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Bevezető
2017. május 30-ától lehet pályázni egy-egy innovatív projekttel az EIP (Európai Innovációs Partnerség) Innovációs operatív csoportok létrehozása és
az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása
című felhívása keretében rendelkezésre álló összesen 24,95 milliárd forint
forrásra. A felhívás során olyan innovatív projektek juthatnak támogatáshoz, amelyeket termelők, erdőgazdálkodók, élelmiszer-előállítók egy úgynevezett innovációs operatív csoport keretében, azaz együttműködésben
más szereplőkkel (pl. szaktanácsadókkal, kutatókkal) valósítanak meg.
A május 30-án megnyíló pályázati lehetőségek aktualitása és jelentősége
vitathatatlan, hiszen az innovációk súlya egyre nő a helyi és a globális szintű
kihívások kezelésében. Az innovációk ösztönzése közös, nemzeteken átívelő
érdek, amelyet az Európai Unióban is idejekorán felismertek. Az innovációk elősegítésének hatékony eszköze illetve alapja lehet a hálózatépítés, a
termelők, a kutatók és a szaktanácsadók közötti kapcsolat kialakítása és
erősítése. Ezek nyomán indult meg uniós szinten az Európai Innovációs
Partnerség kiépítése.
Magyarország az Európai Bizottság által létrehozott hálózaton belül alakítja ki saját EIP-szolgáltató tevékenységét a hazai agrár-innovációs hálózat
létrehozásának érdekében. A hálózat működtetését a Földművelésügyi Minisztérium végzi, amelynek munkáját a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara,
az Agrárgazdasági Kutató Intézet és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat segíti. A hálózat működtetőiként tehát mi vagyunk az EIP-AGRI Magyarország Csapata.
Külön pozitívumként említhető, hogy a hálózathoz csatlakozók számára nem csupán a tudásmegosztásban és információátadásban tudunk lehetőségeket bemutatni, hanem arra tekintettel, hogy a Vidékfejlesztési
Program finanszírozást is biztosít a különböző tudású szereplők (termelők,
kutatók stb.) közös innovatív projektjeihez, a hálózati munkák keretében
történő pályázati tájékoztatással hozzájárulhatunk, hogy az ilyen projektekben gondolkodók pénzügyi forráshoz is jussanak.
Bízunk abban, hogy előremutató, színvonalas projekteket tudunk támogatáshoz segíteni a szakmai segítségnyújtással és a jelen kiadványban is bemutatott egyéb támogató tevékenységekkel.
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EIP-AGRI hálózat építés
Az Európai Innovációs Partnerség (EIP-AGRI hálózat) célja, hogy az agrárgazdasági ágazatok
termelékenyebbé, fenntarthatóbbá váljanak és kedvezőbben alkalmazkodjanak olyan aktuális
kihívásokhoz, mint az élesebb verseny, a változékony piaci árak, a klímaváltozás és a szigorúbb
környezetvédelmi szabályok.
Az EIP-AGRI hálózat európai szintű dinamikus fejlődésének ugyanakkor egyelőre gátját jelentik
a nyelvi különbségekből adódó kommunikációs problémák, ezért első körben a tagországok, így
Magyarország is, saját hazai hálózatuk építésén és működtetésén dolgoznak.
A hálózat létrejötte és aktív működése, összekapcsolva a különféle szakmai hátterű embereket és
szervezeteket, hozzájárul új partnerkapcsolatok megteremtéséhez illetve például a Vidékfejlesztési Program által is támogatott innovációs operatív csoportok alakulásához. Végső soron megvalósulhat, hogy az innovációval és az agrárgazdasággal foglalkozó különféle szereplők – gazdálkodók, tanácsadók, kutatók, agrárvállalkozások, civil szervezetek és egyéb érdekeltek – együtt
dolgozzanak, megosszák egymással az ötleteiket és eredményeiket, hogy a meglévő tudásukat
olyan innovatív megoldásokra váltsák, amelyek a gyakorlatban is alkalmazhatóak.

PIACVEZÉRELT INNOVÁCIÓ

kutatandó gyakorlati igények

GYAKORLAT

kipróbálandó ötletek

KUTATÁS

PUBLIKÁCIÓVEZÉRELT INNOVÁCIÓ

A HÁLÓZATOSODÁSSAL
ELÉRNI KÍVÁNT
EREDMÉNYEK

az együttműködések támogatásával a hazai kutatás és a termelési gyakorlat közötti szorosabb kapcsolat kialakítása, a jelenleg meglévő „szakadék”
áthidalása;
gazdálkodói szemléletformálás az innovatív megoldások irányában és nyitottság a kutatói oldalon felhalmozódott tudás felhasználására;
kutatói szemléletformálás, amelynek eredményeként a kutatási irányok a
piaci szükségletek irányába mozdulnak el;
közös projektek eredményeként olyan innovatív megoldások létrehozása,
amelyek hozzájárulhatnak a magyar és a nemzetközi agrárgazdaság versenyképességének javulásához.

3

A hálózat építésében és működtetésében
részt vevő szervezetek
Az EIP-AGRI hazai hálózatának építése és működtetése a Földművelésügyi Minisztérium feladata, amelyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, az Agrárgazdasági Kutató Intézettel és a
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattal együttműködve végez.
SZERVEZET

FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTÉRIUM

NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA ÉS MAGYAR NEMZETI
VIDÉKI HÁLÓZAT

AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ
INTÉZET

MINISZTERELNÖKSÉG

SZEREP

központi funkció

hálózati funkció

szakértői
funkció

Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága

FŐ

 központi koordináció
 kutatókkal való
kapcsolattartás
 EIP-AGRI
Magyarország
honlap üzemel
tetése

 széleskörű tájékoztatás
 gyakorlat igényeinek becsatornázása
 termelőkkel, erdőgazdálkodókkal, élelmiszer-előállítókkal, szaktanácsadókkal, helyi
akciócsoportokkal és
egyéb releváns partnerekkel való kapcsolattartás

 szakértők biztosítása a hálózat számára
szervezett
programokhoz

 innovációs operatív
csoportok projektjeihez forrás biztosítása, a vonatkozó pályázati felhívás kiírása

FELADATOK

A HÁLÓZATHOZ
CSATLAKOZÁS
ELŐNYEI

információszerzés; eseményeken, programokon
részvétel
HOGYAN
LEHET
partnerkapcsolatok építéseCSATLAKOZNI?

HOGYAN
LEHET
CSATLAKOZNI?

Az EIP-AGRI hálózatához való csatlakozás lehetősége nyitva áll bárki számára. Ajánljuk minden aktív, a
problémákat nem csak felismerő, hanem megoldásokat kereső, az innováció iránt nyitott gazdálkodónak
és feldolgozónak, hogy éljen is ezzel a lehetőséggel.

projektfinanszírozási lehetőségek megismerése
saját projektek és jó gyakorlatok bemutatásának
lehetősége
mások projektjeinek és jó gyakorlatainak megismerése

!

Az EIP-AGRI hazai hálózatába regisztrálni a magyar EIP honlapon
keresztül lehet:
http://eip.fm.gov.hu/.

innovatív projektek beindításához szakmai tanácsadás, technikai segítségnyújtás igénybevétele

Megfelelő szintű angol nyelvtudás esetén
ajánljuk az EIP-AGRI Service Point által működtetett EU-szintű hálózathoz való csatlakozást is. Az EU-s EIP honlap elérhetősége:

A hálózatban való részvétel ingyenes.

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/.
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Operatív Csoportok létrehozása
?

1

2

A PROBLÉMA VAGY
INNOVATÍV ÖTLET
AZONOSÍTÁSA

A MEGFELELŐ PARTNEREK
MEGTALÁLÁSA
PROJEKTMUNKÁHOZ

?
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A RÉSZLETES
INFORMÁCIÓK ÖSSZE
GYŰJTÉSE ÉS
TERVKÉSZÍTÉS

F inanszírozva

Látogasson el az EIP-AGRI weboldalára a vonatkozó információkért;
a weboldalon hasznos hálózatépítő
eszközöket is talál
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AZ EREDMÉNYEK
TERJESZTÉSE
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Közös innovatív projektek megvalósítására a hálózati tagok Operatív Csoportot hozhatnak létre. Projektjük ilyen együttműködésben való megvalósításának előnye, hogy
a finanszírozáshoz a Vidékfejlesztési Program keretében is pályázhatnak forrásra.

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap
A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

A pályázati forrásról bővebben a https://www.palyazat.gov.hu/ felületen, illetve a
kapcsolódó EIP kiadványból tud tájékozódni.

INNOVÁCIÓS OPERATÍV CSOPORTOK LÉTREHOZÁSA
ÉS AZ INNOVATÍV PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ
SZÜKSÉGES BERUHÁZÁS TÁMOGATÁSA
A felhívás kódszáma: VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17
A pályázatról készített összefoglaló 2017.05.03-i időállapot szerint,
tájékoztató jelleggel készült az EIP Pályázati Tájékoztató Roadshow-ra!

Az Operatív Csoportok helyi szinten, különböző hátterű tagságot – gazdákat, kutatókat, tanácsadókat, vállalkozásokat, civil szervezeteket – fognak össze, és azért
jönnek létre, hogy segítsenek innovatív megoldást találni egy közös problémára,
vagy teszteljenek egy innovatív ötletet a gyakorlatban. Az Operatív Csoport mérete és összetétele egyaránt a projekt függvénye. Éppen ezért előfordulhat, hogy az
egyik csoport egészen más, mint a másik. A csoport eredményeit és tudását meg
kell osztani az EIP-AGRI hálózaton keresztül, hogy az eredmények az egész agrárium/ágazat hasznára váljanak.

Az EIP-AGRI magyarországi hálózatának működtetése a Földművelésügyi Minisztérium feladata, amelyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával,
az Agrárgazdasági Kutató Intézettel és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattal együttműködve végez.

Operatív Csoportok alakulásának segítése
Annak érdekében, hogy Magyarországon is sikerrel jöjjenek létre Operatív Csoportok,
az EIP-AGRI hálózat működtetői különféle támogató tevékenységekkel segítik a projektötletek gazdáit az elindulásban, illetve a már formálódó Operatív Csoportokat,
hogy sikerrel pályázzanak és valósítsák meg projektjüket.
A támogató tevékenységeket a hálózat működtetői úgy alakították ki, hogy az Operatív Csoport létrehozásának minden szakaszában lehetőség legyen valamilyen formában segítség igénybevételére.
EGYES SZAKASZOK

ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK,

RELEVÁNS TEVÉKENYSÉGEI

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1

inspirációszerzés,
probléma azonosítás

a.
b.
c.
d.
e.

rendezvények, műhelymunkák
fókusz csoport munkák
jó gyakorlatok innovációs együttműködésekre
„projektötlet” feltöltés
EIP-AGRI hírlevél

2

partnerkeresés,
konzorcium alakítás

a. partnerkereső funkció a honlapon
b. szaktanácsadói adatbázis
c. konzorciumi megállapodás minta
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projektterv készítés,
pályázatírás

a. általános pályázati tájékoztatás
b. egyedi tájékoztatás
c. Pályázati Tanácsadói Hálózata
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projekt megvalósítása,
eredmények kommunikálása

a. facilitátor tréningek – TERV
b. „szakmai beszámoló” feltöltés
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Bővebben az alakuló Operatív Csoportok
számára elérhető lehetőségekről
1/a, RENDEZVÉNYEK, MŰHELYMUNKÁK
2014 májusa óta rendeznek Magyarországon EIP-AGRI eseményeket, a Vidékfejlesztési Program 2015. évi elfogadását követően rendszeresen. Az eddig szervezett események célja alapvetően a hálózat nyújtotta lehetőségekről való tájékoztatás volt.
Ezen túl, műhelymunkák keretében, a hazai agrárium
kihívásainak – így kutatási igényeinek – felmérése, továbbá a hálózathoz csatlakozás iránt érdeklődők közötti
kapcsolatépítés és tapasztalatcsere segítése volt fókuszban.
A szervezők a műhelymunkák tapasztalataiból építkezve az eddigieknél konkrétabb témájú rendezvényeket
terveznek, alapvetően továbbra is vidéki helyszíneken.
Félévente más-más téma kerül fókuszba aszerint, hogy
aktuálisan melyek a többséget érdeklő témák. Az eseményeken az azonos kihívásokkal szembesülő, egymással potenciálisan együttműködő szereplők összehozásával közös projektek ösztönzését kívánják megalapozni.
Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok bemutatására is sor
kerül a résztvevők inspirálására, látókörük bővítésére.
Egészen konkrét kutatási témák feltárása esetén a szervezők közvetítik az igényt az illetékes szervezetek felé,
javaslatot téve a vonatkozó szabályozási és finanszírozási
környezet biztosítására.

Amennyiben Ön is szeretne befolyással lenni az EIP-AGRI aktivitások fő irányára, figyelje a kapcsolódó online szavazásokat.
A 2017. év II. felének fő témáját meghatározó szavazás májusban zárult. A nyertes téma kihirdetése és a kapcsolódó programokról szóló tájékoztatás júniustól várható.

1/b, FÓKUSZ CSOPORT MUNKÁK

Water & agriculture: adaptive strategies at farm level

Az Európai Bizottság az EIP-AGRI hálózat szakmai támogatására uniós szinten évente öt-hat fókuszcsoportot indít gazdálkodókkal és kutatókkal egy-egy aktuális téma
vizsgálatára. Potenciális EIP Operatív Csoport tagok számára kimondottan hasznosak
a beszámolók felvetései, jól kidolgozott alapot adnak az innovációs projektcél megfogalmazásához.

What farm-level adaptation strategies exist or can be developed to deal
with water scarcity?
The 19 experts of the EIP-AGRI Focus Group on Water and Agriculture collected and classified these strategies
into three main categories:
practices to increase water availability for crops and livestock,
the efficient use of water (including irrigation efficiency), and
farm resilience under water scarcity
They highlighted that many other factors than water affect productivity in both rainfed and irrigated
commercial farms, and that these must be understood and dealt with. Based on their practical experience, the
experts suggested 5 types of actions:
Manage soil and residues to improve water availability: increasing soil organic matter, conservation
agriculture, soil mulching, controlled traffic, sporadic subsoiling if necessary
Choose improved well-adapted cultivars and introduce new drought-tolerant crops
Use tools such as decision support systems to improve crop/farm management
Use tools to improve irrigation scheduling: plant sensors, on line services for irrigation scheduling,
regulated deficit irrigation, precision irrigation
Manage water quality and salinity
To facilitate the adoption of best practices:
Clearly identify economic and/or environmental benefits, in the short and long term
Identify and solve any technical and operational problems through knowledge exchange among all
concerned, such as farmers, equipment manufacturers, advisers, consumers and others
Set up demonstration plots, preferably on real farms
Provide clear user guides when promoting complex techniques

“Water scarcity and climate change are serious challenges for agriculture, worldwide. A wide range of
multidisciplinary strategies need to be adopted, from breeding to soil and crop management, to
secure the sustainability of EU yields and quality of production”.
- Brunella MORANDI (Italy), expert from the EIP-AGRI Focus Group on Water and Agriculture -

Az eredmények hasznosításán túl az egyes fókuszcsoportokhoz való csatlakozást
is érdemes megfontolni. Ugyan a vonatkozó szakmai munka nem jár díjazással, a
résztvevőknek lehetőségük van arra, hogy adott témában európai szintű ismeretségeket kössenek, továbbá a kötelezően szervezendő, ugyanakkor a Bizottság által
finanszírozott két találkozó jó alap a nemzetközi tapasztalatszerzésre is. EIP-AGRI
fókuszcsoportba bárki (pl.: gazdálkodó, feldolgozó, kutató) jelentkezhet Európából,
de minden csoportba csak körülbelül 20 fő kerülhet be. A csoport egy évig dolgozik
közösen, feladatuk, hogy az agráriumot érintő adott témában összegyűjtsék az ed-
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dig felhalmozott tudást és jó gyakorlatokat, azonosítsák a vonatkozó megoldatlan
problémákat vagy a még ki nem használt lehetőségeket. A helyzetfeltárást követően javaslatot tesznek a lehetséges fejlesztési irányokra, hogy milyen konkrétabb Bővebb információ az
témákban lenne célszerű kutatásokat vagy innovációs projekteket indítani.
EIP-AGRI Service Point
oldalán található:
1/c, JÓ GYAKORLATOK INNOVÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉSEKRE
https://ec.europa.eu/eip/
Kutatók és gazdálkodók együttműködésében már megvalósult sikeres innovatív pro- agriculture/en/content/
jektek illetve az EU más tagállamaiban már támogatást nyert Operatív Csoportok pro- focus-groups
jektjeinek bemutatásával alapvető cél a jó példák megismertetése az éppen alakuló
hazai Operatív Csoportokkal.
A hazai jó gyakorlatok gyűjtése folyamatos, a projektleírások az EIP honlapon keresztül
már elérhetők. A témában nyomtatott kiadvány is készül, amelynek bemutatása az idei
OMÉK-on várható.

Amennyiben Ön is szívesen megjelenne már megvalósult saját projekttel akár a honlapon, akár a készülő kiadványban,
jelentkezzen!

Az EU más tagállamaiban már támogatást nyert Operatív Csoportokra jelen kiadvány
keretei között is hozunk példát (lásd: 10–28. oldal). A projektleírások begyűjtése, fordítása, illetve a későbbiekben az EIP honlapon megjelenítése ebben az esetben is folyamatos.

A jó gyakorlatok bemutatásával (lezárult, eredménnyel rendelkező projekt esetén) lehetőség nyílik továbbá a kutatói hálózatban elérhető eredmények minél gyorsabb és hatékonyabb elterjesztésére is a gyakorlati szereplők számára.

1/d, PROJEKTÖTLET FELTÖLTÉS
csak regisztrációval!
A regisztrált tagoknak lehetőségük van projektötletet feltölteni, és ezzel egyrészt tanácsot kérni az ötlet és a csoportösszetétel pályázati célokhoz illeszkedéséről, más- EIP PÁLYÁZATI PLUSZ
részt lehetővé tenni további potenciális partnerek számára a kapcsolatfelvételt.
PONT szerezhető a
projektötlet feltöltésével.
Ehhez meg kell adni a projekt címét, rövid leírását, a meglévő partnereket illetve további kiegészítő információt.
Az ötletet a Földművelésügyi Minisztérium megvizsgálja
és – amennyiben szükséges, pótlólagos információt kérve – dönt a honlapon történő megjelenésről a projektcél
realitása, újszerűsége alapján.
Csak az a projektötlet válik nyilvánossá, amely megfelel
a szakmai és formai követelményeknek is. A honlapon
megjelenített információkról ugyanakkor a projektötlet
gazdája rendelkezik, szellemi tulajdonának védelme céljából korlátozhatja a megjelenítésre kerülő tartalmat.
Az ily módon publikált ötletek megtekinthetők a honlapot látogatók által, a regisztráltak továbbá kapcsolatba
is léphetnek az ötlet gazdájával, amennyiben lenne gondolatuk a projekt kivitelezésével kapcsolatban, csatlakoznának a megvalósításhoz.
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1/e, EIP-AGRI HÍRLEVÉL
A hálózatot érintő legfontosabb aktualitásokról (így például eredménnyel záruló innovatív projektekről, hazai és nemzetközi eseményekre való regisztráció lehetőségéről,
innovációs pályázatokkal kapcsolatos tudnivalókról stb.) hírlevélen keresztül történik a
tájékoztatás. A hírlevelet eseti jelleggel küldik ki a hálózatot működtetők.

Amennyiben szeretne Ön is feliratkozni a hírlevélre, az EIP honlapra regisztrációkor jelezheti az igényt, illetve később is, a honlap nyitóoldalán, a „Hírlevélre feliratkozom” gombra kattintva.

2/a, PARTNERKERESŐ FUNKCIÓ
csak regisztrációval!

EIP PÁLYÁZATI PLUSZ
PONT szerezhető az Operatív Csoport sokszínű ös�szetételére.

Partnerkeresési céllal, közös innovatív projektek megvalósítására az EIP honlapon
regisztrációval rendelkezők rákereshetnek a hálózat többi tagjára például tevékenység, földrajzi elhelyezkedés, vállalkozás méret alapján. Vagy, amennyiben nem
adnak meg keresési feltételt, a hálózat teljes taglistája elérhetővé válik. A hálózat
bővülésével az érdeklődők egyre nagyobb eséllyel találhatnak megfelelő partnert
projektjükhöz.
2/b, SZAKTANÁCSADÓI ADATBÁZIS

A szaktanácsadók szerepe kiemelt jelentőségű lehet egy-egy innovatív projektben. A termelők és kutatók közötti kommunikációt nagyban segíthetik a szaktanácsadók a két fél közötti közvetítéssel. A projektek előrehaladását projektmenedzsmenttel,
szakmai tanácsadással illetve egyéb támogató tevékenységekkel
segíthetik. Komoly szerepük lehet abban, hogy a partnerek elkötelezettségét, lelkesedését a folyamatos kommunikációval vagy
a szükséges visszacsatolásokkal fenntartsák.

Partnerkeresési célra az alakuló Operatív Csoportok figyelmébe ajánljuk a NAK szaktanácsadó-keresőjét is, amelyben jelenleg mintegy 1000 szaktanácsadóra lehet rákeresni például a földrajzi elhelyezkedés vagy szakterület alapján. Az adatbázis elérhetősége:
http://www.nak.hu/a-nak-altal-nyilvantartott-aktiv-szaktanacsadok

EIP PÁLYÁZATI PLUSZ
PONT szerezhető szaktanácsadó bevonásával az
Operatív Csoportba.

Annak érdekében, hogy mindenképp legyenek olyan szaktanácsadók, akik EIP kapcsán
is felkészülten képesek tanácsot adni, a hálózat működtetői lehetőséget biztosítottak
célzottan a szaktanácsadók számára egy EIP Pályázati Felkészítőre való részvételre, ami
teszttel zárult. A megfelelő szaktanácsadó megtalálását segítendő az EIP Pályázati
Felkészítőt sikeresen teljesítők listája is elérhető az EIP és NAK honlapon keresztül:
http://www.nak.hu/szolgaltatasok/szaktanacsadas/33-szaktanacsadoi-kepzes
2/c, KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS MINTA
A konzorciumi megállapodásra mintát szolgáltat az EIP pályázat 3. és 4. számú melléklete. A csoport belső működésével, a döntéshozatallal valamint a szellemi tulajdonjogok megosztásával kapcsolatos szabályokat azonban minden Operatív Csoportnak magának szükséges meghatároznia. Az EIP honlapon az érdeklődők erre is példát
találhatnak.
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3/a, ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÁS
A pályázati tájékoztatásra kiemelt figyelmet fordítanak a hálózat működtetői. A Vidékfejlesztési Program egyik legbonyolultabb pályázatáról lévén szó, ez különösen fontos.
A tájékoztatást online és nyomtatott kiadvánnyal, országos roadshow-val, továbbá
interneten elérhető kérdés-válasz gyűjteménnyel („Gyakran Ismételt Kérdések”) segítik. Ezen túl lehetőséget adnak a gyűjteményben nem található további kérdések
feltevésére az „Írjon nekünk” felületen keresztül.
3/b, EGYEDI TÁJÉKOZTATÁS
Az érdeklődők konkrét, speciális kérdéseikkel, akár már kész projektötletekkel részletes
pályázati tájékoztatásért is fordulhatnak helyi szinten a NAK referensi és az MNVH
területi felelősi hálózatához, illetve a központi szakértőkhöz. Elérhetőségük jelen kiadványban illetve az EIP-AGRI honlapon is megtalálható, a „Kontaktok” menüpont alatt.
3/c, PÁLYÁZATI TANÁCSADÓK HÁLÓZATA
csak külön regisztrációval!
Nem szabad elfelejteni, hogy az EIP-AGRI csapata által adott pályázati tájékoztatás
még nem elégséges a sikeres pályázathoz, nem helyettesíti egy jól felkészült pályázatíró munkáját. Annak érdekében, hogy az alakuló Operatív Csoportok megfelelő pályázatírót találjanak, lehetőségük van a NAK Pályázati Tanácsadói Hálózatában (PTH)
való keresésre.

A PTH-ba korlátozás nélkül regisztrálhatnak a pályázatírók.
Adott témában ugyanakkor csak abban az esetben válhatnak kereshetővé a pályázni szándékozók számára, ha részt vettek a pályázathoz kapcsolódó előzetes felkészítésén, és ezt sikeres teszt
tel zárták. Ezáltal igyekeznek a hálózat működtetői biztosítani,
hogy a rendszeren keresztül megtalált pályázatírók megfelelő
szaktudással rendelkezzenek adott pályázat megírásához.
A szolgáltatás igénybevételéhez külön regisztráció szükséges. Az
adatbázis az alábbi linken keresztül érhető el: http://www.naknonprofit.hu/tartalom/id/palyazati_tanacsadas

4/a, FACILITÁTOR TRÉNINGEK – TERV
A hálózat működtetői a már nyertes Operatív Csoportok számára szeretnének lehetőséget biztosítani, hogy egy főt facilitátor tréningre küldve a projekt előrehaladásához
szükséges nyomonkövetési, kommunikációs, ösztönző készségeket valaki elsajátíthassa a csapatból.
4/b, SZAKMAI BESZÁMOLÓK FELTÖLTÉSE
A nyertes Operatív Csoportoknak projektjük kezdetekor, az egyes mérföldkövekkor, illetve a projekt zárásakor szakmai beszámolót kell feltölteniük az EIP honlapra. Ez tehát kötelezettség is, nem csupán lehetőség. Fontos ugyanakkor látni, hogy ez biztosítja a külső érdeklődők számára a projekt nyilvánosságát, az előrehaladás láthatóságát.
Az Operatív Csoport számára tehát megjelenési felület, a külső érdeklődők számára
pedig tanulási lehetőség. Később így a megszülető eredmények is megismerhetővé és
alkalmazható válnak, illetve inspirációt adhatnak új projektekhez.

PÉLDÁK TÁMOGATÁST NYERT OPERATÍV CSOPORTOKRA (EU)

10

Innobrotics
AUSZTRIA
INNOVÁCIÓ + DIABROTICA VIRGIFERA
(Amerikai kukoricabogár)
A kutatás, a tanácsadás és a mezőgazdasági gyakorlatok szoros együttműködésére
támaszkodva az „Innobrotics” stratégiai célja innovatív megközelítések megtalálása
és végrehajtása a kártevők elleni védekezésben, a szántóföldi növénytermesztési ágon
belül, valamint e folyamat társadalmi-gazdasági elősegítése Ausztriában az amerikai
kukoricabogár okozta problémák leküzdésére. Az operatív csoport mezőgazdasági termelőinek képviselete két, a növénytermesztés és az állattenyésztés aktív résztvevőinek
számító gazdálkodóból, valamint két, a résztvevő tartományokat képviselő mezőgazdasági termelőből áll. Feladatuk az egyéni gazdálkodók különböző ötleteinek és tapasztalatainak közvetlen továbbítása az operatív csoport felé. Rajtuk kívül különböző szolgáltatók, valamint a Burgenlandi és a Karintiai Agrárkamara képviselői kapnak
meghívást az operatív csoport üléseire, amelyek célja a folyamatos információáramlás
és tapasztalatcsere biztosítása. A projekt innovatív jellegét az integrált megközelítési mód is igazolja. A munkacsomagok, a projektpartnerek, az elhivatott szakértők és
a tudományos intézetek szoros együttműködésének köszönhetően, valamint különösen a projekt során kifejlesztett stratégiák együttes megvalósítása alapján magas szintű eredményekre számítanak.
VEZETŐ PARTNER: Stájerországi Mező- és Erdőgazdálkodási Kamara
GYAKORLAT

5

1 agrárkamara, 1 szántóföldi
növénytermesztő, 1 állattenyésztő,
2 mezőgazdasági termelő

KUTATÁS

1

magán kutatóhely

SZAKTANÁCSADÁS

-

-

EGYÉB

-

-

ÖSSZESEN

6

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ!

Kezdés időpontja:
2016.01.01.
Befejezés várható
időpontja:
2018.12.31.
Kapcsolattartó:
Christian Werni,
Bakk. MSc.
T: +43 316 8050 1315 vagy
+43 316 713 171 4524
christian.werni@lk-stmk.at

PÉLDÁK TÁMOGATÁST NYERT OPERATÍV CSOPORTOKRA (EU)
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Lósóska elleni biovédekezés –
üvegszárnyú lepkékkel történő védekezés
kifejlesztése és végrehajtása
AUSZTRIA
A széleslevelű lósóska fajok (pl. Rumex obtusifolius)
nagyon komoly problémát okozó gyomok. Erős karógyökerükkel súlyos minőségi és mennyiségi veszteségeket tudnak okozni a takarmányban. A vegyszermentes
megoldások - például a gyökér kiásása vagy a gyökér elpusztítását célzó talajművelés - idő-, pénz- és energiaigényesek. A mai napig nem áll rendelkezésre hatékony,
biológiai szervezeteket alkalmazó, organikus védekezési
módszer a lósóska ellen a legelőgazdák számára. Egyes
üvegszárnyú lepkefajok (pillangók) lárvái azonban a lórom gyökerével táplálkoznak és pusztítják azt.
A „Lósóska elleni biovédekezés” operatív csoport az őshonos üvegszárnyú lepkefajok osztrák legelőkön gyakorlati feltételek mellett történő, lórom elleni alkalmazásának kifejlesztésén és értékelésén dolgozik.
Az alábbi kérdést szeretnénk megválaszolni: az üvegszárnyú lepkék alkalmazása a lósóska elleni biovédekezés
egyik módszereként hatékony és megvalósítható az osztrák legelőgazdálkodásban?
A kutatók és a gazdálkodók közötti ismeretátadás és együttműködés a fejlesztés és a megvalósítás során a projekt nélkülözhetetlen eleme. Az eredmények ismertetése helyszíni műhelymunkák, prezentációk, weboldal és újságcikkek
segítségével történik. A mezőgazdasági szakirányú iskolák
különleges szerepet kapnak, mert tanulóikon keresztül
széles körű ismeretátadást tesznek lehetővé. Ha az üvegszárnyú lepkék megvalósítható megoldást jelentenek,
a termékfejlesztés lesz a következő lépés.
VEZETŐ PARTNER: Herbert Mock – Fakereskedelmi vállalat
GYAKORLAT

6

2 ökológiai gazdálkodó, 3 ökológiai
gazdálkodókból álló termelői szervezet,
1 állattenyésztőkből álló termelői szervezet

KUTATÁS

3

egyetemi és egyéb kutatóhelyek

SZAKTANÁCSADÁS

1

szaktanácsadó szervezet
(projekt menedzselés)

EGYÉB

5

1 kereskedelmi cég, 3 oktatási intézmény,
1 egyesület

ÖSSZESEN

15

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ!

Kezdés időpontja:
2016.01.01.
Befejezés várható
időpontja:
2018.12.31.
Kapcsolattartó:
Dr. Patrick Hann
+43 69910527500
p.hann@melesbio.at

PÉLDÁK TÁMOGATÁST NYERT OPERATÍV CSOPORTOKRA (EU)
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Téli betakarítás: szezonális,
energiaextenzív és
innovatív növénytermesztés
Továbbfejlesztés – Bio téli zöldség
AUSZTRIA
A télen betakarított és alacsony energiaráfordítással termesztett zöldségek új, innovatív piaci rést testesítenek meg. E piaci rés lehetőséget teremt a gazdálkodók számára
értékesítéseik növelésére, meglévő korlátozott termékválasztékuk lehetséges kiterjesztésével. A téli zöldségek helyi piacra történő bevezetésének, és a fogyasztók e téma
iránti figyelem felkeltésének érdekében további szakértői kutatásokra van szükség.
Az operatív csoport munkájának várható eredményeképpen meg kell találni a megfelelő fajtákat, valamint a téli zöldségek termesztéséhez optimális termesztési időpontokat annak érdekében, hogy végül magas minőségű termékek kerülhessenek a polcokra.
A projekt továbbá biztosítja a termékek fenntartható csomagolási megoldásának kifejlesztését, a téli zöldségek termesztési munkafolyamatának elemzését és optimalizálását, valamint a téli zöldségek kivételes státuszának fogyasztók felé történő kommunikációjára szolgáló érzékletes „téli zöldség-nyelv” kifejlesztését. Ezenkívül a téli
zöldségtermesztés gazdasági és ökológiai értékelése is a projekt várható eredményei
közé tartozik. A gazdálkodók végül egy új, jövedelmező piac meglétéből és a téli zöldségtermesztés terén rendelkezésre álló szakértelemből profitálhatnak.
VEZETŐ PARTNER: BIO AUSTRIA
GYAKORLAT

7

1 ökológiai gazdálkodókat tömörítő
szervezet, 6 ökológiai gazdálkodó

KUTATÁS

6

intézeti, egyetemi és egyéb kutatóhelyek

SZAKTANÁCSADÁS

2

innovációs bróker, szaktanácsadó

EGYÉB

-

-

ÖSSZESEN

Kezdés időpontja:
2016.05.01.

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ!

Befejezés várható
időpontja:
2019.04.30.
Kapcsolattartó:
Christa Gröẞ
T: +43 732 654 884250
M: +43 676 842 214250
christa.groess@bioaustria.at

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ!

15
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Édesburgonya – Alternatív kultúra
a Languedoc-Roussillon régióban
(PADONOV)
FRANCIAORSZÁG, LANGUEDOC-ROUSSILLON
Az európai édesburgonya-piac egyre jelentősebbé válik. 2012-ben Európa 80 ezer tonna édesburgonyát importált, Franciaország 9 ezer tonnát. Az európai import az elmúlt
10 évben megháromszorozódott. A mezőgazdasági termelők megpróbáltak előnyt kovácsolni ebből az új növénykultúrából. A kísérletek első sorozatát követően (SUDEXPE-CENTREX 2012, 2013, 2014, 2015) (CIVAMBIO 66 2014 és 2015) úgy tűnik, hogy
az édesburgonya alkalmazkodott a helyi feltételeinkhez, ha néhány alapvető mezőgazdasági szabályt, mint például az öntözést és trágyázást szem előtt tartunk. Az első
kísérleti ciklus megfigyeléseit 2014-ben egy ideiglenes technológiai útmutatóban foglaltuk össze.
A projektünk középpontjában a két
különböző piacra szánt (friss és az
agráripari ágazatokban felhasznált),
az adott piacra legmegfelelőbb értékekkel rendelkező legjobb fajták
megtalálása, valamint a hagyományos és az ökológiai termesztési mód
agronómiai szabályainak összesítése
állnak. Azonban az általunk betaka
rított édesburgonya heterogén, mind
súlyát, mind minőségi osztályát tekintve. A gumók jelentős (20-50%
közötti) része nem alkalmas az európai friss piacra. E gumókat az élelmiszeripar tudná hasznosítani, és
ezáltal a termelők jövedelmezőségét
növelni. Van egy alternatíva, ami még
érdekesnek tűnhet a régiónkban: az
édesburgonyából és a cirokból főzött
sör jól bevált gyakorlat az afrikai országokban.
VEZETŐ PARTNER: SUDEXPE, regionális, zöldség- és gyümölcskísérleti állomás
GYAKORLAT

-

-

KUTATÁS

2

zöldség- és gyümölcskísérleti állomás, magán kutatóhely

SZAKTANÁCSADÁS

1

szaktanácsadó szervezet (agrárkamara)

EGYÉB

-

-

ÖSSZESEN

3

Kezdés időpontja:
2015. január
Befejezés várható
időpontja:
2017. december
Kapcsolattartó:
Leen Schoen
+33 676 789 093
l.schoen@centrex66.com

PÉLDÁK TÁMOGATÁST NYERT OPERATÍV CSOPORTOKRA (EU)
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Gyomirtó szerek mellőzése a mediterrán
évelő növények termesztésében
FRANCIAORSZÁG, LANGUEDOC-ROUSSILLON

Kezdés időpontja:
2015. március
Befejezés várható
időpontja:
2018. december
Kapcsolattartó:
Xavier Delpuech
+33 6 46 32 01 22
xavier.delpuech@vignevin.
com

A „Gyomirtó szerek mellőzése a mediterrán évelő növények termesztésében”
projekt célja a gyomirtó szerek nélküli,
innovatív talajművelési technikák kiértékelése és elősegítése az olyan évelő
növénykultúrák termesztésében, mint a
szőlőültetvények és gyümölcsösök. A vízszennyezettség miatt a gyomirtó szerek
problémája előtérbe került, és a termelők
próbálnak új módszereket találni a gyomirtószermentes gazdálkodáshoz. Jelenleg ennek az egyetlen hatékony módja a
talajműveléssel végzett gépi gyomirtás,
amely azonban idő- és üzemanyag-igényes, valamint káros hatással van a talajra és a gyökerekre is, illetve növeli a
talajerózió kockázatát. Projektünk középpontjában egy innovatív gyomkezelési
rendszer áll, amely sor alatti takarónövényeket alkalmaz talajművelés helyett.
A takarónövények természetes módon
védik a talajt, kevesebb beavatkozást
igényelnek, ezáltal időt és pénzt takarítanak meg a termelőknek. Nyolc kísérleti
területet létesítettünk a francia mediterrán térségben a takarónövényzet szőlőtőkékre és fákra gyakorolt agronómiai hatásának vizsgálata, valamint a sorok alatti
alkalmazáshoz megfelelő takarónövény fajok kiszűrése érdekében. Ezenkívül két demonstrációs terület kialakítását is tervezzük, ahol szemléltetni tudjuk az eredményeket a mezőgazdasági termelők számára.
VEZETŐ PARTNER: Francia Szőlészeti és Borászati Intézet (IFV)
GYAKORLAT

-

-

KUTATÁS

3

intézeti és egyéb kutatóhelyek

SZAKTANÁCSADÁS

1

szaktanácsadó szervezet (agrárkamara)

EGYÉB

-

-

ÖSSZESEN

4
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Nagy ellenálló-képességű bárányok
Robustagno
FRANCIAORSZÁG, MIDI-PYRÉNÉES
A bárányok ellenálló képességének növelése agroökológiai megközelítésen keresztül
a háromszoros teljesítmény érdekében (gazdasági, környezeti és társadalmi).
A bárányelhullás a juhtenyésztés egyik kucsfontosságú paramétere és az egyik legjelentősebb a gazdák és az ágazat számára. Az elmúlt 10 évben megszerzett műszaki
és tudományos tudás ellenére még mindig nem csökken a bárányelhullás mértéke. A
fejlődés egyik gyakran emlegetett területe a születéskor életképesebb bárányok kitenyésztése. Jelen projekt célja egy tenyésztőkből, tanácsadókból és szakértőkből létrehozott hálózaton keresztül olyan átültethető, megismételhető, innovatív megoldások
kidolgozása, amelyek a bárányelhullás mértékét azáltal csökkentik, hogy a bárányokat
születéskor életképesebbé teszik. Ennek érdekében nyílt innovációs módszereket mozgósítunk a közös alkotáshoz, a tömeges innovációhoz és a közös termékeny együttműködéshez, valamint a gazdák nagyfokú bevonását tervezzük a projekt valamennyi szakaszában. Az operatív csoport összeállítása többszereplős megközelítést tesz lehetővé
a bárányok nagyobb ellenálló képességére irányuló megoldások keresésében, valamint
lehetővé teszi a projekt eredményeinek széles körű terjesztését is.
VEZETŐ PARTNER: Coop de France Midi-Pyrénées
GYAKORLAT

3

1 termelői szervezet, 2 gazdálkodó szervezet

KUTATÁS

1

intézeti kutatóhely

SZAKTANÁCSADÁS

4

3 szaktanácsadó szervezet,
1 innovációs támogató szolgálat

EGYÉB

1

hálózat

ÖSSZESEN

9
Kezdés időpontja:
2016. március
Befejezés várható
időpontja:
2019. december
Kapcsolattartó:
Sophie Huby
+33 5 61 75 47 31
sophie.huby@frc2a.fr
Jean-Marc Gautier
+33 5 61 75 44 40
jean-marc.gautier@idele.fr
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Sertéstenyésztők, fejlesztési és kutatási
struktúrák: összmunka a fenntartható
sertéstenyésztésért
FRANCIAORSZÁG, OCCITANIE
Occitanie-ben a családi sertéstenyésztő üzemek jelentős történelmi és kulturális vonásokkal rendelkeznek a kis sűrűségű sertésállománnyal rendelkező területen. A sertéságazat szereplői - különösen a gazdák - nagy léptékű multidiszciplináris munkában vesznek részt az alábbi hipotézis alapján: növelhető fenntartható módon a sertéstenyésztő
üzemek ellenállósága az innováción keresztül a fenntarthatóság hármas kritériumának
megfelelően?
A partnerek és a működési módszer kiválasztása lehetővé teszi a gazdák, a földtulajdonosok és a kutatók közötti innovációátadásról az ötletelést strukturált kereteken, egy
5 éves munkaterven belül. A projekt fő kihívását azoknak a műszaki, gazdasági és szervezeti innovációknak az azonosítása, értékelése és számszerűsítése jelenti, amelyek
növelik a gazdaságok ellenállóképességét, megerősítik a tenyésztés társadalmi elfogadhatóságát és a területtel való kapcsolatát. A projekt várt mérhető célja a könnyen
megosztható, átültethető jó gyakorlatok felmutatása különösen a következők terén:
• gazdaságos tenyésztési rendszerek, alacsony károsanyag kibocsátással;
• eszközök és rendszerek a sertéstenyésztő üzemek energetikai átalakításához;
• rugalmas működési rendszerek tervezése és megszervezése;
• módszertani és elemző eszközök a mezőgazdasági/társadalmi szerződés megújítására.
VEZETŐ PARTNER: MIDIPORC – sertésekkel foglalkozó szakmaközi szervezet
Occitanie-ben
GYAKORLAT

17

2 termelői szervezet, 15 sertéstartó

KUTATÁS

1

intézeti kutatóhely

SZAKTANÁCSADÁS

2

szakmaközi szervezet, agrárkamara

EGYÉB

-

-

ÖSSZESEN

Kezdés időpontja:
2016. január
Befejezés várható
időpontja:
2020. december
Kapcsolattartó:
Christophe Durand
+33 5 61 73 77 80
midiporc@midiDorc.fr

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ!

20
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Tervezőeszköz a rénszarvas-tenyésztő
társaságok számára – technológiafejlesztés a rénszarvas-terelésben
SVÉDORSZÁG
E projekt fő célja olyan rénszarvastenyésztést segítő tervezőeszköz kifejlesztése, amely az alábbiakat biztosítja a rénszarvaspásztorok számára:
• hozzáférést a rénszarvastenyésztők országos tervező adatbázisához (RBP) a távoli, internet-összeköttetés nélküli területeken is;
• az új és a meglévő csordakövető megoldások zökkenőmentes
integrációját a valós idejű nyomon követéshez;
• a helyszíni releváns információk rögzítésének, valamint más
rénszarvaspásztorokkal és –szervezetekkel történő megosztásának lehetőségét a legelőkről.
Az alábbi innovatív termékek kifejlesztését tervezzük a projekt
időtartama alatt:
• Kommunikációs drónok - Irányított antennával felszerelt lebegő drón fogja közvetíteni az adatokat a 3G/4G tornyoktól a
pásztorokhoz. Ezáltal jelentősen megnő a mobilhálózati lefedettség a távoli területeken is.
• Rénszarvaskövető modul - Kiegészítő drónmodul a rénszarvasok pozícióinak zökkenőmentes begyűjtéséhez az összeköttetés nélküli területeken is.
• Rénszarvaspásztorok mobil applikációja - Apple, Android és
Windows mobil platformokra integrált GPS nyomkövetéssel, a
rénszarvastenyésztők országos tervező adatbázisával (RBP) és
a rénszarvaspásztorok legelőkön rögzített saját információival.
VEZETŐ PARTNER: Dalvvadis Gazdasági Egyesület, Iokkmokk, Svédország
GYAKORLAT

29

20 termelői szervezet, 9 rénszarvas tenyésztő

KUTATÁS

2

egyetemi és egyéb kutatóhelyek

SZAKTANÁCSADÁS

-

-

EGYÉB

5

1 önkormányzatok szövetsége,
4 önkormányzat

ÖSSZESEN

36

Kezdés időpontja:
2017.03.01.
Befejezés várható
időpontja:
2020.06.30.
Kapcsolattartó:
Ms Kerstin Kemlén
+46 702543261
kerstin.kemlen@telia.com
Dr. Samo Grasic
+46 730354406
samo@grasic.net
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SOCROSense – Talaj- és
növényszenzoros technológiák
BELGIUM, FLANDRIA
A SOCROSense célja olyan úttörő gazdákat támogatni, akik tapasztalattal rendelkeznek a talaj- és növényérzékelésre összpontosító GPS-alapú, közeli érzékelő technikák
használatában. Ezek az úttörők egy gazdákból, zöldségtermesztőkből, faiskolai árusokból és mezőgazdasági vállalkozókból álló vegyes csoportot alkotnak. A kutatóintézetek és a vonatkozó vállalatok szereplőivel együtt ez a csoport többletértéket és egy
közép- és hosszú távú jövőképet szeretne létrehozni ezekkel az érzékelőkkel kapcsolatban.
Ennek érdekében egy elemzést kell lefolytatni arról, hogyan lehet az érzőkelők adatait
felhasználni a gazdaságokban és megosztani azokat harmadik felekkel. Továbbá egy
olyan megközelítés vizsgálata folyik, amely a különböző érzőkelők adatfolyamának ötvözéséről és az elérhető lehetőségekről szól.

Kezdés időpontja:
2016.12.01.
Befejezés várható
időpontja:
2018.11.30.
Kapcsolattartó:
Joris De Nies
Duffelsesteenweg 101,
2860 Sint-Katelijne-Waver,
Belgium
Tel.: +32 15 30 00 60
ioris.de.nies@proefstation.
be

Először a GPS-érzőkelős technológiákról szóló, érveket és ellenérveket
tartalmazó listák összeállítása történik meg a kereskedelmi vagy majdnem kereskedelmi érzőkelők lehetőségeinek bemutatásával és műszaki
követelményeivel együtt. Emellett
tanulmányozni fogják azt is, hogyan
befolyásolhatja/irányíthatja a GPS-érzőkelős technológia az üzemi növénytermesztést. Ezen felül ismeretbeli
hiányosság tapasztalható azzal kapcsolatban, hogyan lehet a különböző
érzőkelőkből származó adatokat ötvözni egymással az úttörő gazdaságok
sajátos kérdéseinek megválaszolására. A gazdaság fajtájának megfelelően fogják meghatározni a GPS-érzőkelőkből származó adatok legjobb
kombinációját. A műveleti csoport egy
összehasonlító elemzést fog lefolytatni a GPS-érzőkelők használatában tapasztalattal rendelkező külföldi vállalatoknál.
Információterjesztés céljából 3 bemutató tevékenységre kerül sor a szakmédiában
megjelenő cikkek mellett.
VEZETŐ PARTNER: Proefstation voor de Groenteteelt (kutatóintézet)
GYAKORLAT

3

mezőgazdasági termelők

KUTATÁS

4

egyetemi, intézeti és egyéb kutatóhelyek

SZAKTANÁCSADÁS

-

-

EGYÉB

2

kis- és közepes vállalkozások

ÖSSZESEN

9
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PIG HEALTH tanulási hálózat
NÉMETORSZÁG, ALSÓ-SZÁSZORSZÁG ÉS BRÉMA
A higiénia és az állategészségügy fokozására irányuló tudatosság és hajlandóság
növelése a sertéstenyésztésben az antibiotikumok használatának csökkentése érdekében
Az antibiotikumok használatát az elkövetkező években a lehető legkisebb mértékre
kell csökkenteni. Ezen cél elérése érdekében a sertéstenyésztőknek gazdaságspecifikus intézkedéseket kell végrehajtaniuk. Mivel az antibiotikumok használata számos különböző tényezőtől függ, a sertéstenyésztőknek olyan megközelítésre van szükségük,
amely figyelembe veszi a gazdaságspecifikus kihívásokat, valamint az állatok egészségére hatást gyakorló számos tényezőt is.
A gépészmérnöki tudományban gyakran használják a tanüzem fogalmát a munkafolyamatok folyamatos fejlesztésére és ezáltal a termelékenység növelésére és a hulladék csökkentésére. A tanüzem megállapításai és tapasztalatai alapján egy tanulási hálózat jön létre (a sertéstenyésztőkből, tanácsadókból, állatorvosokból és tudósokból)
a folyamatos fejlesztési folyamat megvalósítására, amely az antibiotikumok sertéstenyésztésben történő használatának csökkentésére összpontosít. A tanulási hálózat
sikeres megvalósítása érdekében azonosítani kell a meglévő akadályokat, valamint a
sertéstenyésztők, a tanácsadók és az állatorvosok félelmeit. Emellett egy irányelvet
kell létrehozni, amely gondoskodik a kifejlesztett módszerek és eredmények más munkacsoportok/hálózatok számára történő átültethetőségéről is.
VEZETŐ PARTNER: Dr. Hubert Gerhardy
GYAKORLAT

10

1 termelői szervezet, 9 sertéstartó

KUTATÁS

3

egyetemi és intézeti kutatóhelyek

SZAKTANÁCSADÁS

3

projekt koordinátor, agrárkamara, marketing
tanácsadó

EGYÉB

-

-

ÖSSZESEN

16
Kezdés időpontja:
2016.05.18.
Befejezés várható
időpontja:
2019.08.15.
Kapcsolattartó:
Dr. Hubert Gerhardy
+49 5031 949091 vagy
+49 151 21050665
msg-garbsen@t-online.de
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ENU-BÚZA
Fenntartható és környezetbarát
búza-értéklánc létrehozása
NÉMETORSZÁG, HESSEN

Kezdés időpontja:
Vetés 2015 őszén külön
engedéllyel; Hivatalos
kezdet 2016.01.01.
Befejezés várható
időpontja:
2017.12.31.
Kapcsolattartó:
Dr. Agr. Ludger
Linnemann
Brandschneise 5, D-64295
Darmstadt, Németország
+49 6155 8421 19
linnemann@forschungsring.de

Németországban új rendelet (DüV 2016) született az ásványi műtrágya és a szerves
trágya alkalmazásáról. A rendelet célja a talajvíz mezőgazdasági műtrágyákból származó nitráttal való szennyezettségének csökkentése azáltal, hogy a műtrágyák kijuttatható mennyiségét valamennyi növényi kultúránál átlagosan 170 kg nitrogén/ha
hatóanyagmennyiségre csökkentik. Mivel a molnárok és pékek úgy gondolják, hogy a
liszt minősége drasztikusan romlani fog e célkitűzés hatására, elindítottuk EIP-AGRI projektünket, hogy demonstrálhassuk az
alkalmazott nitrogén-műtrágyák ~200-260
kg/ha mennyiségről 170 kg/ha mennyiségre
való csökkentésének megvalósíthatóságát. A
molnárok vezetőségével egyeztetve tudtuk
tisztázni a tényeket: a búzaszemekre vonatkozó jelenlegi minőségi követelmények olyan
magasak (13‑14,5 % fehérje-tartalom), hogy a
termelők arra kényszerülnek, hogy több nitrogént juttassanak ki, mint amire a növényeknek
a legmagasabb terméshozamhoz szükségük
van (~150 kg N 9 tonna ~12,5 % fehérjetartalmú terméshozamhoz). Projekt-innováció: csak
170 kg nitrogén szükséges olyan búza termesztéséhez, amelynek fehérjetartalma maximum
12,5% a szemben, illetve 11,8% a fehér lisztben.
Jobb sütési eredmény magas fehérjeminőségű
búzafajtákkal érhető el (ml kenyértérfogat/% fehérje). Érdekes, hogy a kenyértérfogat
nincs közvetlen összefüggésben a liszt fehérjetartalmával, a fajták megválasztásával
és az optimalizált sütési teszttel (OBT) lehet szabályozni. Ezen új tudományos ismeretek gyakorlatba történő átültetéséhez partnereinkkel búza-értékláncot hozunk létre.
A projektet szerződések biztosítják (minőségi szerződés tanúsítóval). A projekt célja a
fenntartható és környezetbarát búzatermesztés bemutatása. Továbbá a „regionálisan
talajvízkímélő kenyér” nevezetű végtermék egyedülálló márkát testesít majd meg a fogyasztók felé, és biztosítja valamennyi partner jövedelem forrását.
VEZETŐ PARTNER: Forschungsring für biologisch-dynamische
Wirtschaftsweise e.V.
GYAKORLAT

11+

10 mezőgazdasági termelő, 1 malom, több
sütőipari cég

KUTATÁS

3

egyetemi és egyéb kutatóhelyek,
laboratórium

SZAKTANÁCSADÁS

1

szaktanácsadó szervezet

EGYÉB

1

tanúsító szervezet

ÖSSZESEN

16+
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Egészséges táplálék: akvapóniás
rendszerek Nyugat-Pomerániában
NÉMETORSZÁG, MECKLENBURG-ELŐPOMERÁNIA
Ez a projekt a sikeres FishGlassHouse projekt
eredményeire kíván építeni. A FishGlassHouse a
Rostocki Egyetem modern és korszerű akvaponikus létesítménye. Az akvapónia az akvakultúra (haltenyésztés) és a hidropónia (talajnélküli
növénytermesztés) ötvözése. Az akvapóniában
a növény fejlődéséhez szükséges tápanyagok
lényegében a haleledelből származnak, amelyet a hal megemészt, a baktériumok pedig oldható növényi tápanyagokká alakítanak át.
Cél a FishGlassHouse projekt keretében tenyészett hal- és növényi termékek minőségének fokozása. Szintén cél egy új, fenntartható ellátási
láncot kialakítani a környezetbarát akvapóniákra építve a regionális gazdák, kertészek és élelmiszerfeldolgozók számára, hogy ki lehessen
elégíteni a nyugat-pomerániai (Németország)
helyi piac igényeit, ahol a termékeket értékesíteni fogják. A tenyésztett halak minőségének
növelése érdekében változtatni fogunk a táp
összetevőin (például a haleledelben lévő fehérjék, zsírok és ásványi anyagok mennyiségén). Lehetőségeket tesztelünk a halfilében lévő esszenciális n-3 zsírsav, valamint
bizonyos ásványi anyagok mennyiségének növelésére. Ugyanakkor szándékunkban áll
a keringtetett víz (ipari víz az akvaponikus rendszerből) ásványianyag-összetételének
javítása is a növények fejlődésének elősegítése érdekében. A további műtrágyák (ha
ezekre szükség van) használata a minimálisra csökkene.

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ!

Kezdés időpontja:
2015.11.01.
Befejezés várható
időpontja:
2018.10.31.

A skót vidékfejlesztési hálózat weboldalán egy részletesebb leírás és egy tájékoztató Kapcsolattartó:
Prof. H.W. Palm
videó is található a projektről.
+49 (0)381 498 3730 |
harry.palm@uni-rostock.
VEZETŐ PARTNER: Prof. Dr. rer. Nat. habil. H.W. Palm, Rostocki Egyetem,
de
Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar (AUF), Akvakultúra és Tengeri haltenyésztés Tanszék, Németország
KÉPVISELŐ: Dipl. agr. Ing. U. Knaus, Rostocki Egyetem, Akvakultúra és Tengeri
haltenyésztés Tanszék, Németország
GYAKORLAT

2

termelői szervezet, kertészeti központ, halászati marketing cég

KUTATÁS

1

egyetemi kutatóhely

SZAKTANÁCSADÁS

-

-

EGYÉB

1

halászati marketing cég

ÖSSZESEN

4
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Populációmenedzsment
NÉMETORSZÁG, SCHLESWIG-HOLSTEIN
A háziállatok őshonos fajtáinak kis és helyi populációit meg kell őrizni a hosszú távú
genetikai sokféleség biztosítása érdekében. Az innovációs projekt tenyésztőkkel, tenyésztői szervezetekkel és kutatókkal dolgozik együtt, hogy megoldásokat találjanak
a kis populációk esetében például a beltenyésztés-menedzsmentre, az idegen vér Angeln és Red Pied (vöröstarka) szarvasmarha-fajtákra gyakorolt hatására, a friss ondó
használatára az Angeln Saddleback sertésfajtánál és kifejlesztettek egy tenyésztési
eszközt kifejezetten a kis populációk részére.
© Arche Warder (eredeti angol szöveg)
VEZETŐ PARTNER: Arche Warder Zentrum für alte Haus- und
Nutztierrassen e.V.,
GYAKORLAT

9

5 állattenyésztő, 4 tenyésztő szervezet

KUTATÁS

1

egyetemi kutatóhely

SZAKTANÁCSADÁS

3

szaktanácsadók

EGYÉB

1

génrezervátum

ÖSSZESEN

Kezdés időpontja:
2015.07.01.
Befejezés várható
időpontja:
2018.06.30.
Kapcsolattartó:
Stefanie Klingel
+49 (0)4329 913426
klingel@arche-warder.de

15
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Vedletett tojótyúkok
NÉMETORSZÁG, SCHLESWIG-HOLSTEIN
Az állatjóléti körülmények javítása és az életerős vedletett tojótyúkok tartási idejének jelentős meghosszabbítása a biogazdálkodásban.
A projekt célja a biogazdálkodásban tartott tyúkok élettartamának jelentős meghos�szabbítása. Hat gazdaság összesen 7 állománnyal vesz részt tagként aktívan az operatív csoport munkájában. A kulcsparamétereket a gazdálkodókkal közösen dolgozták
ki és rendszeresen rögzítették tojóházanként, annak érdekében, hogy fejlesszék a tojótyúkok napi ellátását (gondozás és takarmányozás) a meghosszabbított tartási idő
során.
E projekt keretében a tojótyúkok legfeljebb 2 éves tartási idejéhez szükséges megoldásokat és a megfelelő technikai támogatás-menedzsment által megkívánt dokumentációjukat kívánják kidolgozni. A mérni kívánt hatékony paramétereket a résztvevő termelők, a tyúkállomány állatorvosa és a tudományos munkatársak együtt dolgozták ki
(FLI Celle). A résztvevő gazdaságokban a tojótyúkok hosszabb tartási idejének átmenetét gondosan figyelemmel kísérik. A lényeges adatok megszerzése után a napi ellátásra
vonatkozó újításokat megvalósítják a
gazdaságokban és szabványosítják.
A paraméterek kellő időben történő észleléséhez és kiértékeléséhez
tableteket használnak. A gyakorlati
adatgyűjtés a vezetőkkel együtt folytatódik a projekt időtartama alatt. Az
állatjóléti mutatókat egy tanácsadó
értékeli a helyszínen. Ez biztosítja a
gazdaságok állatjóléti körülményeinek objektív összehasonlítását.

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ!

A projekt végén a résztvevő gazdálkodók feladata annak megítélése,
hogy a módszer megfelelő-e más tojótyúk-gazdaságok számára. Ki kell
majd értékelni, hogy a kidolgozott
koncepció más gazdaságokban is alkalmas-e a bio-tojótyúkok életének
meghosszabbítására.

VEZETŐ PARTNER: Ökoring Schleswig-Holstein e.V.
GYAKORLAT

6

6 ökológiai gazdálkodó

KUTATÁS

1

intézeti kutatóhely

SZAKTANÁCSADÁS

3

1 kísérleti és tanácsadási központ,
2 szaktanácsadó

EGYÉB
ÖSSZESEN

1
11

állatorvos

Kezdés időpontja:
2015.06.01.
Befejezés várható
időpontja:
2018.06.30.
Kapcsolattartó:
Romana Holle
+49 (0)171 418 0658
romanaholle@oekoring-sh.
de

PÉLDÁK TÁMOGATÁST NYERT OPERATÍV CSOPORTOKRA (EU)

24

InnoBau – Fenntartható innováció
a mezőgazdasági építőiparban
NÉMETORSZÁG, SCHLESWIG-HOLSTEIN
Az „InnoBau” operatív csoport célja a mezőgazdasági építőiparban a fenntartható innováció támogatása egy új, szisztematikus döntéshozatali eljárás segítségével. Ennek
érdekében a csoport a németországi Schleswig-Holstein tartományi székhelyű vállalatokkal közösen dolgoz ki és tesztel egy olyan szisztematikus tervezésmenedzsmentet
segítő eszközt, amely a gyakorlatban is megfelelő. Hagyományos vagy ökológiai tenyésztéssel tartott haszonállatok részére készülő valós mezőgazdasági épületek tervezését támogatják.
Az intenzív tervezés folyamata a fenntartható állattartási rendszerek értékelési kritériumain és alkritériumain alapul, amelyek eddig csak a Kielben található Alkalmazott
Tudományok Egyeteme Mezőgazdasági Tanulmányok Tanszékén tanító Hellmuth professzor választható moduljában jelentek meg. Az állattartási rendszerekre vonatkozó
új elképzeléseket már a tervezési fázis során gyakorlatban kellene értékelni ökológiai,
gazdasági és társadalmi fenntarthatóságuk szempontjából.
VEZETŐ PARTNER: FuE Zentrum FH-Kiel GmbH, Bjoern Lehmann-Matthaei
(www.fh-kiel-gmbh.de)
GYAKORLAT

Befejezés várható
időpontja:
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Kapcsolattartó:
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+49 (0) 4331 845 140
urban.hellmuth@fh-kiel.de
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A kakasok és a termelési időn túli
tojótyúkok értékesítése az innovatív
termékvonalakban
NÉMETORSZÁG, HESSEN
Nem kielégítő a jelenlegi helyzet, amelyben az ökológiai módszerekkel nevelt csirkéket – a tojásrakási időszak után – csak ipari feldolgozásban használják. A tojótyúkokat teljes élettartamuk alatt kiemelt gonddal nevelik, és jó minőségű, ökológiai termelésből származó takarmánnyal etetik. Bár ezek a körülmények tükröződnek a kiváló
minőségű tojásban és húsban, nincsenek olyan feldolgozási struktúrák, amelyek figyelembe vennék a jó
húsminőséget. A klasszikus levestyúk
formájában meg
valósuló regionális
értékesítés nem igazán vonzó, és kevés egyéb értékesítési lehetőség van.
Továbbá a levestyúkok piaci ára túl
alacsony, és nincs kedvező hatással a
termékminőségre. A projekt hatókörén belül innovatív termékvonalakat
kellene felfedezni, amelyek kielégítik a
mai főzési kultúra elvárásait, valamint
a legmagasabb minőségi kívánalmakat is. Ezen felül az operatív csoport
egyik célja egy regionális értékteremtési lánc létrehozása, amely több
nyereséget termel az összes szereplő
számára, továbbá a tojótyúkok húsát
elfogadott, jó minőségű termékként
honosítja meg a természetes élelmiszerszíntéren és a régióban. Amint
megszületik a tojótyúkokra vonatkozó értékesítési elképzelés, a kakasokra is kibővítik a termékvonalakat és az
értékesítési lehetőségeket.
VEZETŐ PARTNER: Projektgenossenschaft hessische Biohuhn eG,
Vorstand Tim Treis
GYAKORLAT

8

6 mezőgazdasági termelő, 2 vágóhíd

KUTATÁS

3

egyetemi és egyéb kutatóhely

SZAKTANÁCSADÁS

1

projekt koordinátor

EGYÉB

4

2 marketingcég, 2 egyéb partner

ÖSSZESEN

16

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ!

Kezdés időpontja:
2016
Befejezés várható
időpontja:
2018
Kapcsolattartó:
Vorstand Tim Treis
Hubertusweg 19, 36251
Bad Hersfeld,
Németország
+49 (0) 6621 872209
info@hessische-biohuhn.de

PÉLDÁK TÁMOGATÁST NYERT OPERATÍV CSOPORTOKRA (EU)

26

Trágyázás helyileg használt biogáz
hígtrágyával és pelettált zöld hüvelyes
növényekkel – Egy új megközelítés
az ökológiai repcemagtermesztés során
alkalmazott trágyázáshoz és a gyomirtáshoz
NÉMETORSZÁG, SZÁSZORSZÁG
Az ökológiai repcemagolaj iránti hazai kereslet jelenleg meghaladja a kínálatot. A kereslet és a kínálat közötti szakadék okai között szerepel az ökológiai olajrepce-termesztésből származó alacsony és ingadozó terméshozam, a repcefénybogárhoz (Brassicogethes aeneus) hasonló kártevők, a nem megfelelő nitrogénellátás a telepítés során,
valamint az őszi kiterjedt gyomfertőzöttség. Ahogy arra egy korábbi kutatás rámutatott, a korai betakarítású és pelettált hüvelyes takarmányok (kiváltképp a fehérhere) jó
növényi alapú, nitrogéntartalmú trágyaként szolgálhatnak a biogazdálkodásban. Ezen
eredményekre építve az operatív csoport értékelni fogja az ilyen hüvelyes pelleteknek
a téli olajrepcére gyakorolt hatását. A cél egy új, nitrogéntartalmú trágyázási stratégia
kialakítása a biogazdaságokban folyó repcemagtermesztéshez. Ez a stratégia tökéletesíti a telepítést, csökkenti a gyomok elterjedését, és növeli a terméshozamot.
VEZETŐ PARTNER: Alkalmazott Tudományok Drezdai Egyeteme (HTW Dresden)
GYAKORLAT
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ValorlnVitis – A biodiverzitás bővítése
és fokozása egy versenyképesebb és
fenntarthatóbb szőlőtermesztésért
a Colli Piacentini területen
OLASZORSZÁG, EMILIA-ROMAGNA
Ennek a projektnek a célja a Colli Piacentini szőlőtermesztő terület fenntartható versenyképességének fokozása az alábbi sürgető kérdések megválaszolása által:
1. a globális felmelegedéshez való alkalmazkodás a nagy nyári hőterhelés során is
magas össz-savtartalmat megőrző helyi biotípusok bevezetése és értékelése által;
2. az aszálynak ellenálló új oltványok kiértékelése és alkalmazása;
3. valószerű megoldás keresése az őshonos Croatina termesztett fajta váltakozó terménymintázatára a keresztezett Ervi termesztett fajta használatának népszerűsítése által;
4. jelentős csökkenés elérése a növényvédőszerek használata terén a peronoszpórának és a lisztharmatnak ellenálló új genotípusok használhatóságának kiértékelése
által és
5. az IKT-technológiák szőlővédelemben történő igénybevételének megerősítése az ellenálló és érzékeny
genotípusokkal is foglalkozó vite.net
döntéstámogató rendszer használatának tesztelése által.
A fenti intézkedések hatását a következőképp lehet összefoglalni:
1. termékdifferenciálás az új genotípusok bevezetése és értékelése alapján;
2. a szőlőültetvények gépesítésének
elősegítése;
3. új növényvédelmi stratégiák bevezetése és
4. a „szőlőültevényekben való munkavégzés” kultúrájának népszerűsítése
két fő munkavállalói profilt megcélozva: fiatal nemzedékek és tengeren
túli országokból érkező bevándorlók.
VEZETŐ PARTNER: Universita Cattolica del Sacro Cuore (UCSC)
GYAKORLAT
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A Monilinia spp. megfékezése a csonthéjas
magvú gyümölcsökben: előrejelzési modellek és termesztési gyakorlatok használata
SPANYOLORSZÁG, KATALÓNIA
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Kezdés időpontja:
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Befejezés várható
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2017. szeptember
Kapcsolattartó:
Dr. Rosa Altisentv
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A Monilinia spp. által okozott barna rothadás a
legfőbb olyan betegség, amely a területünkön
lévő csonthéjas magvú gyümölcsöket sújtja.
Komoly veszteségeket okoz a termőterületen
és a betakarítás után, továbbá megnehezíti
a forgalmazást. A betegség egyik jellemzője,
hogy a termőterületen betakarításkor a gyümölcsön nem feltétlenül jelentkeznek a tünetek és a fertőzés általában akkor alakul ki,
amikor a gyümölcs eléri a forgalmazási csatornákat, vagy a végső fogyasztót. Ez jelentős előállítási és gazdasági veszteséget okoz a feldolgozóüzemek számára. Jelenleg a Monilinia spp.
kordában tartására irányuló fő stratégia a szintetikus gombaölőszereket használó termőföldi
programokon alapul. Ugyanakkor a szintetikus
gombaölőszerek nagy mértékű és folyamatos
használata olyan problémáknak adott teret,
mint például az ellenálló gombatörzsek felbukkanása. A projekt célja a csonthéjas magvú gyümölcsök barna rothadásának előrejelzési modellek használatával történő megfékezésének
elősegítése annak érdekében, hogy csak szükség esetén kelljen kezeléshez folyamodni,
illetve a gyümölcs állapotának és az ellenálló Monilinia spp. törzsek jelenlétének megfelelő legjobb termékek kerüljenek felhasználásra, valamint hogy fel lehessen mérni a
gombaölőszert használó programmal ötvözött termesztési gyakorlatok bevezetésének
megvalósíthatóságát. Ezzel az információval a csonthéjas magvú gyümölcsöket termesztő gazdák eszközöket kapnak a betegség kezelésére és kordában tartására. Ezen
felül rendelkezésükre áll majd egy jó gyakorlatokat tartalmazó útmutató, amely segít
megtalálni a legjobb kezelési stratégiát.
VEZETŐ PARTNER: ACTEL SCCL – Csonthéjas magvú gyümölcsöket termesztő
és feldolgozó üzem
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Példák támogatást nyert Operatív Csoportokra (EU)
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A 10-28. oldalon lévő Operatív Csoport példák táblázatai adott csoport tagi összetételét mutatják be.
Megismerhető, hogy az egyes csoportokban hány
tag sorolható a gyakorlat, a kutatás, a szaktanácsadás illetve az egyéb kategóriákba. A kategória
sávjának besötétítésével jelezzük továbbá, hogy
a konzorciumvezetőt melyik kategória adja.

A 10–28. oldalon lévő Operatív Csoport példák az EIP-AGRI Service
Point 2016 áprilisi és 2017 májusi kiadványaiból lettek átemelve. A
példákat bemutató szövegek a hivatkozott kiadványokban szereplő
projektleírások fordításai. A két eredeti angol nyelvű kiadvány, azaz az (1)
EIP-AGRI Workshop ”Operational Groups: First experiences” 20–21 April
2016, Operational groups represented at the workshop és az (2) EIPAGRI Seminar “Moving EIP-AGRI implementation forward” 10–11 May
2017, Operational groups represented at the seminar című kiadványok
elérhetők az EIP-AGRI Service Point oldalán:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/.
Képek jegyzéke: 6. oldal: Tóth Zoltán, 13. oldal: Cindy Leroy, 14. oldal:
Xavier Delpuech, 15. oldal: Laurence Sagot, 17. oldal: Jakob Nygard, 18.
oldal: Onno Bes, 19. oldal: Niedersächsisches Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Hannover; press office, 20. oldal:
Gengenbach, 22. oldal: Lisa Iwon, 23. oldal: Ulrike Dechateau, 27. oldal:
Mauro Mazzocchi.
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