5. Hírlevél
Az első EURAKNOS - Budapesten megtartott - KIP (KIP - Tudásinnovációs panel: szakértők, kutatók,
gazdálkodók és egyéb érdekeltek) meetinget magunk mögött tudva, a Konzorciumi partnerek a
tapasztalatok levonását követően újult erővel folytatták a munkát. Ezúton is szeretnénk megköszönni a KIP
tagoknak a műhelymunkán való aktív részvételt és a sok hasznos tapasztalatot, amelyeket megosztottak
velünk, elősegítve a projekt előrehaladását.
A Budapest meetingen megvitattuk az agrárium fő kihívásait, amelyek összefüggésben vannak a jövőbeli
Tematikus hálózatok fő kihívásaival. Ezek alapján a szakértők meghatározták, hogy hogyan nézne ki az
ideális Tematikus hálózat:
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További információ a videóban található!

A második munkacsoport találkozó december 11-13-a között Párizsban kerül megrendezésre. Ezen
az eseményen szakmai iránymutatást; dizájnt és formátumot fogunk kidolgozni egy közös nagy tudástároló
(HIKR) létrehozásához, amelyet majd a jövőbeli Tematikus hálózatok és más többszereplős projektek
alkalmazhatnak. Meghatározzuk a legjobb disszeminációs, kommunikációs és információs módszereket a
végfelhasználók elérése érdekében. A munkacsoport egész Európából fogja összehozni a szakértőket,
érdekelteket, és Tematikus hálózatok partnereit.

Fókuszban egy Tematikus hálózat: DISARM
A DISARM (Innovatív megoldások terjesztése az
antibiotikumokkal szembeni rezisztencia kezelésére) projekt az
idei év kezdetén indult. A gazdálkodók, állatorvosok, tanácsadó
szolgálatok, akadémikusok és az ipar összefogott annak
érdekében, hogy csökkentse az antibiotikumokkal szembeni
rezisztenciát, azáltal, hogy minimálisra csökkenti az
antibiotikumok használatát az állattenyésztésben. Legfőképpen a
betegség megelőzésre és az állategészségügyre
összpontosítanak.
A Tematikus hálózat az innovatív megoldások tekintetében segíti
a tudás- és információcserét az ipar és a vidéki térségek között
azért, hogy megosszák a jó gyakorlatokat, valamint elősegítsék az
egész EU-s állattenyésztésben az antibiotikumok körültekintő és
felelősségteljes használatát.
A projekt egy gyakorló közösséget hozott létre a Facebookon,
hogy megteremtse az információ cserét, a beszélgetéseket, ezzel
megkönnyítve a többszereplős megközelítések elérését.

Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg a projektről.

Mi történt a Tematikus hálózatok közösségében?
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Az EU PIG Tematikus hálózat október elsején
megjelentetett egy sajtóközleményt:
„Sertéstenyésztők jelentkezését várjuk a 2020 EU
PIG Nagydíjra.”
A 2020 EU PIG Innovációs csoport (EU PIG)
Nagydíjra 2020 január 31-től lehet pályázni. Az
összes sertéstenyésztő számára nyitva áll az
Európai szintű éves verseny a jó gyakorlatok és
innovatív ötletek megosztása céljából, amelyen
több mint 300 sertéstenyésztő fog versenyezni az
EU PIG Nagykövet címért.
Európa leginnovatívabb gyepgazdálkodói nyerték
el az innováció és a kiválóság melletti
elkötelezettség
díját
a
gyepgazdálkodás
témájában. A kezdeményezés a 3 éves Horizon
2020 Inno4grassTematikus hálózat projekt része.
A kiemelt gazdák 8 EU-s államot képviselnek:
Németország, Belgium, Franciaország, Írország,
Olaszország, Hollandia, Lengyelország és
Svédország. A nyertesek rövid bemutatkozása
megtekinthető az Inno4grass hírlevélben és
videóban.

A SheepNet EU-s project a végéhez közeledik. A
7 partnerországgal az elmúlt 3 évben 6
transznacionális workshopot tartottak, 130
megoldási és gyakorlati javaslat született, 21
tájékoztató és 80 YouTube video készült és még
sok más egyéb.
Csatlakozzon a SheepNet EU hálózathoz, hogy a
tudásátadással növeljük a juhtenyészés
termelékenységét és jövedelmezőségét! A projekt
befejezésének alkalmából 2019 október 23-án
tartották a SheepNet záró szemináriumot.

A hónap videója!
AFINET- Juhok, mint erdőgazdálkodók - Fiatal erdőállományok kezelése juhok legeltetésével
Otto Makkonen mutatja be nekünk a Vaahermäki (Finnország) gazdaságot, aki az agrár-erdészeti
rendszerben juh legeltetést alkalmaz. A gazdaság az 1800-as években jött létre.
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Tekintse meg a videót a gazdaságról (angol nyelvvű felirattal), további információ itt található.

Közelgő események a Tematikus hálózatok közösségében




November 19-20, Litvánia: EURAKNOS az SWG AKIS ülésen bemutatásra kerül.
December 2-4, Brüsszel: DISARM éves projekt találkozó.
December 12-13, Párizs, EURAKNOS workshop.

EIP-AGRI és EU-s események













Október 21, Brüsszel: 12. Vidéki Hálózatok Irányítócsoportjának ülése








November 10-16, Hannover: AGRITECHNICA

Október 22, Brüsszel: ’Érdekcsoportok bevonása: Monitoring Bizottság és a Partnerség elve’
Október 22, Helsinki: Mezőgazdasági adatokkal (IGAD) foglalkozó érdekcsoport találkozó
Október 23-24, Oslo: A mi óceánunk konferencia
Október 24, Brüsszel : A vidéki üzleti siker támogatása Európában
Október 23-25, Helsinki: RDA 14. Plenáris ülés – Az adat teszi a különbséget.
Október 25: Európai Innovációs Tanács Webinárium
Október 25-26: WUR Life Sciences Hackaton
Október 29-30, Párizs: A Biomassza alapú gazdaság lehetőségei korlátozott feltételek mellett
Október 29-30, Románia : EIP-AGRI Workshop: "Small is smart"
November 6, Brüsszel: 9. Állattenyésztési Munkacsoport szeminárium
November 6, Brüsszel: Fitter Álltatenyésztési workshop “Mit tehet a Kutatás és Innováció a
klímaváltozás csökkentéséért és az állattenyésztéshez való alkalmazkodás támogatásáért”
November 13-14, Montpellier: Víztakarékos öntözés konferencia
November 13-25, Madrid: SmartAgriHubs érdekeltségi fórum
November 14-15, Zaragoza: DATAGRI
November 16-24: Európai Hulladékcsökkentési hét
November 20: Webinárium az Európai Digitális tesztüzemi hálózatról
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November 20, Brüsszel: EIT Élelmiszer Konferencia – “Az élelmiszer jövője”





December 3-4, Brüsszel: TP Organics’ Ökológiai Innovációs Napok 2019.



December 11: Webinárium a befektetési ügyletekről és a mezőgazdasági élelmiszerek
árusításáról





December 12, Zaragoza: EU Vízügyi Innovációs Konferencia 2019





2020. február 6-7, Brüsszel: Egész Atlanti- óceán Kutatási Fórum



2020. augusztus 25-28, Prága: EAAE Kongresszus, Téma: Az agrárgazdaság hatásának
növelése: multidiszciplinaritás, érdekeltek bevonása és új megközelítések.



2020. augusztus 31 - szeptember 3, Brest, Franciaország: IOBC “Integrált növényvédelem
mérsékelt és mediterrán éghajlaton”




2020. szeptember 1-4, Sevilla: Európai Agronómiai Társaság

November 27, Brüsszel: ENRD workshop „Élénk vidéki térség: vidéki munkahelyek”
December 2-5, Bécs: MICROPE – Támogatott növénytermesztési lehetőségek, kihívások és
igények
December 4, Brüsszel: BBI JU (Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás) Érdekeltségi Fórum
December 6, Dublin: 2. EUCARPIA Workshop - A növények és mikrobák kölcsönhatásának
alkalmazása a növénynemesítésben

December 16, Brüsszel: 6. “Vidéki Hálózatok” Közgyűlés
2020. február 5-6, Spanyolország : EIP-AGRI Szeminárium ‘Új készségek a digitális
gazdálkodáshoz'
2020. március 20-26, Évora, Portugália: - IFSA 2020 Konferencia
2020. július 8-12, Carins, Ausztrália: Vidékszociológiai világkongresszus – Az összefoglaló
benyújtásának határideje: 2019. szeptember 27.

2020. szeptember 21-27, Rennes : Ökológiai Világkongresszus

A hónap gondolata
Üdvözlünk október! Itt van az ősz, itt van újra. Konferencia szezon és az
esőzések időszakának kezdete. A Budapesten megtartott EURAKNOS
KIP találkozót követően örömünkre szolgál, hogy a KIP tagok készen

állnak a következő Párizsban tartandó munkacsoport találkozóra. Ha
szeretne

csatlakozni,

akkor

lépjen

velünk

kapcsolatba:

Lies.Harinck@UGent.be

The Euraknos project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement
No 817863
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