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Motywacja
Rolnicy w całej Europie stoją w obliczu zmieniających się warunków politycznych i są pod silną presją potrzeb rynku 

oraz obywateli zmuszających ich do wprowadzania zmian dostosowawczych i innowacji. W związku z tym potrzebują 

szybkiego dostępu do wiedzy i informacji, do edukacji i szkoleń oraz do wsparcia i ułatwionego dostępu do usług 

doradczych.  

PRO AKIS to europejski projekt badawczo-wdrożeniowy, który bada doradztwo rolnicze w kontekście wiedzy rolniczej 

i usług informacyjnych (AKIS). Cel projektu to odpowiedź na pytanie: Jak i z jakich źródeł mogą rolnicy uzyskać 

wiarygodną, istotną i odpowiednią wiedzę, informacje i wsparcie, aby stale się rozwijać, skutecznie rozwiązywać 

problemy i w porę reagować na zewnętrzne oczekiwania i wykorzystywać nadarzające się możliwości rozwoju?

Zadania PRO AKIS:
• opracować ramy koncepcyjne do oceny AKIS

• przeprowadzić inwentaryzację organizacji tworzących AKIS oraz ich powiązań w 27 krajach UE i stworzyć ogólnie dostępną 

   bazę danych

• zbadać zachodzące zmiany na przykładzie studiów przypadków dotyczących: 

◦ gospodarstw o małej skali produkcji (niskotowarowych), mających dostęp do istotnej i wiarygodnej wiedzy 

   (Bułgaria, Portugalia, Polska, Wielka Brytania)

◦ konfrontacji tematyki prowadzonych badań naukowych z potrzebami rolników (Bułgaria, Niemcy, Francja, Polska)

◦ oferty odpowiedniego wsparcia dla różnych podmiotów na obszarach wiejskich, które tworzą sieć wokół  

   innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (Niemcy, Francja, Portugalia, Wielka Brytania)

• pokazać sukcesy, mocne i słabe strony poszczególnych systemów wiedzy poprzez analizy porównawcze i ocenę tych 

   studiów przypadków

• opracować rekomendacje dla polityki celem wzmocnienia europejskiego systemu innowacji rolniczych.

PRO AKIS – metodyka:
• partnerzy projektu podejmą badania empiryczne dotyczące formalnego i nieformalnego systemu AKIS w 27 krajach EU i 

   przygotują studia przypadków w krajach partnerskich oparte na przykładach usług doradczych

• interesariusze AKIS, eksperci i doradcy polityczni będą towarzyszyć realizacji PRO AKIS, z możliwością uczestnictwa w 

   warsztatach i seminariach; będą oni zapraszani do wzajemnego dzielenia się wiedzą, osiąganymi rezultatami badań, aby 

   tym samym przyczyniać się do systematycznej oceny realizowanego projektu w poszczególnych jego fazach

• rezultaty projektu będą dostępne dla zainteresowanych grup społecznych oraz dla szerokiego grona publicznego w 

   odpowiednim czasie, poprzez szereg działań upowszechniających.

System wiedzy i informacji rolniczej (AKIS) to wymiana wiedzy i usług wspierających między wieloma 

aktorami/ogniwami  z pierwszego, drugiego lub trzeciego sektora na obszarach wiejskich. AKIS zapewnia rolnikom 

odpowiednią wiedzę i innowacje rolnicze pochodzące z poszczególnych ogniw tego systemu.

Usługi doradcze są istotnym wparciem w rozwiązywaniu problemów, wymianie informacji i procesach 

generowania innowacji. W funkcjonowaniu AKIS te usługi mogą być świadczone przez różne podmioty, w 

tym formalne organizacje publiczne i prywatne, podmioty prowadzące szkolne i pozaszkolne formy edukacji, 

organizacje pozarządowe, a także przez członków administracji publicznej lub instytucji badawczych. Od 2009 

roku obowiązuje europejska regulacja prawna w formie rozporządzenia, obligująca  państwa członkowskie UE do 

ustanowienia systemu doradztwa (FAS).
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