FICHA DE PROJETO

Designação do projeto: AgroINOV
Código do projeto: PDR2020-2024-032600
Medida: 20.2.4 – Assistência Técnica
Intervenção: Assistência Técnica RRN – Área 4 (Observação da agricultura e dos territórios
rurais)
Entidade beneficiária: Instituto Politécnico de Castelo Branco
Data de início: 23-01-2017
Data de conclusão: 04-01-2021
Custo total elegível: 11.153,09€
Apoio financeiro da União Europeia: 75%
Sumário
Promover a participação e o trabalho conjunto entre os agentes do desenvolvimento rural e
transferir boas práticas e novos conhecimentos para qualificar a intervenção dos agentes de
desenvolvimento rural, com o objetivo de:
- Atualizar as necessidades de inovação do setor através da realização de um inquérito,
realização de sessões de trabalho para produção de catálogo e workshop para apresentação
alargada das necessidades levantas a partir do inquérito;
- Compilar informação e resultados de projetos no sector hortofrutícola através da produção
de um catálogo digital que será divulgado em ambiente web;
- Transferir conhecimento técnico ao setor através da realização de workshops e reuniões
temáticas entre os diversos agentes e as entidades que detêm conhecimento passível de ser
aplicado, da produção e divulgação de publicações técnicas em formato papel ou digital
sobre diversas temáticas, nomeadamente questões fitossanitárias em cultura frutícolas e
Hortícolas, técnicas de produção otimizadas para a cultura frutícolas, e práticas de
conservação da biodiversidade nas actividades agrícolas.
- Estabelecer redes entre parceiros, particularmente através da criação de sessões de trabalho
e videoconferências com entidades internacionais que dispõe de inovação que poderá ser
aplicada à realidade nacional contribuindo para o desenvolvimento rural;
- Valorização da inovação através da realização de um Roteiro de Inovação com elaboração
de catálogo, a exposição das inovações, a criação de grupos focais específicos que
permitiriam a divulgação e com o testemunho das entidades que incorporaram as inovações
na sua atividade (presencial ou em vídeo). E ainda a realização de dia aberto com
demonstração de práticas promotoras de biodiversidade nas explorações agrícolas
(Agrotejo).

