku jätkusuutlikkust?
Pikaajalise toimivuse ja järjepidevuse tagamiseks on
oluline luua jätkusuutlik ja motiveeritud temaatiliste
võrgustike kogukond ühise andmekogu väljatöötamise
kaudu. Heaks näiteks on mahepõllumajanduse
teabesalv (https://organic-farmknowledge.org/, vt
ka hea praktika infokasti), mis loodi võrgustikuprojekti
käigus ja mida on hiljem kasutanud palju teisedki.

Uue TV veebilehe loomise asemel võiks kaaluda
selle paigutamist mõnele olemasolevale veebilehele.
Näiteks projekt 4D4F kasutas olemasolevat Hollandi
andurite andmebaasi. Ka mõned projekti Organic PLUS
tulemused paigutati olemasolevasse avaliku arhiiviga
Prantsuse andmebaasi (Biobase ja ELi arhiiv Organic
e-prints). Põhipartnerid hoiavad seda andmebaasi
toimiva ja ajakohasena.
Üks
keerukamaid
ülesandeid
on
veenda
organisatsioone avatud juurdepääsuga andmebaase
veebis majutama ja regulaarselt värskendama. Oma osa
on TV teemal ja väljundite liikidel, nt. laiema ühiskondliku
tähtsusega teemad püsivad enamasti kauem aktiivsena.
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MAHEPÕLLUMAJANDUSE TEADMISTE E-HOIDLA
Platvorm Organic Farm Knowledge rajati kahe
temaatilise võrgustiku – OK-Net Arable ja OK-Net
EcoFeed – ning kolme instituudi (FiBL, ICROFS ja
IFOAM EU) koostöös, kes hoolitsevad ka platvormi
jätkusuutlikkuse eest.
Platvorm
pakub
juurdepääsu
paljudele
mahepõllunduse alastele töövahenditele ja
ressurssidele. Platvorm on piiriülese õppe
virtuaalne kohtumispaik. Platvorm edendab
teadmiste vahetamist põllumajandustootjate,
nõustajate ja teadlaste vahel eesmärgiga
suurendada mahepõllunduse tootlust ja kvaliteeti
kogu Euroopas.
Veebilehel on selge navigatsioonimenüü,
võimalus sisu tõlkimiseks (masintõlge)

mitmesse keelde. Avalehel on otsingufunktsioon ja
kolm kõige olulisemat teabekategooriat paigutatud
lehe ülaosa keskele, mis annab võimaluse süveneda
koheselt kategooria sisusse või otsida kindlat sisu.
Veebileht on seadmetundlik, töötab hästi nii arvutis
kui ka mobiilis.
Avalehe uudised pakuvad huvi eelkõige
lõppkasutajatele, e-hoidlat toetavate projektide
(OK-Net EcoFeed ja OK-Net Arable) teave on
toodud jaotuses „About“. Lõppkasutajal on mugav
juurdepääs navigeerimisele ja päise all pidevalt
näha teabe asukoht veebis.
Vaadake ise:
https://organic-farmknowledge.org/

MÕJU SUURENDAMINE EURODAIRY EESKUJUL
Projekti EuroDairy mudelis kasutati olemasolevaid
kohaliku tasandi suhteid, et kokku tuua MA
töörühmad ja innovatsioonivõrgustikud. Siin on
mõned EuroDairy soovitused võrgustike mõju
suurendamiseks.









Looge uuendusmeelsete põllumajandus-tootjate
ja teadmussiirde keskuste võrgustik, et uuendusi ja
töövõtteid ilmestada.
Kaasake
uuendusmeelseid
põllumajandustootjaid, nõustajaid ning eksperte teabevahetusse
nii riigisiseselt, piirkondlikult kui ka piiriüleselt.

Looge veebipõhine õppe- ja suhtlusplatvorm
ürituste teavitamiseks, tulemuste avaldamiseks,
tehnilise sisu esitamiseks, teistele teabeallikatele
viitamiseks
ning
kasutajate
kogemuste
edastamiseks kolleegidele ja teistele olulistele
osapooltele.
Korraldage rahvusvahelisi ja piiriüleseid töötubasid
uuendusmeelsete põllumajandus-tootjatega, et
jagada avastusi ja mõtteid ning arutleda finantside
ja ressurside haldusküsimuste üle, kasutades
projekti siseselt kogutud võrdlusandmeid.

Mida õppida EuroDairy lähenemisest? Lisateavet vt:
https://eurodairy.eu/

Kokkuvõtteks: temaatilise võrgustiku, selle tulemuste
mõjule ja jätkusuutlikkusele tuleb mõelda juba projekti
kavandamise etapis. Mõju ja jätkusuutlikkuse juhtimine
on tähtis, kuna projekti hinnatakse ELi tasandil ka mõju
alusel. Peamised valdkonnad, millele keskenduda on
järgmised:
 Seosed olemasolevate võrgustikega kohalikul,
piirkondlikul, üleriigilisel ja rahvusvahelisel
tasandil;







Kohalike
lõppkasutajate
rühmade,
näiteks
töörühmade kaasamine;
Seos hariduslike algatustega;
Temaatilise võrgustiku veebilehe säilitamine
pärast projekti lõppu;
Võrgustiku hoidmine sotsiaalmeedia abil (on
odavam võrreldes vahetute kohtumistega);
Koostöö EURAKNOSega, et luua mitmeotstarbeline
teabesalv.
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PLATVORM FARMBOOK
Kuidas saaks teie temaatiline
kasutada FarmBook´i teabesalve?
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Võimalus 1: temaatiline võrgustik arendab ja haldab
omaenda teabesalve, kuid on struktureeritud
EURAKNOS/EUREKA mudeli juhiste järgi. See
võimaldab
EURAKNOS/EUREKA
teabesalvel
lõimida temaatilise võrgustiku väljundid tulevikus.



Võimalus 2: temaatiline võrgustik arendab
ja haldab omaenda teabesalve, kasutades
(asjakohaselt kohandatud) EURAKNOS/EUREKA
mudelit ning väljund talletatakse ja tehakse
kättesaadavaks paralleelselt ka EURAKNOSe
teabesalves. See on vaheetapp kolmanda
võimaluse välja arendamiseni.



Võimalus 3: temaatilisel võrgustikul on juurdepääs
EURAKNOS/EUREKA
teabesalvele,
kasutades
rakenduse
programmeerimisliidest
(ingl.
k
Application Programming Interface, API1). API
võimaldab temaatilisel võrgustikul hoida oma
väljundeid EURAKNOS/EUREKA andmebaasis ja
teha see kättesaadavaks ka temaatilise võrgustiku
veebilehel.

võrgustik

Projekt EURAKNOS (ja selle sõsarprojekt EUREKA,
www.h2020eureka.eu) eesmärgiks
on töötada
välja keskne andmebaas, mis võimaldaks ligipääsu
temaatiliste võrgustike poolt saavutatud tulemustele ka
pärast konkreetse projekti rahastamisperioodi lõppu.
Kuna plaan on mitmeaastane, on EURAKNOSe/EUREKA
andmebaasimudel oluline samm, mis võimaldab TV
kestvale lõppeesmärgi saavutamisele kaasa aidata.
TV tulemuste pikaajalise kättesaadavuse eesmärki
on võimalik saavutada tõhusa mudeliga, mis sisaldab
struktureeritud, vormindatud kirjeldust üksustest ja
nende tunnusjoontest ning seostest. Siin on kolm
võimalust, kuidas EURAKNOS/EUREKA teabesalve
mudel panustab temaatiliste võrgustike tulevasse
tegevusse:

1 API - Rakenduste programmeerimisliides on tarkvarakomponendi või süsteemi arvutiliides, mis defineerib, kuidas teised komponendid või
süsteemid seda kasutada saavad, määratledes, milliseid pöördumisi ja taotlusi saab esitada, kuidas seda teha, milliseid andmevorminguid
kasutada, milliseid reegleid järgida jne
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