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Az intelligens, fenntartható
és inkluzív gazdaságra
irányuló Európa 2020
stratégia
Az Európa 2020 az Európai Unió (EU)
növekedési stratégiája 2014-2020-re. Egy változó
világban az EU gazdaságának intelligenssé,
fenntarthatóvá és inkluzívvá kell válnia. E három
prioritás segít majd az Unió polgárainak erős, jó
munkalehetőségeket kínáló és fenntartható erőforrásgazdálkodáson alapuló gazdaságot kiépíteni.
Az Európai Unió öt foglalkoztatási, innovációs,
oktatási, társadalmi befogadási és klíma/energia cél
elérését tűzte ki 2020-ra. A stratégia hangsúlyozza
a kutatás és innováció fontosságát abban, hogy
Európát felkészítsük a jövő kihívásaira. Eddig
öt Európai Innovációs Partnerség (EIP) jött létre
különböző ágazatokban: aktív és egészséges
időskor, víz, nyersanyagok, intelligens városok és
közösségek valamint mezőgazdaság. Minden EIP
a társadalmi előnyökre és a gyors korszerűsítésre
összpontosít. Támogatják a kutatási és innovációs
partnerek együttműködését, hogy jobb és gyorsabb
eredményeket érhessenek el. A mezőgazdasági
Európai Innovációs Partnerséget (EIP-AGRI) 2012ben indította útjára az Európai Bizottság.

Az EIP-AGRI ösztönzi a mezőgazdasági innovációt
Az Európai Innovációs Partnerség a mezőgazdasági
termelékenységért és fenntarthatóságért (EIP-AGRI)
célja, hogy a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási
ágazatok termelékenyebbé és fenntarthatóbbá váljanak,
és jobban boldoguljanak az olyan aktuális kihívásokkal,
mint az élesebb verseny, a változékonyabb piaci árak, a
klímaváltozás és a szigorúbb környezetvédelmi szabályok.

Közös erővel minden résztvevő gyorsabban ér el
eredményeket. Az EIP-AGRI segít az innovációval és
a mezőgazdasággal kapcsolatos fontos új és meglévő
tudás terjesztésében az egész Európai Unióban.
Vagyis, ha egy román szakértő egy olyan megoldással áll
elő, amely segíthet egy spanyol gazdának, a cél az, hogy
ez az információ minél hamarabb eljusson az utóbbihoz.

Az EIP-AGRI azon dolgozik, hogy partnerségeket
hozzon létre és összekapcsolja a különféle szakmai
hátterű embereket az EIP-AGRI Hálózatban, olyan
tevékenységek révén, mint pl. az Operatív Csoportok
és az EIP-AGRI Fókuszcsoportok. Az innovációval és
a mezőgazdasággal foglalkozó különféle szereplők –
gazdák, tanácsadók, kutatók, agrárvállalkozások, nem
kormányzati szervezetek és egyéb érdekeltek – együtt
dolgoznak, megosztják egymással az ötleteiket, és a
meglévő tudásukat olyan innovatív megoldásokra és
kutatási eredményekre váltják, melyek könnyebben
alkalmazhatóak a gyakorlatban.

Az Európai Vidékfejlesztési Hálózatot (ENRD) és az
EIP-AGRI Hálózatot 2015 januárja óta összekapcsolja
az Európai Vidéki Hálózatok Közgyűlése. A Közgyűlés
olyan platform, melynek célja a két Uniós Hálózat
tevékenységeinek rangsorolása és koordinálása.
A Közgyűlésnek több alcsoportja van. Ezek egyike az
„állandó alcsoport a mezőgazdasági termelékenységet
és fenntarthatóságot szolgáló innovációért”. Külön
figyelmet fordít az EIP-AGRI Hálózat tevékenységeire,
és együtt dolgozik az EIP-AGRI Szolgáltató Ponttal az
innováció katalizálásán, hogy az európai mezőgazdaság
és erdőgazdálkodás fenntarthatóbbá és termelékenyebbé
váljon.
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Finanszírozási lehetőségek, a mezőgazdasági innováció fokozása
Az innovatív ötlet egy dolog – a valóra váltása egy másik. Többféle finanszírozási lehetőség áll rendelkezésre a
projektindítás segítésére, így többek között a Vidékfejlesztési Program vagy a Horizont 2020 európai kutatási és
innovációs politika keretében.

EIP-AGRI és vidékfejlesztés
Az EU tagállamai vagy régiói döntenek arról, miként
támogassák az innovációs projekteket a saját
Vidékfejlesztési Programjukon keresztül. Finanszírozást
biztosíthatnak kísérleti projekteken dolgozó Operatív
Csoportok létrehozására, új termékek kifejlesztésére,
különböző régiók szereplőinek bevonására,
tevékenységek ösztönzésére stb. A Vidékfejlesztési
Programok szintén adhatnak projekttámogatást
tudástranszfer, tanácsadó szolgáltatások, beruházások,
marketing, hálózatok létrehozása és innováció-támogató
szolgáltatások finanszírozása céljára.
Minden tagállam (illetve bizonyos országokban régió)
eldönti, hogy a támogatás előnyben részesítsen-e
bizonyos kérdéseket, tevékenységterületeket vagy
szereplő-csoportokat. Ugyanakkor minden Uniós
Operatív Csoportnak hozzá kell járulnia a termelékeny
és fenntartható mezőgazdasági ágazathoz.

Operatív Csoportok létrehozása
Az Operatív Csoportok helyi szintű csoportok, melyek
különböző hátterű embereket – gazdákat, kutatókat,
tanácsadókat, vállalkozásokat, civil szervezeteket –
fognak össze, és azért jönnek létre, hogy segítsenek
innovatív megoldást találni egy közös problémára
vagy tesztelni egy innovatív ötletet a gyakorlatban. Az
Operatív Csoport mérete és összetétele egyaránt a
projekt függvénye. Éppen ezért előfordulhat, hogy az
egyik Operatív Csoport egészen más, mint a másik.
Az Operatív Csoport eredményeit és tudását meg kell
osztani az EIP-AGRI Hálózaton keresztül, hogy az
egész ágazat hasznára legyen.
Ha van egy innovatív ötlete, nézze meg, milyen
támogatás érhető el régiója vagy országa
Vidékfejlesztési Programja keretében. Az összes
uniós Irányító Hatóság listáját megtalálja az
Operatív Csoportokról szóló EIP-AGRI Brosúrában.
Montejuntóben, egy gyümölcstermesztéséről híres
portugál régióban egy gazda felfedezte, hogy
teljes gyümölcstermése 25%-a nem jut el a piacra
a gyümölcsök sérülése miatt. Hogy megoldást
találjanak, a helyi hálózat 32 gyümölcstermelője
egyesítette erőit a Leiriai Politechnikai Intézet Gyors
és Fenntartható Termékfejlesztési Központjával
és a COTHN tanácsadó központtal. Megterveztek
egy olyan „elektronikus gyümölcsöt”, mely
lehetővé tette számukra a betakarítás, szállítás,
tárolás és csomagolás során fellépő hatások
okozta károsodás mérését. Azonosították
a feldolgozási folyamat kritikus pontjait, és
ezáltal sikerült minimalizálni a gyümölcsök
károsodását és növelni azok piaci értékét.

EIP-AGRI Brosúra az Operatív Csoportokról
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Innováció-támogató Szolgáltatások
Néha nem elég csak támogatást adni csoportoknak,
hogy együtt dolgozzanak az innovatív projekteken.
Kulcsszerepet játszhatnak az innovációt támogató
szolgáltatások és a közvetítés abban, hogy sok
értékes projekt valóban elinduljon. Az innovációtámogató szolgáltatások élen járhatnak olyan
fejlesztési kezdeményezések kialakításában, melyek
összekapcsolják azokat a szereplőket, akiknek érdeke
innovatív megoldást találni egy közös problémára, és
ötleteik is vannak hozzá. Ezeket a tevékenységeket
támogathatják a Vidékfejlesztési Programok.

Egy magán tanácsadó innováció-támogató
szolgáltatásokat
kínál.
Rendszeresen
ellátogat a helyi vállalatokhoz, gazdákhoz,
kutatóközpontokhoz és egyetemekhez. Az
egyik szőlőskert látogatása során rábukkan
egy innovatív ötletre, melynek érdemes
lenne utánajárni. Összegyűjti és kapcsolatba
hozza egymással az érdekelt feleket, hogy
lássa, érdekelné-e őket a közös részvétel
egy projektben. A tanácsadó megnézi, milyen
finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre
és segít elkészíteni a projektjavaslatot, melyet
minden résztvevő fél elfogad és amelyből sikeres
finanszírozási pályázat válhat.

EIP-AGRI és a „Horizont 2020”
kutatási és innovációs politika
A Horizont 2020 az EU Kutatási és Innovációs
Keretprogramja. A Horizont 2020 támogatás egyik,
a mezőgazdasági ágazat szempontjából releváns
támogatása az „Élelmezésbiztonság, fenntartható
mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, tengeri,
tengerészeti és belvízi kutatás és a biomasszaalapú gazdaság” társadalmi kihívás. A klasszikusabb
kutatási és innovációs projekteken kívül a Horizont
2020 pályázatok több lehetőséget is kínálnak
multinacionális innovációs projektek támogatására
a mezőgazdaságban, tematikus hálózatok és
többszereplős projektek keretében, melyek többféle
szereplőt vonnak be, úgymint gazdákat, tanácsadókat,
kutatókat, agrár vállalkozásokat és egyebeket. Ezek
a projektek könnyen elérhető anyagokat kínálnak a
végfelhasználóknak, amelyeket megosztanak az EIPAGRI Hálózaton keresztül.
EIP-AGRI Brosúra
Horizont 2020 – pályázat felhívások, 2016

EIP-AGRI Brosúra
Innováció-támogató Szolgáltatások
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Tematikus Hálózatok
A Tematikus Hálózatok a Horizont 2020-on keresztül
finanszírozott innovatív projektek, melyek azt a célt szolgálják,
hogy megoldást találjanak a mező- és erdőgazdasági
termelés legégetőbb igényeire. Ezt úgy teszik, hogy többféle
szereplőt vonnak be a tudomány és a gyakorlat területéről.
E hálózatok célja összegyűjteni azokat a bevált gyakorlatokat
és kutatási eredményeket, melyek már közel állnak ahhoz,
hogy a gyakorlatba is átültessék őket, de nem elég ismertek
és használatosak a terület művelői körében. Elérhető és
könnyen érthető anyagot kell kidolgozni a gyakorlat számára,
így pl. információs lapokat és audiovizuális anyagot. Ezek
lehetnek az oktatás és a kutatási adatbázis inputjai is, és
fel kell tölteni őket az EIP-AGRI adatbázisba, hogy széles
körben terjeszthetőek legyenek a mezőgazdasági innovációs
láncban a gazdák, erdészek és egyéb szereplők körében.

Az OK-NET szántóföld tematikus hálózat a Horizont 2020on keresztül alapított négy tematikus hálózat egyike. Célja
javítani a tudáscserét a gazdák, a gazdasági tanácsadók és
tudósok között, hogy Európa-szerte javuljon az organikus
szántóföldi növénytermesztés termelékenysége és
minősége.
A projekt 2015 márciusában indult és 3 évig tart. A
következőket teszi:
• összegzi az organikus szántóföldi gazdálkodás terén
rendelkezésre álló gyakorlati és tudományos ismereteket,
és meghatározza a tudáscsere legjobb módszertanát;
• létrehozza a farmer innovációs csoportok európai
hálózatát a tapasztalatcsere és a projekten belül
kifejlesztett oktatóanyagok tesztelése céljából;
• online platformot létesít az Európa egész területére
kiterjedő tudáscsere céljára.
A konzorcium 17 partnerből áll, akik 13 országot
képviselnek, Európa minden részéről.
További információ: www.ok-net-arable.eu
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Egyéb finanszírozási lehetőségek
Látogasson el a finanszírozási lehetőségekkel

foglalkozó honlapunkra.
EIP-AGRI Brosúra a finanszírozási
lehetőségekről

EIP-AGRI Szolgáltató Pont, a hálózatban jelenlevő összes
partner összekapcsolása
Az EIP-AGRI hálózat sokféle eszközt kínál, amelyek
segítenek Önnek megbirkózni az Önt foglalkoztató
kérdésekkel. Az EIP-AGRI Szolgáltató Pont célja
a tudásmegosztás, az emberek összekötése és a
kihívásokkal való megbirkózás. Segítséget nyújt olyan
eseményekhez, mint a konferenciák, fókuszcsoportok,
műhelyek és szemináriumok megszervezésében,
valamint interaktív fórumot nyújt, ún. „Találkozópont”-ot
(Meeting Point) az EIP-AGRI honlapon; támogatást ad
projektpartnerek felkutatásához, és helpdesk funkciója
segít megválaszolni a kérdéseket. Elsődleges célja
ösztönözni az interakciót az EIP-AGRI Hálózatban
résztvevők között, bárkik legyenek is: gazdálkodó,
erdész, kutató, tanácsadó, civil szervezet, tagállam,
vállalkozás és állami hatóság.

Csatlakozzon az EIP-AGRI
Hálózathoz!
Az EIP-AGRI honlap interaktív platform, mely
embereket és ötleteket hoz össze a weben Európa
egész területéről. Regisztrált tagként hozhatja ki a
legtöbbet a honlapból:
• Ossza meg innovatív projektjeit, projekt-ötleteit és
a gyakorlatban felmerülő kutatási igényeit!
• Keressen és találjon potenciális projekt partnereket,
érdekes projekteket, bevált gyakorlatokat és
finanszírozási lehetőségeket az EIP-AGRI oldalon

Találkozópont!

• Használja a konkrét mezőgazdasági és innovációs
témákkal foglalkozó „kollaboratív” munkaterületeket!
• Az „Én EIP-AGRI-m” összekapcsolja Önt a saját
EIP-AGRI információs felületével ahol követheti
azokat az információkat, témákat, eseményeket
és személyeket, akik érdekesek Önnek.
Ahogy egyre többen csatlakoznak az EIP-AGRI
Hálózathoz, az EIP-AGRI honlap fokozatosan az
európai mezőgazdasági innováció „egyablakos”
belépőpontjává válik.

Látogasson el a honlapra: www.eip-agri.eu
Regisztráljon és csatlakozzon a Hálózathoz!

Fókuszcsoportok, mezőgazdasági
kihívások kezelése
Az EIP-AGRI Fókuszcsoportok az EIP-AGRI Hálózatépítő
tevékenységek részét képezik. Minden egyes csoport 20
különböző hátterű szakértőt, többek között gazdát, kutatót,
tanácsadót és agrárvállalkozások képviselőit fogja össze.
A csoportok összegyűjtik és összesítik az egy bizonyos
területtel kapcsolatos tudást, felsorolva a problémákat, a
lehetőségeket és megoldásokat is.
Minden EIP-AGRI Fókuszcsoport legalább kétszer
találkozik egy egyéves időszak során. Amikor elkészül
a záró jelentésük, a csoport tagjai folytathatják a
munkájukat az EIP-AGRI honlap közös munkára szolgáló
munkaterületein.
Minden fókuszcsoportos beszámoló és eredmény
megjelenik az EIP-AGRI weblapon, hogy új Operatív
Csoportok vagy kutatócsoportok létrehozására inspirálja
az EIP-AGRI Hálózat szereplőit.
EIP-AGRI Brosúra a Fókuszcsoportokról

Fehérjenövények: fokozott
együttműködésre és integrációra
van szükség
A fehérjenövényekkel foglalkozó EIP-AGRI Fókuszcsoport
2013-ban jött létre, hogy azzal a kérdéssel foglalkozzon, hogy
„Miként lehetne javítani az Unió fehérjenövény-termesztőinek
versenyképességét?” Úgy egy évvel később az eredmények
megmutatták, hogy nagyon komoly előrelépést lehet elérni
helyi szinten (fogyasztás a gazdaságokban), de a hozam, a
termesztés és a gazdáknak nyújtott jó tanácsadói szolgáltatások
javítása talán nem elegendő a nagyobb szabású, élelmiszer
és feldolgozott takarmány célú fehérje előállításához.
Ahhoz, hogy megváltozzon a helyzet, fokozott integrációra és
együttműködésre van szükség az összetett takarmányipar illetve
a növénytermesztés érdekelt felei között. Vannak megoldások
a helyi gazdaságokban, de regionális és európai piaci szinten is.
A fókuszcsoport megmutatta, hogy a tudás és a gazdálkodási
gyakorlat, a gazdaságok tanácsadói és az ágazat tapasztalatainak
kombinációja új perspektívát nyithat az európai fehérjenövénytermesztés számára.
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OPERATÍV CSOPORT

OPERATÍV CSOPORT

OPERATÍV CSOPORT
OPERATÍV CSOPORT

www.eip-agri.eu

TEMATIKUS HÁLÓZATOK
TÖBBSZEREPLŐS PROJEKTEK
HELPDESK

FÓKUSZCSOPORTOK

MŰHELY & SZEMINÁRIUMOK
Gazdák, kutatók, tanácsadók, cégek,
környezetvédelmi csoportok, fogyasztói
érdekcsoportok és egyéb
civil szervezetek összekapcsolása

www.eip-agri.eu
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