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Az EIP-AGRI célja támogatni az innovációt az interaktív
alulról felfelé építkező módszert követve, mely főként
az együttműködésen, a tudásmegosztáson és a
közvetítő tanácsadói módszereken alapul.

Hogyan segíthetnek az Innováció-támogató
Szolgáltatások és az innováció-közvetítés az
Operatív Csoportok elindításában?
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Ez a módszer az EIP-AGRI keretében Operatív
Csoportok létrehozásával valósítható meg: ezek
egy konkrét célokra irányuló gyakorlati innovációs
projektben közreműködő különféle emberekből (így
pl. gazdákból, kutatókból és tanácsadókból stb.) álló
csoportok. (További információkért lásd az EIP-AGRI
adatlapját az Operatív Csoportokról!)
A korábbi Vidékfejlesztési Programok egyik tanulsága
az volt, hogy néha nem elég csak finanszírozást
biztosítani az innovációs projekteken dolgozó
csoportoknak.
A helyi körülményekhez igazított modellekkel dolgozó
Innováció-támogató Szolgáltatások és innovációközvetítési tevékenységek döntő szerepet játszhatnak
abban, hogy a megfelelő emberek bekerüljenek a
projektekbe, ezáltal összekapcsolják a gazdákat és a
tanácsadókat a kutatókkal, és segítséget nyújtsanak a
finanszírozási lehetőségek azonosításában is.
Röviden: az Innováció-támogató Szolgáltatások és
a közvetítés döntő szerepet játszhat számos arra
érdemes projekt beindításában, és a gyakorlatban
tevékenykedők helyi ötleteinek felkarolásában.

Hogyan segíthetnek az Innováció-támogató
Szolgáltatások az Operatív Csoportok beindításában?
Egyes szereplőknek nehézséget okozhat partnereket
találni és beindítani az Operatív Csoport projektjét. Ezért
a tudatosítás valamint az innovációs akciókban való
részvétel támogatása fontos tevékenység az EIP-AGRI
innovációs projektek kibontakoztatása szempontjából.
Az Innováció-támogató Szolgáltatások fontos szerepet
játszhatnak, ha olyan kezdeményezések élére állnak,
melyek összehozzák az érdekelteket, hogy azután
mindegyikük kifejthesse, mire lenne szüksége.

Közvetítőként van jelen és összeköti az innováció
szereplőit (gazdákat, kutatókat, civil szervezeteket stb.)
egy olyan ötlettel összefüggésben, amelyből azután
innováció lehet. A közvetők segítenek finomítani az
ötleteket, megfelelő partnereket és finanszírozást
találni, és meghatározni az egyes partnerek potenciális
szerepköreit. A fő feladat egy olyan projektjavaslatot
készíteni, melyet minden szereplő elfogad, és segíteni
őket abban, hogy sikeres finanszírozási pályázatot
terjesszenek elő.

„A kis cégeknek kicsik az izmaik, de ettől
még lehetnek nagy ötleteik! Küldetésünk
kidolgozni az ötleteiket, úgy, hogy ez segítse a
növekedésüket!”
Dr. Stein Harald Hjeltnes

Vannak Innováció-támogató Szolgáltatások, melyek
tematikus csoportokat vagy hálózatokat alkalmaznak
e célra, és ezek azután olyan konkrét kihívásokra
összpontosíthatnak, melyekkel egy adott ágazatnak
mindenképpen foglalkoznia kell. Mások jól informált
érdekelteket vagy potenciális érdeklődőket hívnak meg,
hogy kidolgozzanak olyan témákat, melyekben van
innovációs potenciál.

Az innováció-közvetítés szerepét pár fő lépésben lehet
leírni:

„Számomra az volt a legjobb pillanat, amikor
az emberek megnyitották gondolataikat és
a szívüket előttünk, és részt akartak venni a
projektben. A gazdák érdeklődésének felkeltése,
egy értékes állatfaj megőrzése és ugyanakkor
egyetemi kutatók bevonása így együtt óriási
kihívás volt.”
- Edit Pop

• Innovatív ötletek felderítése. A folyamatot megkönnyíti,
ha szoros kapcsolataink vannak a gyakorlatban
működőkkel és értjük, mi történik a valóságban,
valamint a kutatással és egyéb lehetséges szereplőkkel.
Jó megoldás kihasználni a meglévő hálózatokat
és platformokat, valamint részt venni a kapcsolódó
eseményeken, hogy ezek révén is tudomást szerezzünk
a releváns információkról.

Az innováció-közvetítés kulcsszerepet játszik a
helyi, alulról jövő ötletek felfedezésében és a konkrét
projektek kialakításában. A közvetítő a „kerítő” szerepét
játssza, aki segít a partnereknek egymásra találni,
és megkönnyíti a konkrét célokat kitűző Operatív
Csoportok létrehozását.

•Komplementer
tudással,
kompetenciákkal
és
infrastruktúrával rendelkező potenciális partnerek
összekapcsolása és a kezdeményező szerep
felvállalása az innovációs ötlet finomítása terén.
Ide tartozhat „több terület lefedése” az egyes
ágazatokra,
régiókra
és/vagy
tudományágakra
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szorítkozó tevékenységen túl. Ez történhet kreatív folyamatok
alkalmazásával, ahol a potenciális partnereket felkérik,
fogalmazzák meg az igényeiket, lehetőségeiket és elvárásaikat,
hogy a projekt azzal foglalkozzon, amit ők a kialakulóban levő
innovációs ötlet fontos jellemzőinek gondolnak. Az innovációközvetítő feladata az, hogy fenntartsa az illetők aktivitását és
motiváltságát azáltal, hogy közös alapokat, valamint olyan
helyzeteket keres, amelyek mindenki számára hasznosak.
• Finanszírozási források azonosítása és tájékoztatás nyújtása
a partnerek számára arról, hogy milyen feltételeknek kell
megfelelniük ahhoz, hogy finanszírozásért pályázhassanak.
• Projekt-javaslat előkészítése, segítségnyújtás az operatív
csoport tagjai számára világos partnerségi megállapodás
megkötésében, melyet minden szereplő elfogad, és segítség
számukra egy sikeres finanszírozási pályázat elkészítésében.

„Egy ötlet értéke a hasznosításában rejlik”
(Thomas Alva Edison, az izzó feltalálója)
Az Innováció-támogató Szolgáltatásoknak és innovációközvetítőknek jól láthatónak kell lenniük, és hosszú távon
kell dolgozniuk. Ideális esetben jó kapcsolattal és alapos
ismeretekkel kell rendelkezniük a mezőgazdaságról, és fejlett
kommunikációs készségekre van szükségük a közvetítés és a
segítésnyújtáshoz.
Az egyes Operatív Csoportokban résztvevő partnerek, a
gyakorlatban működöktől a tudomány/piac területéről érkezőkig
mind más-más háttérrel rendelkeznek, és ahhoz vannak szokva,
hogy a saját szakmai közegükben működjenek, ezért hasznos,
ha az innováció-közvetítők „fordítanak” a partnerek között, és
így segítenek nekik megérteni a másik igényeit és elvárásait.
Ezen belül, ott várható értéktöbblet, ahol az innováció-közvetítő
a lehető leginkább „átfogó” módszert alkalmazza, vagyis
igyekszik kilépni a meglévő ágazatok, régiók, kezdeményezések
és/vagy tudományágak keretei közül.
Mindez segíthet a különböző helyek vagy csoportok ötleteinek,
szokásainak stb. „keverésében”, ami pedig innovatívabb
eredményekhez vezethet. Az innováció-közvetítők számos
módon dolgozhatnak, például használhatnak kuponokat
(vouchereket), melyekkel fizetni lehet pár olyan találkozóért,
ahol a közvetítők és a partnerek konkrét ötleteket beszélnek meg
és a javaslatokat papírra vetik, ami csökkenti az adminisztratív
terheket és megkönnyíti a közvetítési szolgáltatások
használatát.

Mezőgazdasági szövetkezetekkel, beszállítókkal,
az iparággal, tanácsadó szolgálatokkal, földművelő
iskolákkal, egyetemekkel, állami finanszírozású
entitásokkal dolgozunk együtt.
- Dr. Stein Harald Hjeltnes
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Yann Pouliquen, KKV, Galícia
Yann Pouliquen a Xestion Agrogandeira e
Naturenza SL. egyik műszaki igazgatója. Egy kis
galíciai (spanyolországi) cégnek dolgozik, mely
mezőgazdasági entitások egy kis csoportjának ad
tanácsokat. „Tanácsadóként biztosítom, hogy ne csak
megtartsák a bevételüket, de ha lehet, még növeljék is,
ugyanakkor azonban a fejlesztésbe is beruházzanak és
egyszersmind fenntartható módszerek alkalmazásával
védjék a környezetet.
Gyakori, hogy ők indítványoznak valamilyen akciót vagy
innovatív ötletet, de előfordul, hogy én kapok kérdést
vagy projektjavaslatot egy egyetemtől vagy kutató
szervezettől. A mezőgazdasági csoportok, melyeknek
tanácsokat adok, elég kicsik, de nagyon érdekes munka
kideríteni, mire lenne szükségük minden szóba jövő
szinten. Ezért jobban szeretek regionális partnerekkel
dolgozni a kísérleti projektek kialakításakor. Jól
ismerem őket, tudom, kik jönnek szóba és ismerem az
erősségeiket és a gyenge pontjaikat.
Az én esetemben elsősorban az a probléma, hogy
kis méretükből adódóan nagyon nehéz [ezeknek az
entitásoknak] érdekelt partnereket találni, és elérni
a finanszírozáshoz szükséges minősítést is (az
egyetemeknek kutatniuk kell és meg kell jelentetniük
az eredményeiket, ahhoz, hogy minősítsék őket és

finanszírozásban részesüljenek). Elvben érdekelné
őket, hogy partnerként részt vegyenek bizonyos
mezőgazdasági kísérleti projektekben. De mert ezek
a mezőgazdasági csoportok igen kicsik, ők esetleg
kevésbé érdekesek az egyetemek számára.
Ezért azután fel kell keltenünk az érdeklődésüket.
Csakhogy a mezőgazdasági csoportok motiválásának
egyetlen módja az, ha gazdasági szempontból
közelítjük meg a kérdést. Ha a javasolt projektek a rájuk
fordítandó időt ellentételező finanszírozás rendelkezésre
állásával párosulnak, könnyebb a gazdákat részvételre
ösztönözni. Vagyis az én feladatom az, hogy
finanszírozási forrásokat keressek, hogy biztosítsam a
szereplők részvételét. A saját, tanácsadói szakterületem
úgy gondolom, a kezdő innováció-közvetítőknek először
is részletesen fel kell becsülniük ügyfeleik igényeit, de
ugyanakkor a szükséges finanszírozás forrásai után is
nyomozniuk kell, különben nehéz lesz együttműködésen
alapuló projekteket megvalósítaniuk.
Az EIP-AGRI Szolgáltató Pont igen érdekes lehet az
olyan tanácsadóknak, amilyen én is vagyok, mivel
ismernem kell más projekteket is, melyek ugyanazokkal
a problémákkal küzdenek, és előfordulhat, hogy még
segíteni is tudunk egymásnak.
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Dr. Stein Harald Hjeltnes, magán-tanácsadó, Norvégia
Szoros együttműködés
Dr. Stein Harald Hjeltnes a Njøs næringsutvikling
vezérigazgatója, és ő felel az Arena gyümölcsök és bogyós
gyümölcsök klaszter-projektért.
„Mezőgazdasági szövetkezetekkel, beszállítókkal,
iparágakkal, tanácsadó szolgálatokkal, mezőgazdasági
iskolákkal, egyetemekkel és állami finanszírozású
entitásokkal dolgozunk együtt. A közvetítés módszereit
folyamatosan fejlesztjük, felkérésre vagy találkozók
alkalmával. Az évek során szoros kapcsolatokat építettünk
ki az ágazat cégeivel, és alapos tudásra tettünk szert
az erősségeikről és a gyenge pontjairól a humán- és a
pénzügyi kapacitásokat tekintve egyaránt.
Ellátogatunk
a
vállalatokhoz,
és
rendszeres
szemináriumaink is vannak, ahol találkozunk a klaszter
cégeinek képviselőivel. Azután közelebbről is megnézzük
az üzletvitelüket és az üzlet fejlesztésére irányuló esetleges
ötleteiket. Mindez újabb innovációkhoz vezethet. Vannak
esetek, amikor akkor kerülünk kapcsolatba cégekkel, amikor
projektötleteik vannak és segítségre van szükségük a
projekt kidolgozásához, illetve K+F partnereket és pénzügyi
támogatást akarnak szerezni. Ilyenkor a három partnerrel
szoros együttműködésben dolgozzuk ki a projekteket.
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Az egész ágazat, a K+F, a finanszírozó testületek,
vidékfejlesztési programok és szakpolitikai rendszerek
alapos ismerete szükséges ahhoz, hogy a vállalatok
odafigyeljenek a közvetítőre és megnyissák előtte a
gondolataikat, és olyan ötleteket adjanak át, amelyekkel
dolgozni lehet.
Sok vállalat kicsi, és nemigen törődik az innovációval. Azzal
vannak elfoglalva, hogy nap-nap után működjön minden.
Másrészt ezek a cégek gyakran vesznek részt közös
találkozókon és egyéb kapacitásépítő és tudástranszfert
célzó tevékenységekben, feltéve, hogy a találkozók rövidek,
és a napirendjük alapján kifizetődőnek érzik őket.

Ötletek és cégek fejlődésében való
közreműködés
A kis cégek számára korlátozottan állnak rendelkezésre
lehetőségek, de ettől még lehetnek nagy ötleteik!
Küldetésünk kidolgozni az ötleteiket, úgy, hogy ez segítse
a növekedésüket. A folyamat elején azt tapasztaltuk, hogy
a tagok nem látták, milyen jelentősebb haszna lehetne
a részvételnek, és ezt részben azzal oldottuk meg,
hogy nagyobb hangsúlyt helyeztünk a kommunikációra.
Most hetente tájékoztatjuk a tagokat arról, hogy milyen
tevékenységeket és akciókat végzett a klaszter, és milyen
kollaboratív projekteket dolgoztak ki és finanszíroztak.

Hogyan finanszírozhatók az Innováció-támogató Szolgáltatások
és a közvetítés?
Kreatív finanszírozás

Újítók hálózata

A Vidékfejlesztés rendelet a következő lehetőségeket
kínálja az innováció-közvetítés akcióinak finanszírozására:

Az első Horizont 2020 pályázati felhívás több lehetőséget
is kínál majd a keresletvezérelt innovációs akciók
támogatására a mezőgazdaságban,
beszállítói láncoknál és multi-nacionális projektek révén,
és ezen belül is „tematikus hálózatokon” és „többszereplős
projekteken” keresztül.

•

Innovációs hálózatok építése a Nemzeti Vidékfejlesztési
Hálózat keretében: az általános Nemzeti Vidéki
Hálózatok (NRN-ek), vagy speciális EIP hálózatépítő
funkciók az NRN-ek ernyője alatt innováció-közvetítő
szolgálatot létesíthetnek vagy bízhatnak meg.

•

Együttműködés: innováció-közvetítés alkalmazása
Operatív Csoport létrehozására vagy projekt-javaslat
elkészítésére (vagyis résztvevők felkutatására stb.)
finanszírozható az együttműködési intézkedés
keretében.

•

Támogatás kifejezetten az innovációra összpontosító
tanácsadó szolgáltatások létrehozására.

Amennyiben az Operatív Csoport projektje finanszírozásban
részesül, létrejön és beindul, az innováció-közvetítő
szervezési támogatást biztosíthat és a projekt ösztönzőként
léphet fel.

Egy konkrét tematikus hálózat az Innováció-támogató
Szolgáltatások széles körű hálózatát tudja kiépíteni,
az innovációra összpontosító innováció-közvetítői és
tanácsadói tevékenységek fejlesztési módszereinek cseréje
és kialakítása révén. A projekt meglévő szolgáltatásainak és
közvetítőinek cseréje útján fel kell fedni az innovatív ötletek
és partnerek azonosításának sikeres technikáit.

„Nem csak a saját tudásomat használom, hanem
bármit, amit kölcsön tudok venni.”
- Woodrow Wilson
Ezzel a projekt javítja az innovációs módszerekre vonatkozó
szaktudást és oktatást, és növeli a cseréket az európai
régiók között az innovatív kérdésekkel kapcsolatban, ezzel
is támogatva az EIP-AGRI-t (további információkért lásd:
Horizont 2020, adatlap).
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Edit Pop, innováció-támogatás, Románia
Együtt dolgoznak a kutatók és a gazdák
Edit Popnak van tapasztalata az innovációtámogatásban és az együttműködés megkönnyítésében
a romániai Máramaros megyében. Ez a Kárpátok északi
részén, az ukrán határ közelében fekvő gyönyörű vidék
tele van szebbnél szebb tájakkal, melyek fontos agrárökológiai szerepet játszó szántóföldek erdők, füves és
vizes élőhelyek foltjaiból állnak.
A projekt, melyben Pop asszony részt vett, azt vizsgálta,
hogy lehet új földművelési módszereket kitalálni és
támogatni, illetve megtalálni azokat a gazdasági
mechanizmusokat, melyekkel támogathatók az agrárkörnyezetvédelmi technikák és felértékelődnek a
vállalkozói ismeretek és a terepről érkező ötletek. Célja
volt továbbá arra bíztatni a gazdákat és a Nagybányai
Egyetem kutatóit, hogy dolgozzanak együtt, és arassák
le egy sikeres együttműködési modell babérjait.
Pop asszony egyik kiemelkedő intenzitású tevékenységi
területe a következők elősegítése volt: „Romániának
az EU csatlakozását követően kihívásokat jelentett
az uniós biztonsági és higiéniás sztenderdeknek való
megfelelés. Ez arra ösztönözte a gazdákat, hogy
keressenek olyan új módokat a marhák legeltetésére,
melyek kisebb nyomást gyakorolnak a legelőkre. A
„máramarosi borzderes (Bruna)” szarvasmarha-fajta
melyet főként húsáért tenyésztenek, értékes genetikai
forrás Máramarosban, de fennáll az elveszítés veszélye
ebben a térségben, olyan ösztönzők miatt, melyek
arra késztetik a gazdákat, hogy inkább tejtermeléssel
foglalkozzanak.”
A projekt olyan módszereket keresett, melyekkel ezt a
marhafajtát jövedelmezőbbé lehet tenni a gazdáknak,
és konzultációkat szervezett a falvakban. Tudást és
ötleteket gyűjtöttek a legelőket használó gazdáktól
és gazdaszervezetektől a potenciális gazdasági
hasznokról és a minden érdekelt fél számára nyerő
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helyzetet eredményező megoldásokról. A Nagybányai Nyugati
Egyetemet érdekelte a legeltetésre használt fennsíkon
található különböző fűfélék fejlődésének figyelése, és szerettek
volna többet megtudni ennek a konkrét szarvasmarha-fajtának
az in situ megőrzéséről, ezért őket is meghívták, hogy
csatlakozzanak a projekthez.

Az együttműködés finanszírozása
Ezek azonban csak az első lépések voltak, hiszen finanszírozási
forrásokat is kellett találniuk, hogy a továbbiakban is támogatni
tudják az együttműködést, így Edit Pop elkezdett körülnézni,
hogy milyen lehetőségek kínálkoznak. Ebben a keresési
időszakban a saját szakértelmét, valamint a közösségek
és az emberek tudását használta arra, hogy bizalmat
teremtsen a módszere iránt és megtartsa a résztvevőket.
Edit Pop végül is közreműködött a sikeres pályázatban,
mellyel finanszírozást kértek egy hollandiai civil szervezettől,
és ez vezetett el a projekt gyakorlati megvalósításához. Újra
megkezdték a „máramarosi borzderes” nyári legeltetését,
és a gazdák elégedettek voltak az eredményekkel. Miután a
Nagybányai Északi Egyetem kiértékelte az első eredményeket,
a környező falvak gazdái is érdeklődésüket fejezték ki a
projektben való részvétel iránt. A máramarosi borzderes hússzarvasmarhát elkezdték az idegenforgalom ösztönzésére
használni, ami ez többlet bevételt teremtett a gazdáknak.
„Számomra az volt a legjobb pillanat, amikor az emberek
megnyitották a gondolataikat és a szívüket előttünk és
részt akarnak venni a projektben. A gazdák érdeklődésének
felkeltése, egy értékes faj megőrzése és ugyanakkor egyetemi
kutatók bevonása így együtt óriási kihívás volt. Kezdettől
értékelni kell, hogy milyen igényekkel és elvárásokkal
rendelkeznek az érdekeltek. A projekt azért volt sikeres,
mert mind együtt dolgoztunk, segítettük egymást és kitartóan
lelkesedtünk ezért az új ötletért.”
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Partnerek összekapcsolása

EIP-AGRI Szolgáltató Pont

További információ

Az EIP-AGRI Szolgáltató Pont egyik célja a Unió
mezőgazdaságának innovatív kezdeményezéseit
érintő információcsere megkönnyítése. Mindenkit
felkérünk, hogy működjön közre ebben a munkában
azzal, hogy megosztja tudását az Unióban országos,
regionális vagy helyi szinten zajló kezdeményezésekről.
Ezt a honlapunkon levő elektronikus nyomtatványok
felhasználásával teheti meg.

Itt tud elérni minket:

Ide tartozik a tagállamok Operatív Csoportjai valamint
a releváns információs hálózatok és klaszterek
által folytatott kutatási és innovációs akciók,
projektek és kezdeményezések feltérképezése.
Mivel az így létrejövő adatbázis formátuma biztosítja a
keresési paraméterek könnyű használatát, kiváló eszközül
szolgálhat az Innováció-támogató Szolgáltatások és
innováció-közvetítők munkájának megkönnyítésére.
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Az irodánkban:
EIP-AGRI Szolgáltató Pont
Avenue du Toison d’Or 72
1060 Brussels
Belgium
Telefonon: +32 2 543 73 48
E-mailben: servicepoint@eip-agri.eu
Weblapunkon keresztül:
www.eip-agri.eu
Twitter: @EIPAGRI_SP
LinkedIn: be.linkedin.com/in/eipagriservicepoint/
LinkedIn company: EIP-AGRI Service Point

Egészséges Tejtermékek Bio-kompetencia Központja,
Észtország
Az „Egészséges Tejtermékek Bio-kompetencia Központja,
Észtország” középpontjában a tejtermelőkkel és –
feldolgozókkal való együttműködés áll, annak érdekében,
hogy részt vegyenek a fogyasztóknak szánt legjobb
minőségű és legegészségesebb tejtermékek biztosítására
irányuló alkalmazott kutatásban és technológiai
fejlesztésben.
A projektek egyesítik a szarvasmarha-tenyésztők,
genetikusok,
állattakarmányozással
foglalkozó
tudósok, mikrobiológusok, technikusok, dietetikusok és
biokémikusok erőfeszítéseiket, hogy lefedjék a teljes
termelési láncot, a szarvasmarha-tenyésztéstől kezdve
az egészséges tejtermékek előállításáig. Az olyan
alkalmazott kutatás, mint ez is, fontos szerepet játszik
a projektek ösztönzésében, éspedig az ott kialakuló
facilitálási képességek, a finanszírozási lehetőségekkel
kapcsolatos tudás és szervezési gyakorlat miatt. A

Vidékfejlesztési finanszírozás innovatív projektjeivel
komplementer viszonyban levő „Egészséges Tejtermékek
Bio-kompetencia Központja, Észtország” is megkönnyíti
az Enterprise Estonián keresztül elérhető innovációs
kuponok formájában nyújtott támogatást. Az innovációs
kupon formájában nyújtott támogatást társfinanszírozza
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap. A kupont
felhasználó KKV-k bizonyos finanszírozásra tehetnek szert
innovatív fejlesztési megoldások, új anyagok kutatása és
új technológiák megtárgyalása stb. céljára.
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