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Segítsen, hogy segíthessünk!

Figyelem! Ez a brosúra kommunikációs termék, melynek célja
általános háttér-információkat adni az Operatív Csoportok számára a
Vidékfejlesztési Rendelet keretében kínálkozó lehetőségekről! A brosúra
semmilyen körülmények között nem tekinthető jogi tanácsnak vagy a
Bizottságra vonatkozóan kötelező érvényűnek! Az Operatív Csoportokkal
kapcsolatos konkrét kérdésekkel kapcsolatban olvassa el az „Európai
Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendeletét (2013. december 17.)
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról” szövegét!

2

Operatív Csoportok: Az EIP-AGRI építőelemei
Operatív Csoportok:
Eredményorientált projektek
Amikor Operatív Csoportokról beszélünk, olyan emberek
csoportját értjük ezen, akik azért jönnek össze, hogy egy
probléma vagy innovációs lehetőség konkrét, gyakorlati
megoldásain dolgozzanak, és akiknek a projektjét az
Európai Unió vidékfejlesztési politikája finanszírozza.
Egy Operatív Csoport több partnerből áll, akiknek közös
érdeke egy konkrét, gyakorlati innovációs projekt, és az
Operatív Csoportban résztvevő személyeknek változatos
gyakorlati és tudományos háttérrel kell rendelkezniük.
Például: gazdák, egy tudós, egy agráripari vállalkozás és
mások!
Az egyes csoportoknak a projekt konkrét céljainak
eléréséhez szükséges partnereket kell felvonultatniuk,
vagyis a résztvevő személyek típusa Operatív Csoportról
Operatív Csoportra változhat, az egyes projektek témájától
és célkitűzésétől függően.
Követelmény, hogy az Operatív Csoportban résztvevő
partnerek készek legyenek együttműködni másokkal, és
megosztani az elért eredményeket az európai hálózatban.
Ily módon az EIP-AGRI hálózat más csoportjai számára is
hasznos lehet a munkájuk.
Az Operatív Csoportok cselekvés- és eredményközpontú
csoportok, melyekben a bevont szereplőknek együtt kell
dolgozniuk. Az Operatív Csoportok minden partnerének
aktív szerepet kell játszania az innovatív projekt
lebonyolításában, és minden feladatnak és felelősségi
körnek világosnak kell lennie. E belső eljárások rögzítése
segíti az Operatív Csoport zökkenőmentes működését.
Továbbá minden feladat és döntéshozatali folyamat legyen
világos minden partner számára, hogy elkerülhető legyen
az érdekütközés!
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Együtt végzett munka
Innováció-támogató szolgáltatások
Néha nem elég önálló csak a finanszírozást biztosítani
az innovációs projekteken együtt dolgozó csoportoknak.
Az Innováció-támogató Szolgáltatásoknak és a
közvetítésnek döntő szerep jut abban, hogy sok
érdemleges projekt induljon el. Az Innováció-támogató
Szolgáltatások állhatnak az olyan kezdeményezések
kialakítása élére, melyek összekapcsolják azokat a
szereplőket, akiknek érdekében áll innovatív megoldást
találni egy közös problémára, és megvannak az ötleteik
is ehhez. Ezek a tevékenységek támogathatók a
Vidékfejlesztési Programok keretében.
A közvetítő funkciónak kulcsszerepe lehet az innovatív
projektek elindításában. Bizonyos Innováció-támogató
Szolgáltatások az embereket összehozó tematikus
csoportok vagy hálózatok útján készíthetik elő a
munkát, melyek egy bizonyos ágazat konkrét kihívásaira
irányítják a figyelmet. Mások jól informált érdekelteket
vagy érintetteket hívnak meg innovációs potenciállal
rendelkező témák kidolgozására.
Az Operatív Csoportok egy érdekelt személy vagy csoport
kezdeményezésére indulnak el
Az egész folyamat valahogy így néz ki:
A kiindulópont egy konkrét probléma vagy lehetőség.
Csoportot létrehozhat egy olyan személy vagy csoport,
akinek/amelynek van egy konkrét problémája, melyet meg
kellene oldani vagy van egy innovatív ötlete, melyet meg
akar valósítani. A folyamat megkezdése előtt a csoportnak
biztosítania kell, hogy a megoldandó probléma vagy az
innováció, melyen a csoport dolgozna, világosan meg
legyen határozva.
Ötlet kidolgozása. A csoportnak gondolkoznia kell azon,
hogy miként lehet az ötletből innováció, és azonosítaniuk
kell, hogy mi mindenre lesz szüksége eközben.
Partnerkeresés és partnerség kialakítása. Előfordulhat,
hogy más partnereket is be kell vonni, akik speciális
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információt, tapasztalatot vagy tudást hoznak magukkal.
Egy gazdának például szüksége lehet egy bizonyos
tudósra, aki segít adatokat gyűjteni az ötletével
kapcsolatban.
„Ütemterv” kialakítása. A csoportnak el kell készítenie a
projektje tervét, világos célokkal, a rendelkezésre álló
eszközök megnevezésével, projekttervvel, költségvetési
kerettel és a partnerek közötti felelősség-megosztás
ismertetésével.
Finanszírozási igények azonosítása. A csoportnak
meg kell vizsgálnia a finanszírozási lehetőségeket, és
információt kell gyűjtenie, hogy tisztában legyen azzal,
hogy milyen feltételeket és kritériumokat kell teljesíteni
a finanszírozási pályázat elkészítéséhez.
Projektjavaslat és finanszírozási kérelem elkészítése.
Miután a projekt elindult vagy már lezárult, az Operatív
Csoportoknak minden elért eredményt meg kell osztaniuk
és be kell számolniuk ezekről, hogy ösztönözzék az
innovációt az EIP-AGRI Hálózatban.
Előfordulhat, hogy nehéz a szükséges (gyakorlati vagy
tudományos) kompetenciákkal bíró partnereket találni
és létrehozni az Operatív Csoportot. Vannak országok
és régiók, ahol az Innováció-támogató Szolgáltatások
segíthetik a folyamatot azzal, hogy közvetítenek:
felfedezik az innovatív ötleteket és összekapcsolják
a partnereket. Segíthetnek a finanszírozási források
azonosításában és a projektjavaslatok elkészítésében is
(további információkért olvassa el az Innováció-támogató
Szolgáltatásokról szóló adatlapot).

Operatív Csoportok:
Finanszírozási lehetőségek
Az EU vidékfejlesztési politikája különleges lehetőségeket
tud biztosítani Operatív Csoportok létrehozására és
finanszírozására a 2014-2020-as időszakban. Ez
az egyes tagállamok illetve régiók által kidolgozott
Vidékfejlesztési Programok útján történik. A programok
pénzügyi támogatást adhatnak olyan Operatív
Csoportoknak, melyek innovatív megoldásokat akarnak
kifejleszteni, kipróbálni és alkalmazni:

•

Támogatás biztosítható projektterv kidolgozására
és olyan innováció-támogató szolgáltatásokra,
melyek segíthetnek partnereket találni az
Operatív Csoportba és finomítani az innovációs
projektek kialakítását. Támogathatóak az Operatív
Csoport működési költségei, konkrét projektek
közvetlen költségei, a reklámtevékenységek és a
különböző régiók szereplőinek együttműködése.

•

A fentieken kívül az Operatív Csoport konkrétabban a
tevékenységeihez kapcsolódóan is kaphat pénzügyi
támogatást. Ha tudásátadással és tájékoztató
tevékenységekkel vagy tanácsadó szolgáltatásokkal
foglalkozik, erre speciális támogatás is rendelkezésre
állhat; van lehetőség támogatni az állóeszközberuházásokat és a gazdaságok és vállalkozások
fejlesztését,
az
erdőgazdasági
termékek
feldolgozását, mobilizálását és marketingjét segítő
erdőgazdasági technológiákat és számos más
területet.
Kérjük, ellenőrizze saját országa Vidékfejlesztési
Programjának Irányító Hatóságánál (a lista
megtalálható az adatlap hátoldalán), hogy
vannak-e országos követelmények vagy
korlátozások arra vonatkozóan, hogy miként kell
összeállítani egy Operatív Csoport projektjét!

Operatív Csoportok:
Tevékenységterületek
Az Operatív Csoportok projektjeinek és
tevékenységterületeinek típusai igen széleskörűek
lehetnek, de a projektnek mindenképpen hozzá kell
járulnia az EIP-AGRI azon célkitűzéséhez, hogy
segítse az erőforrás-hatékonyabb, termelékeny,
alacsony széndioxid-kibocsátású, klímabarát
rugalmas/ellenálló mezőgazdasági innovációt,
mely ugyanakkor összhangban működik azokkal a
létfontosságú természetes erőforrásokkal, melyektől a
mezőgazdaság függ. A projekt irányulhat új termékek,
gyakorlatok, folyamatok és technológiák kialakításától
kezdve a mezőgazdasági, élelmiszeripari és
erdőgazdálkodási ágazatokban, technológiák és
folyamatok adaptálásáig és teszteléséig konkrét
földrajzi és környezeti kontextusokban; kísérleti
projektektől közös munkafolyamatokig, rövid
beszállítói láncokat érintő tevékenységekig, az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással és annak
mérséklésével foglalkozó kezdeményezésekig,
kollektív környezeti projektekig és még sok más célra.
Az EU nem támaszt konkrét feltételeket az
Operatív Csoport méretére, összetételére vagy
konkrét tevékenységeire nézve. Ugyanakkor a
Vidékfejlesztési Programok Irányító Hatóságai
(IH-k) közül némelyek megszabhatnak konkrét
feltételeket saját vidékfejlesztési prioritásaikkal
összefüggésben. A tagállamok tetszésük szerint az
Operatív Csoportok vagy a témák bizonyos típusaira
összpontosíthatják a támogatást, ezért mindig
érdemes felvenni a kapcsolatot az országos IHval, hogy megtudjuk, milyen projektekre gondolnak.
Tények: Ne feledje, hogy csak új projektre
adható támogatás – meglévő projekt tehát
nem finanszírozható!
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EIP-AGRI honlap: Innováció
felkutatása, bárhol legyen is

Mit tehet az EIP-AGRI hálózat?
Az egész Európai Unióra kiterjedő EIP-AGRI
hálózat kiépítése azt a célt szolgálja, hogy az EIP
tevékenységek támogatásban részesülhessenek
a kommunikáció, a partnerkeresés, a terjesztés, a
tudásáramlás és a gyakorlatban jelentkező igények
jövőbeli projektek és programidőszakok céljára való
összegyűjtése terén. A hálózati tevékenységeket segíti
elő az EIP-AGRI Szolgáltató Pont. A Szolgáltató Pont
információt gyűjt a kutatási és innovációs projektekből
és eredményes információáramlást biztost az EIPAGRI honlapon keresztül. Aki finanszírozási forrásokat,
kutatási szakértőket vagy partnereket keres Operatív
Csoportjához, könnyen megteheti ezt az online
adatbázis segítségével. Az EIP-AGRI Szolgáltató
Pont szemináriumokat és műhelyeket is szervez
az év minden szakaszában az innovatív projektekre
vonatkozó információk cseréje érdekében.
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Sok embernek vannak érdekes és újító ötletei,
de sokszor elég nehéz megtalálni a megfelelő
partnereket egy projekt létrehozásához. Az EIPAGRI Szolgáltató Pont segíthet ebben, és olyan
platformokat biztosíthat, melyek az EIP-AGRI
honlapon keresztül összekapcsolhatják Önt
másokkal. A 2014 májusa óta online elérhető EIPAGRI honlap egy új innovációs platform, mely össze
tudja hozni az embereket és az ötleteket a weben.
Többek között képessé teszi az Operatív Csoportokat
beszámolási és megosztási kötelezettségeik
teljesítésére elektronikus űrlapok útján. Az
e-űrlapokat kitöltheti továbbá bárki, aki szeretné
megosztani és kicserélni információit másokkal;
lehet tájékoztatást adni Operatív Csoportokról,
kutatási projektekről, innovációs tevékenységekről és
kezdeményezésekről, gyakorlati kutatási igényekről
és online információs forrásokról.
Bármikor:

•
•

•
•
•
•
•

kereshet partnereket;
tájékozódhat olyan ötletekről és
projektekről, melyeket más európai
országokban és régiókban dolgoznak
ki éppen;
tájékozódhat folyamatban levő
esettanulmányokról és kipróbált,
tesztelt újításokról;
felderítheti a finanszírozási
lehetőségeket;
megoszthatja a gyakorlati kutatási
igényeket;
ihletet meríthet;
teljesítheti beszámolási
kötelezettségeit.

Merítsen ihletet!
Az EIP-AGRI Hálózat

Operatív Csoportok és kutatási projektek

Ha további inspirációra lenne szüksége egy Operatív
Csoport létrehozásához, nagyon sok helyen keresgélhet.
Különféle műhelyek és szemináriumok eredményeit
teszik közzé az EIP-AGRI weboldalon. Az egyes
EIP-AGRI Szolgáltató Pontok havonta tesznek közzé
hírlevelet információkkal és különböző érdekes
esettanulmányokkal. Feliratkozhat az EIP-AGRI oldalra
és naprakész információt kap minden tevékenységről.

A vidékfejlesztési forrásokban részesülő Operatív
Csoportok nem lehetnek csak kutatási projektek;
szükséges, hogy legyen egy világos és gyakorlati
innovációs vetületük! Ugyanakkor az Operatív Csoportok
számára hasznosak lehetnek a kutatási projektek, hiszen
a kutatás szolgálhat olyan tudással, amely hasznos
a konkrét gyakorlati megoldások kifejlesztésénél.

Az EIP-AGRI Fókuszcsoportokat is szervez a
konkrét gyakorlati kérdésekre vonatkozó tudás
megosztására. Minden csoport a terület problémáinak
vagy lehetőségeinek gyakorlati innovatív megoldásait
kutatja, és támaszkodik a kapcsolódó hasznos projektek
tapasztalataira is. A csoportok ajánlásokat is tesznek
gyakorlati projektekre, melyeket az Operatív Csoportok
felkarolhatnak. Az EIP-AGRI eddig a következő témákról
szervezett Fókuszcsoportokat: biogazdálkodás,
fehérjenövények, állattenyésztés, genetikai erőforrások,
a talaj szervesanyag-tartalma a Mediterrán térségekben.
A közeljövőben az EIP-AGRI más Fókuszcsoportokat
is szervez a következőkről: jelentős természeti
érteket képviselő gazdálkodás, precíziós földművelés
elterjesztése, állandó legelők jövedelmezősége és
műtrágya-hatékonyság a szabadföldi kertészetben.

A Horizont 2020 keretében vannak olyan konkrét
többszereplős projektek, ahol gazdák, szervezetek,
vállalkozások, tanácsadók és végfelhasználók dolgoznak
együtt, és amelyek egyértelműen olyan eredmények
elérésére irányulnak, amelyeket könnyebben tudnak
használni a gazdálkodók. A Horizont 2020-ban tematikus
hálózatok is működnek, melyek érdekes információkkal
szolgálhatnak az Operatív Csoportoknak a maguk
területén (további információért l. A Horizont 2020
adatlapját). A Vidékfejlesztési Politika és a „Horizont
2020” kutatási keret komplementer viszonyban áll
egymással, mivel a Vidékfejlesztési Programokat
szokásos esetben konkrét program-régiókon belül
alkalmazzák, a kutatáspolitika viszont túllép ezen a
léptéken, és legalább három tagállamot kell bevonnia.
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Együtt végzett munka
Együtt végzett munka: az agrathaer & Zalf, EVI eset
(Erdbeer Verticilium Impfung) projekt
A németországi Brandenburg tartományban a földieperrel
foglalkozó gazdálkodóknak komoly problémákat okozott
a Verticilium dahliae betegség, mely megfertőzi a talajt és
súlyos károkat okoz a fiatal növényekben. Ez a betegség,
amely 15 évnél tovább is meg tud maradni a talajban,
nagy hatással van a termésre és negatív gazdasági
eredményekkel járhat a gazdálkodók számára. Nem állt
rendelkezésre praktikus megoldás: a gazdálkodóknak
el kellett fogadniuk a terményvesztést, és figyelembe
kellett venniük, hogy fennáll annak a kockázata,
hogy egész eperföldeket kell kivonni a termelésből.
A Leibniz Zentrum fur Agrarlandschaftsforschung
(ZALF) terepnapjain felmerült a kérdés, hogy van-e
gyors megoldás erre az igen sürgető problémára. Dr.
Peter Lentzch, a ZALF tudósa vizsgálatot indított, de
el kellett ismernie, hogy nem áll rendelkezésre gyors
megoldás. Ezen a ponton az agrathaer innovációközvetítő is ráállt a kérdésre, és a ZALF kutatóintézettel,
három gazdálkodóval és egy biológiai vegyületek
kialakításával foglalkozó KKV-vel együtt kidolgoztak egy
projektjavaslatot. Az innováció-közvetítő meghatározta
a potenciális finanszírozási lehetőségeket, és a
projekt végül is 2011-ben 200 000 euróst kapott a
Landwirtschaftliche Rentenbanktól egy kétéves időszakra.

Az agrathaer egész sor kommunikációs módszert
alkalmazott, hogy minden fél kellően motivált maradjon,:
közös workshopokat szerveztek a gazdálkodók
és a kutatók részvételével, személyes interjúkat
készítettek több földieperrel foglalkozó gazdával, közös
terepszemléket tartottak az egész csoporttal, voltak
ingyenes információs napok, előadások a brandenburgi
kertészeti szervezetek közgyűlésein és újságcikkeket
is megjelentettek a regionális lapokban és a kertészeti
újságokban, hogy tudatosítsák a kérdést a gazdálkodók
közösségében.
Ezek a lépések folyamatossá tették a visszacsatolást a
gazdálkodók és szervezeteik részéről az előmenetellel,
a problémákkal, a terepen zajló vizsgálatokkal és persze
a tesztek eredményeivel kapcsolatban.
A projekt sikeresnek bizonyult: az innovációnak két
oldala volt. Egyrészt feltaláltak egy biológiai védekezési
ágenst (biological control agent; BCA): immunizálták
a növényeket. Másrészt kialakítottak egy praktikus
alkalmazási módszert: az eper növény gyökereit a kinti
elültetést megelőzően egy vizes szuszpenzióba kellett
meríteni.

Anita Beblek az Agrathaer részéről ezt mondja:
„A Verticilium betegség széles körben ismert volt
a gazdálkodók és szervezeteik körében, de nem
került sor a probléma orvoslásának módszeres
kialakítására. Igen hasznos lenne, ha lenne egy
olyan adatbázis, ahol rendelkezésre állna minden
információ a folyamatban levő kutatásokról,
és hatékonyan össze lehetne hasonlítani és ki
lehetne cserélni egymással az információkat.”
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Együtt végzett munka: a FloracQ esete
Projekt – Fromages du territoir (Térségi sajtok)
A francia Auvergne, Rhone-Alpes és Languedoc
Roussillon régiók nemcsak kitűnő boraikról, de
pasztörizálatlan tejből készült sajtjaikról is híresek.
Ezeknek a sajtoknak az előállítása nagyon fontos a
térség fejlődése szempontjából: a tehenek karbantartják
az állandó legelőket és megőrzik a természetes
környezetet, a sajtok pedig jelentős gazdasági
hasznot termelnek a gazdálkodóknak. Ezeknek a
sajtoknak a tejből származó mikroorganizmusokra van
szükségük konkrét ízük kialakulásához, de a gazdák
biztonsági meggondolásokból általában eltávolítják az
összest. Ez nyomást gyakorol a sajtok minőségére.
Már korábban összekapcsoltak minden pasztörizálatlan
sajtok készítésével foglalkozó regionális szereplőt, a
szövetkezetektől a kutatóintézetekig egy országos
hálózatba, mely a „Fromages du terroir” nevet viseli.
A hálózatot azért hozták létre, hogy közös napirendet
állapítsanak meg a sajtgyártási kérdésekkel kapcsolatos
kutatás és innováció céljára. A hálózat egyik találkozója
alkalmával a gazdák felvetették, hogy aggódnak a
gyártás minőségéért. Françoise Monsallier a Cantali
Mezőgazdasági Kamarától vizsgálatot indított, hogy
megoldást találjon a kérdésre. Bár igen erős közös érdek
fűződött a mikrobiális flórához, a témával kapcsolatos
tudományos kutatás nem volt elég fejlett ahhoz, hogy
konkrét megoldást kínáljon.

„Hogy megoldást találjunk, létrehoztunk valamit,
amit egyfajta „Operatív Csoportnak” nevezhetnénk,
a gyakorlat és a tudomány változatos keverékét,
42 gazdálkodó, 10 szövetkezet, 5 gazdálkodói
szervezet, 3 oktatási és képzési központ, 3
kutatóintézet és 2 mezőgazdasági kamara
részvételével” -- mondja Françoise Monsallier, a
Cantali Mezőgazdasági Kamarától.

A csoportnak ki kellett találnia, milyen tényezők
befolyásolják a jó mikrobiális flóra jelenlétét, és hogy lehet
úgy eljárni, hogy a jó mikrobiális flóra megmaradjon. Nagy
előnyt jelentett a Cantali Mezőgazdasági Kamara mint
innováció-közvetítő és -támogató szolgálat részvétele,
mivel ők magas szintű szakértelemmel rendelkeztek
mind a kutatás és fejlesztés, mind pedig a gazdálkodási
gyakorlatok terén. Ráadásul képesek voltak részvételre
ösztönözni a gazdálkodókat, szövetkezeteket és
kutatóintézeteket, mivel jó kapcsolatokat ápoltak velük
a Fromages du terroir hálózaton belül.
Finanszírozásra rendelkezésre állt a CasDAR alap, egy
francia nemzeti alap, melynek célja a mezőgazdasági
újítások támogatása. A csoport felfedezte, hogy
a mikrobiális flórára az istállóztatási körülmények
vannak hatással, és a tejben levő flóra a fejés és a
tartályokba helyezés közötti időben fejlődik ki. A projekt
tanácsadási módszert fejlesztett ki, hogy elterjessze a
tej minőségével kapcsolatos új jó gyakorlatokat a gazdák
körében. Az eredmények és az innováció megosztása
érdekében tanfolyamokat szerveztek a gazdáknak,
hogy megismerkedhessenek a legjobb módszerekkel.
Gazdák és tudósok részvételével szemináriumokat is
szerveztek, hogy elmagyarázzák a projektet. A csoport
egész eszköztárat fejlesztett ki a mikrobiális flóra
azonosítására. Ennek eredményeként más földrajzi
térségek, így az Alpok és a Jura is érdeklődni kezdett
a kutatási eredmények saját pasztörizálatlan sajtjaikra
való alkalmazása iránt; ez is azt mutatja, hogy nagy az
érdeklődés az eredmények, a tudás és az innováció
megosztása iránt az európai mezőgazdaságban.
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Együtt végzett munka: a Burren LIFE Projekt esete
A BurrenLIFE Projekt (BLP) egy írországi „talajmegőrző
gazdálkodás” projekt. Egy egyedülálló európai táj,
a Burren adja a helyszínét. A Burren jelentős részét
különlegesen védett területté (Special Area of
Conservation; SAC) nyilvánította az EU Élőhelyvédelmi
Irányelve. Ezt a tájat a természet alakítja, a gazdálkodók
számtalan nemzedékével együtt, de egy ideje már
veszélyt jelentett a Burren számára a hagyományos
tanyasi gazdálkodástól való eltávolodás. Ez a körülmény
negatív hatást gyakorolt a Burren kezelésére. Az átfogó
cél egy új, fenntartható gazdálkodási modell kifejlesztése
volt a Burrenben, hogy az Élőhelyvédelmi Irányelvvel
összhangban megmaradjanak a térség élőhelyei. Ez a
cél egy burreni új, integrált mezőgazdasági gazdálkodási
rendszer kialakításának kutatását és kifejlesztését tette
szükségessé.
Dr. Brendan Dunford PhD tanulmánya, „A mezőgazdasági
gyakorlatok hatása a burreni természeti örökségre”
eredményeit használta fel arra, hogy finanszírozásért
folyamodjon az EU LIFE Nature alaphoz. Személyesen
vette fel a kapcsolatot a Nemzeti Parkok és Vadvédelmi
Szolgálattal, akik később a projekt vezető partnereként
szerepeltek, a Burreni Ír Gazdálkodók Szövetsége és
a tekintélyes Teagasc kutatóintézet mellett. Dr Dunford
elkészítette a pályázatot és 2005-től 2010-ig ő irányította
a projektet.
A Burren LIFE Projekt szorosan együttműködött
a gazdákkal, és az ő tudásukra és ismereteire
támaszkodott. A projekt szoros partnerséget jelentett
az Irish Farmers Association (IFA), a Teagasc és a
National Parks and Wildlife Service Környezetvédelmi
Osztálya között, és pénztámogatásban részesült az
EU Bizottság LIFE Nature alapjából. A Burren LIFE
Projektet a projekt hatásának széleskörű tudományos
kutatása kísérte. A környezetvédelem terén elért javulást
biológiai sokféleségi mutatókkal stb. azonosították és
számszerűsítették. Megvizsgálták a különféle burreni
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vegetációtípusok takarmányminőségét, és ezeknek az
adatoknak a felhasználásával alakították ki a BurrenLIFE
takarmánykoncentrátumot. A takarmányt, melynek
költségeit 25%-ban támogatta a projekt, a projektben
résztvevő farmok közül 17 alkalmazta, és nagyon meg
voltak vele elégedve. Mindegyik farmot rendszeresen
látogatták, hogy tanácsot adhassanak, ellenőrizzék a
megfelelést, értékelést végezzenek és megosszák az
információkat. Az információk megosztása megfelelő
kétirányú információáramlást biztosított, és segített
finomítani a munkaprogramokat. Igen tájékozott volt a
nyilvánosság is: a projekt-team tagjai és más írországi és
a világ más tájairól származó érdeklődők és szervezetek
közötti nagyszámú interakció biztosította a projektre
vonatkozó információk széles körű terjesztését.
A média is kiemelten foglalkozott a kérdéssel, mivel sok
általános érdekű cikket jelentettek meg. Helyi szinten
az igen sikeres Örökség Oktatási Program (Heritage
Education Programme) biztosította a helyi iskolák
bevonását és a szélesebb közösség elérését.

„Mindig is óriási erőforrást, nem pedig
fenyegetést láttunk a gazdákban. Ezért
gondosan meghallgattuk őket, nagyon kézzel
fogható, gyakorlati problémamegoldó módszert
alkalmaztunk, minimális papírmunkával és
méltányos fizetési rendszerrel.”
Dr. Brendan Dunford, BurrenLIFE menedzser.

Együtt végzett munka: Gyümölcskárok értékelése és
enyhítése új technológiákkal Portugáliában
Montejuntóban, Portugália gyümölcstermesztéséről
híres nyugati részén a gazdáknak problémákat okozott
a károsodott gyümölcsök nagy mennyisége, mely elérte
a teljes termelés 25%-át. Sajnos nem voltak képesek
azonosítani a kár felmerülésének kritikus pontjait az
egyes gyümölcsöknél a betakarítási, szállítási, kalibrálási,
tárolási és csomagolási műveletek folyamán.
Egy 32 gyümölcstermelőt tömörítő helyi hálózat, a Fructus
-- Central Fruit Montejunto, melynek éves termelése
körülbelül 18 000 tonna gyümölcs, meghívta a Leiriai
Politechnikai Intézet Gyors és Fenntartható Termékeket
Fejlesztő Központját (IPL-CDRsp) és az Országos
Üzemeltetési, Technológiai és Kertészeti Központot
(COTHN), hogy találjanak megoldást a problémára.
Létrehoztak egy csoportot, hogy együtt dolgozzanak a
gyümölcsöket a betakarítási művelek és az azt követő
szállítás közben ért helytelen bánásmód következtében
érő károsodás azonosításán és csökkentésén.
Egy új elektronikus gyümölcs (elektronikus termék)
kialakítása és gyártása lehetővé tette a ráhatások és
a kompresszió okozta károk mérését. Kiderült, hogy
melyek a feldolgozási folyamat kritikus pontjai, és így
a feldolgozó gépek beállításával minimalizálni lehetett
a gyümölcsöket ért károkat. Mivel a gyümölcsök így
kevésbé sérültek, magasabb minőséget képviseltek és
többet értek a piacon.
„Nem csak a Fructus gazdáinak volt hasznos ez
az újítás, hanem más mezőgazdasági vállalatok
és a gyümölcstermelő gazdák is sokat tanulhattak
a projektből. Az elektronikus gyümölcs könnyen
adaptálható a paradicsomot, krumplit, narancsot,
kantalup dinnyét és görögdinnyét érő károk
mérésére is” -- mondja Mario do Carmo Martins,
a COTHN National Operating Technical and
Horticultural Centre részéről.
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Segítsen, hogy segíthessünk
Ossza meg információit könnyen
használható elektronikus űrlapok
segítségével
Az EIP-AGRI Szolgáltató Pont különféle e-űrlapokat
készített, melyeket kitölthetnek azok, akik információt
akarnak megosztani és cserélni másokkal. Az
e-űrlapokkal tájékoztatást lehet adni Operatív
Csoportokról, kutatási projektekről, innovációs
tevékenységekről és kezdeményezésekről, gyakorlati
kutatási igényekről és online információforrásokról.
Megtalálhatók a honlapunkon!

Ossza meg az Operatív
Csoportokkal kapcsolatos
információit!
A Vidékfejlesztés keretében finanszírozott Operatív
Csoportoknak be kell nyújtaniuk főbb adataikat az EIPAGRI hálózatnak. Az EIP-AGRI Szolgáltató Pont online
űrlapot bocsát rendelkezésre, melyen megadhatóak
ezek az információk. Ezek kitöltésével az Operatív
Csoportok teljesítik a beszámolással kapcsolatos jogi
kötelezettségüket. Az információkat nyilvánossá teszik
és elérhetők az EIP hálózaton és a honlapon keresztül.

EIP-AGRI
Szolgáltató Pont
Az EIP-AGRI Szolgáltató Pont egyik célja az EU
mezőgazdaságát érintő innovatív kezdeményezésekkel
kapcsolatos információk megosztása. Felkérünk
mindenkit, hogy járuljon hozzá ehhez a munkához az
EU-ban országos, regionális vagy helyi szinten zajló
kezdeményezésekre vonatkozó tudás megosztásával!
E célra rendelkezésre állnak e-űrlapok a honlapunkon.
Ide tartoznak a tagállamok Operatív Csoportjai és
releváns innovációs hálózatai és klaszterei által végzett
kutatási és innovációs tevékenységek, projektek és
kezdeményezések.
Az adatbázist könnyű lesz használni és így nagyszerű
eszközt biztosít az Innováció-támogató Szolgáltatások
és innováció-közvetítők tevékenységének támogatására.

További információk:
Amennyiben további információra
lenne szüksége, elérhet minket:
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
Honlapunkon keresztül:
www.eip-agri.eu
Twitter: @EIPAGRI_SP
LinkedIn: be.linkedin.com/in/eipagriservicepoint/
LinkedIn company: EIP-AGRI Service Point
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Irányító Hatóságok
Austria

Denmark

Germany

Austrian Federal Ministry of Agriculture,
Forestry, Environment and Water Management

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
ved Direktoratet for FødevareErhverv
Phone: 00 45 3395 8989
Website: www.landdistrikter.dk

Bundesministerium für Ernährung und,
Landwirtschaft , Ref.
413, EU-Programme
zur Entwicklung ländlicher Räume - ELER
Phone: 00 49 228 529 0
Website: www.bmel.de

Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,
Sektion II/6
Phone: 00 43 1 711 000
Website: www.le07-13.lebensministerium.at

Belgium
Flanders
Flemish Government-Department of Agriculture
and Fisheries, Departement Landbouw en
Visserij
Phone: 00 32 2 552 77 09
Website: www.vlaanderen.be/landbouw
Wallonia
Directorate General of Agriculture, Natural
Resources and Environment
Gouvernement wallon
Phone: 00 32 81 649 400
Website: http://agriculture.wallonie.be

Bulgaria
Ministry of Agriculture and Food
Phone: 00 359 2 985 11 354
Website: www.mzh.government.bg

Croatia
Directorate for Management of EU Funds
for Rural Development, EU and International
Cooperation
Phone: 00385 1 6106 908
Website: www.mps.hr

Cyprus

Estonia
Põllumajandusministeerium		
Phone: 00 372 625 6101
Website: www.agri.ee

Finland
Mainland
Maa- ja metsätalousministeriö		
Phone: +358-295-16 001
Website: www.mmm.fi/en/index/frontpage.html
Region of Åland
Government of Åland
Phone: 00 358 18 25 000
Website: www.regeringen.ax

France
Hexagonal
Ministère de l’agriculture et de la pêche
Phone: 00 33 149 554436
Website: www.agriculture.gouv.fr
Corse
Collectivité Territoriale de Corse
Phone: 00 33 495 516426
Website: www.corse.fr
Guadeloupe
Préfet de la région Guadeloupe
Phone: 00 33 590 993900
Website: www.guadeloupe.pref.gouv.fr

Ministry of Agriculture, Natural Resources and
Environment, Department of Agriculture
Phone: 00 357 22 408 519
Website: www.moa.gov.cy/da

Guyane
Préfecture - SGAR de la Région Guyane
Phone: 00 33 594 296374
Website: www.guyane.pref.gouv.fr

Czech Republic

Martinique
Le préfet de la région Martinique
Phone: 00 596 596 394960
Website: www.martinique.pref.gouv.fr

Ministry of Agriculture of the CR
Ministerstvo zemedelství CR		
Phone: 00 420 221 811 111
Website: www.mze.cz

Réunion
Le Préfet de la région Réunion
Phone: 00 33 262 407777
Website: www.reunion.pref.gouv.fr

Baden-Württemberg
Ministerium für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz, Abteilung 2 Landwirtschaft
Phone: 00 49 711 1260
Website: www.mlr.baden-wuerttemberg.de/
Bavaria
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten
Phone: 00 49 89 21820
Website: www.stmelf.bayern.de/
Brandenburg and Berlin
Ministerium für Infrastruktur und
Landwirtschaft des Landes Brandenburg
Referat 11
Phone: 00 49 331 866 8896
Website: www.eler.brandenburg.de/
Hamburg
Behörde für Wirtschaft und Arbeit
Website: www.forst-hamburg.de
Hessen
Hessisches Ministerium für Umwelt,
Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Phone: 00 49 611 8150
Website: www.umwelt.hessen.de
Mecklenburg-Western Pomerania
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und
Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern
Website: www.regierung-mv.de/cms2/
Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/
Lower Saxony and Bremen
NNiedersächsisches Ministerium für den
ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz, Ref. 304.2
Phone: 00 49 511 120 21 36/37/38
Website: www.ml.niedersachsen.de
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North Rhine-Westphalia
Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, ,
Landwirtschaft und Natur- und
Verbraucherschutz des
Landes Nordrhein-Westfalen, Ref. IIA1
Phone: 00 49 211 4566 279
Website: www.umwelt.nrw.de
Rhineland-Palatinate
Ministerium für Umwelt,
Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und
Forsten
Phone: 00 49 6131 160
Website: www.eler-paul.rlp.de
Saarland
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz,
Referat B/4
Phone: 00 49 681 4100
Website: http://www.saarland.de/SID5CDBE4F9-9AB71DBA/8352.htm
Saxony
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und
Landwirtschaft, Referat 23
Phone: 00 49 351 5640
Website: www.smul.sachsen.de
Saxony-Anhalt
Verwaltungsbehörde im Ministerium der
Finanzen
des Landes
Sachsen-Anhalt
Phone: 00 49 391 567 2045
Website: www.sachsen-anhalt.de
Schleswig-Holstein
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt
und ländliche Räume des Landes SchleswigHolstein
Phone: 00 49 431 988 4919
Website: www.schleswig-holstein.de/MELUR
Thuringia
Thüringer Ministerium für Landwirtschaft,
Forsten, Umwelt und Naturschutz, Referat 37
Phone: 00 49 361 379 00
Website: www.thueringen.de

Greece
Diaxiristiki Arxi P.A.A.		
Phone: :+30 210 5275203-4,
+30 210 5218102-3, +30 210 5275100
Website: http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php

Hungary
Prime Minister’s Office
Phone: 00 36 1 795 5000
Website: www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

Ireland
Department of Agriculture and Food
Phone: 00 353 01 607 2000
Website: www.agriculture.gov.ie

Italy
Direzione Sviluppo Rurale - Ufficio POSR2
Phone: 0646655056 | 0646655057
Website: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/305
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Abruzzo
Regione Abruzzo		
Phone: 00 39 085 7672 958
Website: www.regione.abruzzo.it/agricoltura
Bolzano
Provincia Autonoma di Bolzano		
Phone: 00 39 0471 415010
Website: www.provincia.bz.it/agricoltura
Emilia-Romagna			
Phone: 00 39 051 5274257
Website: http://www.ermesagricoltura.it/
Programmazione-Regionale-dello-SviluppoRurale/Programma-di-Sviluppo-rurale-2007-2013
Friuli Venezia Giulia
Servizio affari generali, amministrativi e
politiche comunitarie della Direzione centrale
risorse agricole, naturali, forestali e montagna
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Phone: 00 39 0432 555311
Website: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/
RAFVG/AT4/ARG4/ARG18/
Lazio
Direzione Regionale Agricoltura		
Phone: 00 39 06 51683105
Website: www.agricoltura.regione.lazio.it
Liguria
Settore Politiche Agricole della Regione Liguria
Phone: 00 39 010 548 5528
Website: www.agriligurianet.it
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura		
Phone: 00 39 02 67653793
Website: www.agricoltura.regione.lombardia.it
Marche
Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca		
Phone: 00 39 071 8063786
Website: www.agri.marche.it
Piemonte
Direzione Generale Agricoltura		
Phone: 00 39 011 432 2223
Website: www.regione.piemonte.it/agri/index.htm
Toscana
Direzione Generale Agricoltura		
Phone: 00 39 055 4383761
Website: www.regione.toscana.it/agricoltura/
Trento
Dipartimento Agricoltura e Alimentazione della
Provincia Autonoma di Trento
Phone: 00 39 0461 494 903
Website: www.trentinoagricoltura.it
Umbria
Direzione regionale agricoltura e foreste 		
Phone: 00 39 075 5045041
Website: www.agriforeste.regione.umbria.it
Valle d’Aosta
Servizio politiche comunitarie - Assessorato
Agricoltura e risorse naturali della Regione Valle
d’Aosta
Phone: 00 39 0165 275 400
Website: www.regione.vda.it/agricoltura/
default_i.asp

Veneto
Direzione Piani e Programmi Settore Primario Regione Veneto
Phone: 00 39 041 2795409
Website: www.regione.veneto.it
Molise
Direzione Generale II Politiche Agricole e
Forestali
Phone: 00 39 0874 424310
Website: www.regione.molise.it
Sardegna
Direzione Generale dell’agricoltura e della
riforma agro-pastorale
Phone: 00 39 070 606 6330
Website: http://www.regione.sardegna.it/
speciali/programmasvilupporurale/
Basilicata
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Economia Montana della regione Basilicata
Phone: 00 39 0971 668 660
Website: www.basilicatapsr.it
Calabria
Settore sviluppo rurale- Dipartimento
Agricoltura, Foreste e forestazione		
Phone: 00 39 0961 853069
Website: www.assagri.regione.calabria.it
Campania
Giunta Regionale, AGC Sviluppo ttività settore
primario
Phone: 00 39 081 796 7543
Website: http://www.sito.regione.campania.it/
agricoltura/PSR_2007_2013/psr-home.html
Puglia
Website: www.regione.puglia.it
Sicilia
Dipartimento Regionale Interventi Strutturali –
Assessorato Agricoltura e Foreste
Phone: 00 39 091 7076237
Website: www.psrsicilia.it

Lithuania
Ministry of Agriculture of Lithuania
Phone: 00 370 5 239 11 11
Website: www.zum.lt

Luxembourg
Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural
Phone: 00 352 2478 2478
Website: www.ma.public.lu

Latvia
Ministry of Agriculture of Republic of Latvia,
Rural Development Department		
Phone: 00 371 67027010
Website: www.zm.gov.lv

Malta
Managing Authority (MRRA), Blk A, Agricultural
Research and Development Centre, Ghammieri
Phone: 00 356 2590 4000
Website: https://secure2.gov.mt/MRRA-MA/
home?l=1

The Netherlands
Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit
Phone: 00 31 30 275 6909
Website: www.minlnv.nl

Poland
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi		
Phone: 00 48 22 623 10 00
Website: www.minrol.gov.pl

Portugal
Mainland
Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP)
Phone: 00 351 213 819 319
Website: www.gpp.pt
Azores
Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da
Agricultura (DRACA)		
Phone: 00 351 296 301100
Website: www.azores.gov.pt/Portal/pt/
entidades/sraf-draca/
Madeira
Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos
Naturais (SRA)		
Phone: 00 351 291 201 830
Website: www.gov-madeira.pt

Romania
Ministry of Agriculture and Rural Development
– General Directorate for Rural Development Monitoring Authority for NPRD
Phone: 00 40 213 078 565
Website: www.madr.ro

Slovakia
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministry of Agriculture of the SR Rural
Development Section
Phone: 00 421 2 59 266 275
Website: www.land.gov.sk

Slovenia
Ministry of Agriculture, Forestry and Food		
Phone: 00386 1 478 9000
Website: www.mkgp.gov.si

Spain
Red Rural Nacional
Dirección General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino
Phone: 00 34 91 347 15 03
Website: www.marm.es
Andalucía
Dirección General de Fondos Europeos y
Planificación.
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
Junta de Andalucía
Phone: 00 34 955 06 50 15
Website: www.juntadeandalucia.es
Aragón
Dirección General de Desarrollo Rural.
Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente Gobierno de Aragón
Phone: 00 34 976 71 46 45
Website: www.aragon.es

Asturias
Dirección General de Ordenación Agraria
y Forestal Consejería del Agroganadería y
Recursos Autóctonos Principado de Asturias
Phone: 00 34 985 10 53 48
Website: www.asturias.es

Murcia
Dirección General de Regadios y Desarrollo
Rural Consejería de Agricultura y Agua Región
de Murcia
Phone: 00 34 968 36 27 13
Website: www.carm.es

Baleares
Dirección General de Medio Rural y Marino
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Territorio Gobierno Balear
Phone: 00 34 971 17 61 14
Website: www.caib.es

Navarra
Dirección General de Desarrollo Rural
Departamento de Desarrollo Rural, Industria,
Empleo y Medio Ambiente Gobierno de Navarra
Phone: 00 34 848 42 61 26
Fax: 00 34 848 42 61 27
Website: www.navarra.es

Canarias
Dirección General de Agricultura y Desarrollo
Rural. Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas. Gobierno de Canarias		
Phone: 00 34 922 47 65 32
Website: www.gobiernodecanarias.org
Cantabria
Secretaría General. Consejería de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural. Gobierno de Cantabria
Phone: 00 34 942 20 78 47
Website: www.cantabria.es
Castilla y León
Secretaría General. Consejería de Agricultura y
Ganadería. Junta de Castilla y León
Phone: 00 34 983 41 98 92
Website: www.jcyl.es
Castilla-la-Mancha
Secretaría General Consejería de Agricultura.
Junta de Castilla-La Mancha
Phone: 00 34 925 24 87 47
Website: www.jccm.es
Cataluña
Dirección General de Desarrollo Rural.
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Natural.
Generalitat de Cataluña
Phone: 00 34 93 304 67 00
Website: www.gencat.cat
Extremedura
Dirección General de Financiación Autonómica
Consejería de Economía y Hacienda
Junta de Extremadura
Phone: 00 34 924 00 56 71
Website: www.juntaex.es
Galicia
Secretaría General.
Consejería del Medio Rural
Xunta de Galicia.
Phone: 00 34 981 54 47 18
Website: www.xunta.es
Madrid
Dirección General del Medio Ambiente
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Comunidad de Madrid
Phone: 00 34 91 438 26 35
Website: www.madrid.org

País Vasco
Departamento de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca. Viceconsejería
de Agricultura y D.R. Gobierno Vasco
Phone: 00 34 945 01 96 46
Website: www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/
r49-home/es/
La Rioja
Dirección General de Calidad, Investigación
y Desarrollo Rural. Consejeria de Agricultura,
Ganaderia y Medio Ambiente. Gobierno de La
Rioja
Phone: 00 34 941 29 11 00
Website: www.larioja.org
Comunidad Valenciana Agencia Valenciana
de Fomento y Garantía Agraría Consejería
de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua.
Generalitat Valenciana
Phone: 00 34 96 342 46 27
Website: www.gva.es

Sweden
Swedish Board of Agriculture/ Jordbruksverket
Phone: 00 46 36 15 50 00
Website: www.sjv.se/

United Kingdom
England
Department for Environment, Food and Rural
Affairs (DEFRA)
Phone: 00 44 20 7238 6951
Website: www.defra.gov.uk/
Northern Ireland
Department of Agriculture & Rural Development
(Northern Ireland) (DARDNI)
Phone: 0044 28 9052 4999
Website: www.dardni.gov.uk
Scotland
Scottish Executive
Phone: 00 44 8457 741 741
Website: www.scotland.gov.uk
Wales
Welsh Assembly Government
Phone: 00 44 845 010 3300
Website: wales.gov.uk
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HOGYAN ÉPÍTSEN OPERATÍV CSOPORTOT?

?

1

3

Azonosítsa
az ötletet vagy
problémát

2

Találja meg a megfelelő
partnereket,
hogy a folyamat
működjön

4

Tervezze meg az ötlet
tesztelésére vagy a probléma
megoldására szolgáló
folyamatot

Dolgozzon ki ütemtervet
a célok,
időzítés, pénzügyi
keret stb. meghatározásával

?

5

Találjon forrást
és küldje be
a pályázatát

Hogyan segíthet az EIP?
A weblap és egyéb eszközök révén

6

16

Terjessze
az
eredményeket

