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Ez a kiadvány az európai innovációs partnerség „Termelékenység és fenntarthatóság 
a mezőgazdaságban” (EIP-AGRI) programja keretében készült; a programot az Európai 
Bizottság indította el azzal a céllal, hogy a kutatás és a gyakorlat összekapcsolásával 
felgyorsítsa az innovációt a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazatban..

Az EIP-AGRI Szolgáltató pont workshopokkal és fókuszcsoportokkal, rendezvényekkel, 
kiadványokkal, havi hírlevéllel és az EIP-AGRI weboldallal támogatja az EIP-AGRI 
hálózatot és annak tagjait, hogy az ismeretek és az innováció gyorsabban terjedjen az 
európai mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban.  

Az ebben a kiadványban említett esettanulmányokat az EIP-AGRI „Operatív csoportok: 
első tapasztalatok” címmel 2016 áprilisában Olaszországban tartott workshopján be 
is mutatták. Valamennyi dokumentum és prezentáció elérhető az  EIP-AGRI weboldal 
esemény menüpontjában. A jelen kiadványban bemutatott operatív csoportokkal 
kapcsolatban további információkat az  EIP-AGRI weboldalán weboldalán az adott 
ismertetőben talál.

Az EIP-AGRI Szolgáltató pont címe:
EIP-AGRI Service Point, Avenue de la Toison d’Or 72,1060 Brüsszel, Belgium
+32 2 543 7348 | servicepoint@eip-agri.eu 
Twitter: @EIPAgri_SP | LinkedIn: be.linkedin.com/in/eipagriservicepoint
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Operatív csoportok: együttműködés az innováció érdekében 

Operatív csoportok: dolgozzunk 
együtt a valódi megoldásokért! 

Az innováció a versenyképes és fenntartható európai 
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazat alapvető 
eleme. Az EIP-AGRI operatív csoportokat olyan emberek 
alkotják, akik a vidékfejlesztési programok keretében fi-
nanszírozott valamelyik innovációs projekten dolgoznak 
együtt. Az operatív csoportok az EIP-AGRI elsődleges 
eszközét alkotják annak érdekében, hogy az innova-
tív ötletekből valódi megoldások szülessenek az adott 
helyen.

Az operatív csoportok egymás tudását kiegészítő part-
nereket hoznak össze. A csoport összetétele az egyes 
projektek témájától és konkrét célkitűzéseitől függően 
változó lehet.

Mezőgazdasági termelők, tanácsadók, kutató, vállal-
kozások és más érdekelt partnerek dolgoznak együtt 
annak érdekében, hogy gyakorlati megoldásokat talál-
janak az európai mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
ágazatban dolgozó emberek konkrét problémáira. A 
mezőgazdasági termelőket és erdészeket az egész pro-
jekt folyamán szorosan be kell vonni a munkába, így biz-
tosítható, hogy az innovatív megoldások relevánsak és 
minden valószínűség szerint gyorsan megvalósíthatók 
legyenek az adott helyen.

Az operatív csoportok emellett a szélesebb EIP-AGRI 
hálózattal is megosztják az eredményeket, hogy az 
Európa-szerte hasonló problémákkal küzdő többi gaz-
dálkodó is részesülhessen azok előnyeiből.

Finanszírozási lehetőségek 

Az EIP-AGRI operatív csoportok finanszírozása a vidék-
fejlesztési programokból (2014–2020) történik, ame-
lyeket az uniós országokban nemzeti vagy regionális 
szinten irányítanak.

A vidékfejlesztési programok az alábbi lehetőségeket 
nyújtják:

• Pénzügyi támogatás EIP-AGRI operatív cso-
port projektjének létrehozásához (a projekt 
előkészítése)

• Operatív csoport által összeállított projekt költsé-
geinek finanszírozása (a projekt végrehajtása) 

• Pénzügyi támogatás innovációtámogató 
szolgáltatásokhoz 

Kérjük, az Ön országában vagy régiójában mű-
ködő nemzeti irányító hatóságtól kérjen tájé-
koztatást a nyílt pályázati kiírásokkal kapcsolat-
ban és nézzen utána, hogy az operatív csoport 
által indítandó projektre vonatkozóan vannak-e 
konkrét előírások. Az Ön országának Nemzeti 
Vidékfejlesztési Hálózata (MNVH) is részlete-
sebb tájékoztatást nyújthat Önnek a partner 
keresési lehetőségekről illetve  az operatív cso-
portok létrehozásával kapcsolatban.

Az irányító hatóságok elérhetőségi adatai 
megtalálhatók az EIP-AGRI weboldalán:                                

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/
content/managing-authorities-contact-details

i
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Néhány tény és adat  

• Az EU-ban jelenleg 118 (nemzeti és regionális) 
vidékfejlesztési program működik. Ezek közül 
95 már a 2014–2020-as időszakban végrehajt-
ja az EIP-AGRI-t. E vidékfejlesztési programok 
irányító hatóságai pályázati kiírásokat tesznek 
közzé operatív csoportok projektjeire vonatko-
zóan, és a projektek kiválasztását is elvégzik.  

• Jelenleg több, mint 3200 operatív csoport tervezé-
se zajlik a 2014–2020-as időszakra.

A tervezett EIP-AGRI operatív csoportok 
száma a 2014–2020-as időszakra vonatkozó 
vidékfejlesztési programokban
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* Egyedi vidékfejlesztési programok 
2016. május 19-i aktualizált változat - forrás: Európai Bizottság

Ha többet szeretne tud-
ni az Önök országában 
vagy régiójában érvé-
nyes vidékfejlesztési 
programról, látogasson 
el a következő weboldal-
ra: http://ec.europa.eu/
agriculture/rural-devel-
opment-2014-2020/
country-files_en
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Egy operatív csoport elindítása vagy a megfelelő 
szakértelemmel rendelkező partnerek felkutatása 
komoly kihívást jelenthet. Az innováció-támogató 
szolgáltatások segíthetnek ebben a folyamatban. 
Tájékoztatást nyújthatnak a rendelkezésre álló for-
rásokról, sőt akár a projektjavaslatok kidolgozásá-
ban is segíthetnek. 

További részletes információkat  olvashat az  
EIP-AGRI Innovációtámogató Szolgáltatások 
című kiadványában.

Az EIP Agrár-innovációs irodá-
ja – EIP AGRAR (Schleswig- Holstein, 
Németország) támogatja a kieli székhe-
lyű Agrárminisztériumot az EIP-AGRI innovációs 
projektek előkészítésében és előmozdításában.

““Az operatív csoport projekt elindítása iránt ér-
deklődő személyek vagy csoportok megkeres-
hetnek bennünket, és tanácsot kérhetnek a fi-
nanszírozási lehetőségekkel, a partnerkereséssel 
kapcsolatban, ezenkívül feltehetik adminisztratív 
vagy más kérdéseiket. A projekt jóváhagyása után 
is segítjük őket – például egyéni tanácsadással és 
képzésekkel.”  - Carola Ketelhodt, az EIP Agrar 
Innovációs irodájának vezetője

További információ:
http://www.eip-agrar-sh.de/ 

A vidékfejlesztési programokból finanszírozásban ré-
szesülő operatív csoportok nem kutatási projektek. 
Világos és gyakorlati innovációs irányultsággal kell ren-
delkezniük. Ezzel együtt hasznos lehet számukra, ha 
részt vesznek kutatási projektekben, mivel olyan tudást 
nyújthatnak, ami hasznos egy konkrét gyakorlati megol-
dás kidolgozásához.
 
A Horizont 2020 uniós kutatási keret olyan többszerep-
lős projekteket finanszíroz, amelyek keretében kutatók, 
mezőgazdasági termelők, tanácsadók és vállalkozások 
dolgoznak együtt – kiemelten mezőgazdasági termelők 
által könnyebben felhasználható eredmények elérését 
helyezve a középpontba. A Horizont 2020 program te-
matikus hálózatokat is finanszíroz, amelyek meglévő, 
gyakorlati megvalósítás előtt álló tudományos ismere-
teket gyűjtenek össze – olyan ismereteket, amelyeket 
a mezőgazdasági termelők még nem kellően ismernek 
vagy mélységében nem értenek annyira, hogy kipróbál-
ják vagy megvalósítsák őket. Ezek a projektek operatív 
csoportokhoz is kapcsolódhatnak, és érdekes informáci-
ókkal láthatják el őket a konkrét területükön, és fordítva.

További információk:
EIP-AGRI kiadvány Horizont 2020 –2017  
pályázati felhívások 

EIP-AGRI kiadvány a Tematikus Hálózatokról 

EIP-AGRI kiadvány egyéb Uniós  
finanszírozási lehetőségekrőlg 

Innováció-támogató szolgáltatások 

Hídépítés a kutatás és a 
gyakorlat között
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A sikeres operatív csoport létrehozásához egy jó innova-
tív ötlet, egy megalapozott terv és megfelelő partnerek 
szükségesek. Minden operatív csoport azzal kezdi, hogy 
azonosítja a problémát vagy megtervezi egy innovatív öt-
let gyakorlati alkalmazásának lépéseit.

Miután megtalálták a megfelelő személyeket, akikkel erős 
és hozzáértő csapatot alkothatnak, az operatív csoport 
készítenie kell egy tervet, információkat és forrásokat kell 
találnia, és meg kell írnia a projektpályázatot.

A hazai irányító hatóság és az innovációtámogató szol-
gáltatások segíthetnek e lépés sikeres teljesítésében.

Operatív csoport létrehozása

?
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A probléma vagy innovatív ötlet azonosítása

Minden operatív csoport a probléma azonosításá-
val vagy egy kipróbálható innovatív ötlettel indul. 
Az ötletnek mindig egy olyan konkrét kérdést kell 
kezelnie, ami az európai mezőgazdasági termelők 
vagy erdészek számára aktuálisan problémát jelent. 
A „Winter Harvest” nevű osztrák operatív csoport a 
téli zöldségek új piacának tesztelésére vonatkozó 
ötletet dolgozott ki.

                   

A Winter Harvest (Ausztria) 
operatív csoport azonosítani 
szeretné a téli zöldségtermesztésre 

alkalmas fajokat és termesztési időpontokat. 
A csekély energiabevitellel termesztett és 
télen betakarított zöldségek lehetőséget 
nyújtanak a mezőgazdasági termelőknek 
arra, hogy bővítsék termékskálájukat és 
növeljék eladásaikat.

„Winter harvest” (téli szüret): új 
innovatív piac a zöldségtermesztésben 

A „Winter Harvest” operatív csoport innovatív ötlete 
Wolfgang Palmétól származik, aki az osztrák zöldség-
kutató intézet (Schönbrunni Kertészeti Egyetem és 
Kutatóintézet) vezetője. A csoport úgy érezte, hogy a 
téli zöldségtermesztés számos vonatkozása vár még 
feltárásra, amihez több ismeretre van szükség. 

Ezért az operatív csoport elindítása előtt felkértek gaz-
dálkodókat és termelőket egy részletes kérdőív kitöl-
tésére, hogy kiválasszanak egy konkrét témát, amit az 
érintettek aktuális igényei szerint kidolgoznak. A pro-
jekt célja felhasználásra kész ismeretek gyűjtése azzal 
a céllal, hogy segítsék a mezőgazdasági termelőket 
magas minőségű téli zöldségek termesztésében, és 
felhívják a fogyasztók figyelmét erre a kivételes piacra.

A projektet vezető BIO AUSTRIA minden további pro-
jektlépést megvitatott a projektpartnerekkel. Felvették 
a kapcsolatot az irányító hatósággal, hogy tisztázzák a 
csoport körében felmerült finanszírozási kérdéseket, 
és megkérdezzék, mikor indul a pályázat.

Alsó-Ausztria Élelmiszerklasztere innovációs köz-
vetítőként támogatja az operatív csoport projektet. 
Tanácsot és szoros iránymutatást adnak, például a 
szerződéskötés, a termékfejlesztés és a kommunikáció 
területén.

További információ:
http://www.lebensmittelcluster-noe.at/
winter-harvest 
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A megfelelő partnerek megtalálása

Az együttműködés minden operatív csoport számára 
központi jelentőségű. Ezért létfontosságú a megfelelő 
partnerek megtalálása! A ROBUSTAGNO operatív cso-
port egy sor partnert hozott össze, amelyek a projekt 
minden szakában szorosan bevontak mezőgazdasági 
termelőket. 

ROBUSTAGNO: partnerség kiépítése a 
juhtenyésztés termelékenységének 
fokozásáért
A ROBUSTAGNO operatív csoport francia projektpartne-
rei juhtenyésztők, tanácsadók és kutatók, akik mindany-
nyian hozzájárulnak a projekthez a saját szaktudásukkal 
és speciális ismereteikkel. Ez biztosítja, hogy a projekt 
által feltárt megoldások relevánsak legyenek az ágazat 
számára, és az eredményeket széles körben terjesszék.

Jean-Marc Gautier, a ROBUSTAGNO projekt innovációs 
brokere és projektsegítője a következőkre mutat rá: “A 
francia Közép-Pireneusi régióban először két megyét 
határoztunk meg (Lot és Aveyron megyét), ahol ezt a 
témát a legkönnyebben kidolgozhatnánk. Másik célunk 
ezzel a regionális együttműködés ösztönzése volt.” 

E két megyében a projektkoordinátorok kiválasztottak:

• egy  mezőgazdasági üzemet, hogy a juhtenyész-
tők és a tanácsadók kerüljenek a projekt középpontjába 
• egy állategészségügyi szervezetet, hogy az ál-
latgyógyászati szempont is megjelenjen a projektben 
• az agrárkamarát, hogy a gyakorlati tudást is 
behozzuk a projektbe, és az eredmények eljussa-
nak a tanácsadók ügyfeleihez
• egy  mezőgazdasági iskolát, hogy ellenőrizzük és 
átadjuk az ismereteket és az innovációt a jövőbeli ta-
nácsadóknak és mezőgazdasági termelőknek

Két kutatási egység vesz részt a projektben, a fran-
cia Nemzeti Mezőgazdasági Kutatóintézet (INRA) és 
a toulouse-i nemzeti állatorvosi főiskola. A francia 
Állattudományi Intézet (“Idele”) a projekt folyamán 
segítséget nyújt, és a kommunikációt is támogatja. 
Ezenfelül két regionális partnert, a Coop de France Midi- 
Pyrénées-t (a vezető partner) és a CORAM (Collectif des 
Races locales de Massif) genetikával foglalkozó szerve-
zetet is bevonták a projektbe, hogy ezek az intézmé-
nyek – saját hálózataikon keresztül – szélesebb körű 
tudásmegosztást biztosítsanak.

?

                   

A „bárányhalandóság” a juhtenyész-
tés termelékenységének egyik kulcs-
fontosságú korlátozó tényezője. A 

francia ROBUSTAGNO operatív csoport (Közép-
Pireneusi régió) innovatív megoldásokat sze-
retne találni a mezőgazdasági termelők és 
juhtenyésztők számára arra, hogy a bárányok 
születéskor életképesebbek legyenek.
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A részletes információk összegyűjtése és tervkészítés

Annak biztosítása érdekében, hogy minden partner 
ugyanazon az oldalon áll, és mindenki együtt dolgozik 
azon, hogy az innovatív ötletből innováció legyen, az 
operatív csoport pályázatának világosan meg kell hatá-
roznia a projekt különböző szakaszait. Az irányító ható-
ságok és az innovációtámogató szolgáltatások ezzel és 
a pályázat többi részének kitöltésével kapcsolatban is 
tájékoztatást adhatnak és támogatást nyújthatnak. Az 
ENU-Wheat operatív csoport is igénybe vette ezt a le-
hetőséget a projektpályázatának elkészítésekor. 

Finanszírozva

ENU-Wheat: úton a fenntartható és  
környezetbarát búza-értéklánc felé

Az ENU-Wheat operatív csoport projekt azzal az ötlet-
tel indult, hogy teremtsenek olyan értékláncot, amely 
mezőgazdasági termelők, molnárok, pékek és kutatók 
bevonásával ösztönzi a tudásmegosztást a mezőgaz-
daságtól az élelmiszertermelésig. Ludger Linnemann, 
az operatív csoport koordinátora elmondja, hogyan 
dolgozták ki az ötletet: „Első lépésként kapcsolatba lép-
tünk a helyi irányító hatósággal. Megbeszéltük velük az 
ötletet, hogy lássuk, megfelel-e az EIP-AGRI követelmé-
nyeinek. Ezután felvettük a kapcsolatot egy molnárral, 
aki szintén érdeklődött a probléma megoldása iránt, és 
megállapodtunk a teendőkben.”

Az inovációtámogató szolgáltatások igénybevételével 
kapcsolatban Ludger így folytatja: „A projektpályázat 
felépítéséhez feltétlenül szükség volt a helyi innováci-
ótámogató központra. Ők ugyanis megválaszolták az in-
duló ötletünk kidolgozásával kapcsotos kérdéseinket, és 
segítettek abban, hogy felvegyük a kapcsolatot érintett 
partnerekkel. Ezután az irányító hatóságunkkal együtt-
működve nyújtottuk be a pályázatot.”

További információ:
http://www.gutes-aus-hessen.de/unterne-
hmer/innovationspartnerschaften/enu-wei-
zen.html

                   

A talajvíz-szennyezés csökkentése 
érdekében megszigorították a nitro-
gén-műtrágyák használatának né-

metországi szabályait. A molnárok és a pékek 
szerint ez drasztikusan csökkenteni fogja a 
búzaliszt fehérjeminőségét. A hesseni ENU-
Wheat operatív csoport azt vizsgálja, hogy 
milyen módszerekkel lehetne kevesebb nitro-
gén-műtrágya használatával fenntartható és 
környezetbarát búza-értékláncot létrehozni.
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Minden operatív csoport célja az utolsó lépés, vagyis a 
csoport által összegyűjtött tudás terjesztése, hogy az 
eredményeket a mezőgazdasági termelők és erdészek 
Európa-szerte használhassák. „A gyomok elleni ökoló-
giai védekezés” elnevezésű osztrák operatív csoport 
arra törekszik, hogy az eredmények elérjenek a helyi 
mezőgazdasági termelőkhöz, és azonnal felhasználha-
tók legyenek. 

A gyomok elleni ökológiai védekezés: a 
lósóska irtása az osztrák legelőkön

„A gyomok elleni ökológiai védekezés” nevű operatív 
csoport az egész projekt során erőteljesen a tudomány 
és a gyakorlat közötti együttműködésre és tudásmeg-
osztásra összpontosít. Patrick Hann projektkoordiná-
tor szerint: „A projektben részt vevő mezőgazdasági 
termelők gyakorlati teszteket végeznek a gazdaságuk-
ban. A tesztek megmutatják, hogy a módszer eredmé-
nyes és megvalósítható-e, és ennek segítségével el-
juttathatjuk a tudást és az eredményeket a tényleges 
felhasználókhoz. Az együttműködő gazdaságok száma 
még mindig növekszik.”

Annak biztosítása érdekében, hogy a projekt által lét-
rejött új tudás gyorsan átvehető és a gyakorlatban is 
alkalmazható legyen, az eredményeket az érdeklődő 
gazdaságokban tartott gyakorlati helyszíni kipróbáláso-
kon, valamint helyszíni workshopokon, prezentációkon, 
egy weboldalon és különböző kiadványokban terjesztik. 
A projekt állásáról és eredményeiről hírlevélben tájé-
koztatják a partnereket és az érdeklődő mezőgazdasági 
termelőket. Két mezőgazdasági szakiskola diákjait és ta-
nárait is bevonták a helyszíni kísérletekbe. Segíthetnek 
terjeszteni az új módszerrel kapcsolatos ismereteket az 
érintett régiókban, és a jövőbeni szakmai feladatkörük-
ben is fel tudják majd használni őket.

További információ: 
http://www.melesbio.at/ampferglasfluegler/
(a projekt weboldala 2017-ben online elérhető)

Az eredmények terjesztése

                   

A széles levelű lósóska vagy réti lórom 
(Rumex obtusifolius) a legelők nehe-
zen kezelhető gyomnövénye, amely 

veszélyt jelent a szarvasmarha-takarmány mi-
nőségére és terméshozamára. A gyomirtószer 
nélküli védekezés nagyon időrabló a mezőgaz-
dasági termelők számára, emellett sok pénzbe 
kerül és fáradságos is. A gyomok elleni ökoló-
giai védekezés” nevű osztrák operatív csoport 
azt vizsgálja, hogy lehetséges-e a lósóska elle-
ni védekezés gyomirtószerek helyett őshonos 
molylepkékkel. A molylepkelárvák a lósóska 
gyökerén élősködnek, ami ténylegesen el is 
pusztíthatja a növényt.
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Maradjunk kapcsolatban!

Merítsen ötletet az EIP-AGRI hálózatból!
Ha operatív csoport létrehozásához szeretne ötletet 
meríteni, az EIP-AGRI hálózat adhat Önnek ötleteket. Az 
EIP-AGRI workshopokon és szemináriumokon született 
eredményeket és javaslatokat közzéteszik az EIP-AGRI 
weboldalon, az EIP-AGRI Szolgáltató pont pedig havonta 
hírlevelet ad ki, amelyben inspiráló ötletek, valamint az 
aktuális rendezvények és kiadványok is megtalálhatók. 
Az EIP-AGRI fókuszcsoportok helyi problémákra vagy 
lehetőségekre vonatkozó innovatív gyakorlati megoldá-
sokkal kapcsolatos tudást gyűjtenek és osztanak meg. 
Operatív csoportok által hasznosítható ajánlásokat fo-
galmaznak meg gyakorlati projektekre, és gyakorlati 
igényeket összegeznek.

Regisztráljon az EIP-AGRI oldalán és iratkozzon 
fel a  havi havi hírlevélre, hogy értesüljön minden 
újdonságról!

EIP-AGRI weboldal: találjuk meg az inno-
vációs lehetőségeket mindenhol!
Ha operatív csoport létrehozását tervezi vagy csatla-
kozni kíván egy már létező csoporthoz, vagy projekt-
partnereket keres, akkor az www.eip-agri.eu a legmeg-
felelőbb platform az Ön számára. 

• A Meeting Point segítségével partnereket kereshet, 
partnert kereső projektekre lelhet, vagy kipróbált és 
tesztelt innovációkról olvashat.

• Ezenkívül a könnyen kezelhető elektronikus űrlapok  share 
innovative project ideas kitöltésével megoszthat innovatív 
projektötleteket, valamint kutatási és innovációs projektek-
kel kapcsolatos információkat, köztük projekteredményeket.

Útmutató operatív csoportoknak

Az operatív csoportokkal kapcsolatos releváns és hasz-
nos információkat tartalmazó útmutató elérhető az EIP-
AGRI weboldalán az “My EIP-AGRI section’” részben. The 
Operational Group toolkit az EIP-AGRI hálózatban épülő 
tapasztalatokat, tudást és készségeket hasznosítja. az 
EIP-AGRI hálózatban épülő tapasztalatokat, tudást és 
készségeket hasznosítja.

Ez az online útmutató a következőket kínálja Önöknek:

• Részletes információk operatív csoportok létreho-
zásáról, hálózatok, vonatkozó EIP-AGRI szemináriu-
mok és workshopok támogatásáról 

• A működő operatív csoportok eredményeire és elérhető-
ségi adataira mutató linkek  
 
•Információk innovációtámogató szolgáltatásokról 
és anyagokról, amelyek segítenek az Önök projektjét 
kommunikálni és az eredményeket terjeszteni

• Hasznos anyagok, amelyek népszerűsítik az EIP-AGRI -t 

Az útmutató egy dinamikus portál, amely az EIP-AGRI 
hálózat tagjainak hozzájárulásaival egyre bővül. Kérjük, 
javaslatainak beküldésével járuljon hozzá az útmutató 
alakításához!

Vegye fel velünk a kapcsolatot a   
servicepoint@eip-agri.eu címen.
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Látogasson el az EIP-AGRI webol-
dalára a vonatkozó információkért; a 

weboldalon hasznos hálózatépítő 
eszközöket is talál
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