7. HÍRLEVÉL
Fedezze fel a megújult EURAKNOS weboldalt. Megújult dizájn és új funkciók segítik a
Tematikus hálózatok közötti keresést!

Új podcasteket hallgatva betekintést nyerhetünk a már lezárult és a jelenleg futó Tematikus hálózatok
tevékenységébe és eredményeibe. Hallgassa meg az AGRISPIN, HENNOVATION, 4D4F, EU PIG és az
EuroDairy Tematikus hálózatokkal készült interjúkat. Nagyszerű összefoglalókat hallhatunk a projektek
munkájáról.

Fókuszban egy Tematikus hálózat: EuroDairy
EuroDairy a gyakorlat orientált innováció elterjedését és fejlődését támogatja a tejtermelésben. 4
kulcsfontosságú szempontra fókuszál : szociális-gazdasági rugalmasság, erőforrás hatékonyság,
állatgondozás, és a biodiverzitás központú tejtermelés integráció. A projekt koordinátorral, Ray
Keatingevel beszélgettünk az elért sikerekről. Hallgassa meg az erről készült EURODairy podcastet!
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Hallgassa meg EURODAIRY podcast

Mi történt a Tematikus hálózatok közösségében?
“Ingyenesen elérhető tudástár, innovatív növényvédelmi technológiák, képzési módszerek, valamint a
növényvédelemhez kapcsolódó projektek és dokumentumok gyűjteménye.”
Az INNOSETA projekt 2018. május 1-én indult és 2021. április 30-án fog zárulni. A hálózat fő célja,
hogy létrehozzon egy önfenntartó Tematikus hálózatot a növényvédelmi berendezések, képzés és
tanácsadás témában, a kutatók, az ipar, a szolgáltatások és a gazdálkodói közösség közötti hatékony
tudáscsere elősegítése érdekében. A hálózat közvetlenül az alkalmazott kutatási és kereskedelmi
megoldásokra épül figyelembe véve a helyi igényeket és az innovatív ötleteket, ezáltal hozzájárulva a
kutatási és innovációs szakadék megszüntetéséhez ezen a területen.

INNOSETA weboldala októberben készült el, de már 197 képzési anyagot, 137 ipari megoldást, 77 cikket
és 55 projektet gyűjtött össze. Látogassa meg a honlapot, regisztráljon és íratkozzon fel az INNOSETA
hírlevélre!

A 2017-2020 között futó PANACEA projekt már az egyharmadánál jár. A
nem élelmezési célú növények (NFC-Non-Food Crops) termelésének
szükségességére fókuszál hozzájárulva az Európai Bioalapú gazdaság
Stratégiájához. A nem élelmezési célú növények szerepének növelése
érdekében a hálózat kifejleszt egy eszköztárat a rendelkezésre álló
eszközök összegyűjtésével, és a tudományos eredmények fejlődésével
összhangban. Ez az adatbázis a nem élelmezési célú növénytermesztés
érdekeltjei javára szolgáló ismeretek és tevékenységek fejlesztésére
összpontosít, növelve a tudatosságot Európában. A hálózat ösztönzése
érdekében a felület eszközöket, módszereket, tudományos eredményeket
és személyes tapasztalatokat kíván megosztani. A figyelem felkeltése
érdekében több mint 750 érdeklődő részesült képzésben. PANACEA jó
úton halad a kitűzött céljai eléréséhez.
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Tartsa tájékoztatni a PANACEA akciók

NEWBIE tematikus hálózat a fenntartható mezőgazdasági
üzemek létrehozása érdekében az innováció, a vállalkozói
tevékenység az ellenálló képesség fokozására fókuszál
Európában. Elindították az ‘Új Vállalkozás Díj’-at, hogy kiemeljék az
újonnan belépő mezőgazdasági termelők munkáját az Egyesült
Királyságban. A szerencsés pályázók 500 Eurót kapnak képzésre
vagy egy nemzetközi látogatásra, valamint finanszírozást egy farm
videó készítéshez, és a gazdaság megjelenítéshez szükséges tábla
elkészítés költségeinek fedezésére; továbbá részt vehetnek egy
Newbie konferencián a többi nemzet nyerteseivel együtt.
Az applikáció várhatóan 2020. március 8-ára készül el, ezt
követően, még tavasszal hirdetik ki a nyerteseket.

A hónap videója!
AGRIFORVALOR projekt célja a kutatás és az innováció közötti szakadék csökkentése azáltal, hogy a
mezőgazdaság és az erdészet szereplőit összehozza a kutatással és az egyetemekkel. Mindezt
egyesületek és klaszterek összekapcsolásával igyekszik elérni; bio-alapú iparágak, politikai döntéshozók,
üzleti támogató szervezetek, innovációs ügynökségek és technológiatranszfer szervezetek a többszereplős
innovációs partnerségi hálózatokban; a mezőgazdaság és az erdészet biomassza erőforrásainak
felértékelése és kiaknázása érdekében.

EIP-AGRI és EU események


2020 február 5 -6: EIP-AGRI Szeminárium ‘Új készségek a digitális gazdálkodáshoz'Spanyolország
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2020 február 6-7: Egész Atlanti- óceán Kutatási Fórum – Brüsszel






2020 március 9-11: Összekötő pontok az Agri-tech Hálózatban, Bukarest



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




2020 szeptember 1-4: ESA kongresszus, Sevilla

2020 február 26-28: Erdőgazdálkodás és kezelés az egész világon a sokrétű ökoszisztéma
szolgáltatásokért, Bonn
2020 március 20- 26: IFSA 2020 Konferencia - Évora, Portugália
2020 július 8-12: Vidékszociológiai világkongresszus, Cairns, Ausztrália
2020 augusztus 25-28, EAAE Kongresszus, Prága: Téma: Az agrárgazdaság hatásának
növelése: multidiszciplinaritás, érdekeltek bevonása és új megközelítések.

2020 szeptember 21-27 : Ökológiai Világkongresszus – Rennes

A hónap gondolata
"Minden évben csak egyszer van Karácsony"
A december nemcsak a családokat és barátokat hozza össze, az EURAKNOS konzorcium is
összehívta a munkacsoport ülését Párizsban a többszereplős szakértőkkel együtt azért, hogy
megvitassák a legjobb módszereket és gyakorlatokat az agrár szektor szereplői számára készülő
Európai szintű tudástár (HIKR) megtervezéséhez és létrehozásához.

Bővüljön hát az EURAKNOS család!

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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