1. Hírlevél
Az EURAKNOS célja az EU mezőgazdasági tudásbázisának kiépítése egy adatfeldolgozó
rendszer létrehozásával, annak érdekében, hogy az agrárszektor szereplői könnyen
hozzáférjenek a H2020 tematikus hálózatok által összegyűjtött jó gyakorlatokhoz.

Mi történt az EURAKNOS projekt megkezdése óta?


A projektnyitó Kick-off
megrendezésre.



A Kommunikációs terv első verziója március végére készült el, benne a projekt
kommunikációjára vontatkozó útmutatásokkal, akciótervvel, illetve a közösségi oldalak
beindításával.



A partnerek az ú.n. asztali/desktop tanulmányok segítségével elemezték a tematikus
hálózatok által össszegyüjtött gyakorlatokat: 1. adat forrás, 2. tudástár felület, 3.
disszeminációs és kommunikációs stratégia, 4. többszereplős szemlélet alapján.



Az eredmények alapján építették fel az interjúkat. Az első interjúkat olyan konzorciumi
partnerek végezték el, akik egyben Tematikus hálózatok vezetői. Ebben a hónapban
más Tematikus hálózatok partnereivel is felveszik a kapcsolatot további interjúk
készítése céljából.
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Fókuszban egy Tematikus hálózat: BEST4SOIL !
Tudás összekapcsolása és jó gyakorlatok beépítése a talajból eredő fertőzések
csökkentése és a megelőzés érdekében.
A Best4Soil projekt 2018 novemberben kezdődött, jelenleg tájékoztató füzeteket,
adatbázisokat, videókat készít, és a hálózati tevékenységet végez. Best4Soil egy Európa
szerte kiterjedt közösség, amely együttműködő termelőkből, szaktanácsadókból,
oktatókból és kutatókból áll. A hálózat olyan tudást kész átadni, amely a talajból eredő
fertőzések megelőzésére és kezelésére szolgáló jó gyakorlatokat tartalmaz. Ezért
weboldal készült, 20 európai országban találkozók és események kerülnek
megrendezésre, annak érdekében, hogy a közösség egymással megossza a
talajegészség megőrzésében összegyűjtött gyakorlatokat. A Best4Soil tematikus hálózat
legfőbb célja, hogy fenntartsa, fejlessze vagy helyreállítsa a talajegészséget Európában.

Mi történt eddig a Tematikus hálózatok közösségében?
2015 óta 29 Tematikus hálózat gyüjtötte össze és fordította le a már meglévő kutatási és
gyakorlati tudást, amely felhasználásra kész, megtekinthető, áttekinthető javaslatokat tartalmaz.
A tematikus hálózatok folyamatosan bővítik az így elérhető tudást, támogatva a tanulást és
innovációt a mezőgazdaságban, ezáltal megteremtve a kapcsolatot az egyes mezőgazdasági
csoportok és az agrárszektor további szereplői között.

Például az Incredible projekt (2017-ben
indult) legfőbb célja az volt, hogy
megmutassa, hogy az ú.n. nem faalapú erdei
melléktermékeknek milyen fontos szerepe
van a fenntartható erdőgazdálkodásban és a
vidékfejlesztésben.
A tematikus hálózat jelenleg egy Open Innovation Challenge (Nyitott Innovációs Kihívás)
szervez, olyan innovatív ötletek azonosítására, amelyek képesek lehetnek növelni a mediterrán,
nem faalapú erdei melléktermékek környezeti, gazdasági vagy szociális értékét.
INCREDIBLE Hírlevél

Az EUFRUIT tematikus hálózat (2019 februárban zárult) legfőbb célja, hogy a kutatási
eredmények és az alkalmazható tudás gyakorlatba építésével támogassa az európai
gyümölcstermesztő szektort. A projekt fő tárgya egy gyümölcstermesztő tudásplatform
létrehozása volt, amely mostanra mintegy 1000 cikket tartalmazó adatbázissá nőtte ki magát,
amely az európai gyümölcstermesztők számára elérhető tudást tartalmaz a fenntarható
gyümölcstermesztés és a jobb gyümölcsminőség elérése témákban.
EUFRUIT Tudás platform
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OK-Net Ecofeed tematikus hálózat legfőbb
célja, hogy segítse a gazdákat elérni a 100%os ökológiai eredetű és helyben termett
takarmányozást az ökológiai sertés és
baromfitenyésztésben. 2019 februárjában
elkészítették – az összegyűjtött tudást
tartalmazó – összefoglalójukat, ’a 100%-os
ökológiai eredetű és helyben termett
takarmányozást
a
sertés
és
baromfitenyésztésben’ címmel.
OK NET ecofeed tudás szintézis

A hónap videója!
A 4D4F H2020 Projekt végsőhivatalos kö
vetkeztetését levonva, a Data Driven Dairy
Decision For Farmers (adatvezérelt döntéstámogatás a tejelő szarvasmarha tartóknak) tematikus
hálózata készített egy videót. További információ itt: 4D4F video.
Ez a videó bemutatja a szenzoros technológia pozitív hatását, hogy hogyan képes növelni a
tejtermelést. Richard Lloyd (az Innovation for Agriculture-tól, aki bemutatja a 4D4F projektet,
egyben a a tejtermelő technológia előnyeit) mottója:"Boldog tehenek, boldog gazdák és boldog
vásárlók".

A videó csak angolul elérhető.

Közelgő események a Tematikus hálózatok közösségében


Június 4-5, Navarra: PANACEA Regionális értéklánc esemény a nem élelmiszer
növényekről
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Június 11, Brüsszel: Tematikus hálózatok szerepe (TNs) az uniós agrárinnovációban



Június 17-19, Svájc: OK-Net EcoFeed 3. projekt találkozó tematikus csoport (sertés,
tojástermelő tyúk, brojler csirke) találkozókkal egybekötve



Szeptember 11-12, Budapest: 1. EURAKNOS workshop

EIP-AGRI és EU-s események


Május 27, Liszabon: 27. Europai Biomassza Konferencia és Kiállítás



Június 4-5,

Almere (Hollandia): “Termelés a jövőnek: hálózatosodás a

vetésforgóért és a termény diverzifikációért” Műhelymunka


Június 14, Brüsszel: 14. EIP-AGRI innovációs munkacsoport ülés



Június

18-21,

Acireale

(Olaszország):

ESEE

konferencia:

Innováció

a

fenntarthatóságért az agrároktatásban


Június 25-26, Lisieux, Franciaország: Agrár Innovációs Találkozó 2019



Június 25-27, Foulum (Dánia): Körkörös Biomassza alapú Gazdaság Napok 2019



Július 3, Brüsszel: ENRD Biomassza alapú Gazdaság Szeminárium



Szeptember 10-13, Leeuwarden (Hollndia): Saline Futures Konferencia: Fókuszban
a klímaváltozás és az élelmiszerbiztonság



Szeptember 24-26, Brüsszel: Europai Kutatási és Innovációs Napok



Október 4-6, Lake Orta (Olaszország): Corto e Fieno: Vidéki Film Fesztivál



2020.

március

20-26:

IFSA

Konferencia:

Az

éghajlatváltozással

és

erőforrásokkal kapcsolatos kihívásokkal küzdő Mezőgazdasági Rendszerek

A hónap számokban

EURAKNOS projekt 17
konzorciumi partnerrel
rendelkezik!
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The Euraknos project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement
No 817863

© EURAKNOS Minden jog fenntartva.
Szeretné megváltoztatni az e-mailek fogadásának módját?
Frissítheti preferenciáit vagy leíratkozhat a listáról.
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