Oportunidades de financiamento HORIZONTE 2020

A sessão de informação, a realizar a 30 de setembro, em Oeiras, divulgará as oportunidades de financiamento que este
programa comunitário de apoio à investigação e inovação oferece aos agricultores e às empresas do setor agrícola,
agroalimentar e florestal para melhorarem os seus níveis de produtividade e sustentabilidade. Saiba mais.

Consulta Pública do Relatório Ambiental

Horizonte 2020

O Gabinete de Planeamento e Políticas está a submeter a
consulta pública o Relatório Ambiental relativo ao PDR
2020 juntamente com o projeto deste programa. Os
contributos devem ser remetidos até ao próximo dia 2 de
setembro. Saiba mais.

Divulgados tópicos de I&I a concurso em 2015. Saiba
mais.

4 novos Grupos Focais

Revista Ciência e Técnica Vitivinícola

Foram identificados na Parceria Europeia de Inovação
para a competitividade e a sustentabilidade da
agricultura (PEI AGRI) e da silvicultura quatro novos
Grupos Focais. De salientar que nestes Grupos Focais
encontram-se três representantes portugueses. Saiba
mais.

A revista Ciência e Técnica Vitivinícola (Journal of
Viticulture and Enology), editada semestralmente pelo
INIAV, é o principal vetor de divulgação da investigação
em viticultura e enologia efetuada em Portugal. Saiba
mais.

Abertas candidaturas para 2015. Saiba mais.

Cooperação Portugal-Espanha

Projeto AGFORWARD

Portugal e Espanha assinaram um acordo de cooperação
de longo prazo nos domínios da investigação,
experimentação e formação avançada de recursos
humanos. Saiba mais.

Está disponível a informação relativa ao 1.º Workshop/
Shareshop do projeto, realizado no passado dia 24 de
julho, em Coruche. Saiba mais.

Partilhe com os membros da RRN informação e atividades de interesse sobre a inovação nos territórios rurais. Envie o seu
contributo, envie a sua folha informativa: Contactar A RRN.
Folha Informativa da RRN

– PEI-AGRI Versões on-line
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