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Boldog Új Évet Kívánunk: Félidős beszámoló, EUREKA nyitókonferencia,
EURAKNOS éves találkozó

Boldog Új Évet Kíván minden feliratkozónknak az EURAKNOS csapata. Ígéretes év elé nézünk, mivel 2020
az EURAKNOS projekt utolsó éve. A félidős beszámolóval, felülvizsgálattal egybekötve január 29-31-ig
Bruggeben ülésezik a teljes EURAKNOS konzorciumi csapat. Az EURAKNOS jó néhány tagja részt vesz
az EURÉKA projektben is, ezért a hét első felében tartjuk meg az EURÉKA projekt nyitókonferenciáját is.
Kapcsolatépítésre szerda délután lesz lehetőség, ahol mindkét projekt partnerei találkozhatnak egymással.
A konzorciumi találkozón a Stratégiai Innovációs Tanács (SIB-Strategic Innovation Board) is jelen lesz,
akik stratégiai tanácsokkal látják el az EURAKNOS partnereket, ezzel is biztosítva a projekt maximális
hatását a végfelhasználók, a mezőgazdasági termelők, az erdészek és a tanácsadók számára. A Stratégiai
Innovációs Tanács különböző európai és nemzetközi szervezetek képviselőiből áll, akik külső szakértőként
aktív szerepet vállaltak a projekt célkitűzéseinek elérésében. A Tanács a pártatlan tanácsadás fő forrása
lesz a projektben. Mi már nagyon várjuk a közös munkát, és hogy a Tanács által adott tanácsok alapján
dolgozzunk.

Fókuszban egy Tematikus hálózat: CERERE
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Cerere (CEreal Renaissance in Rural Europe) Tematikus hálózatot a HORIZON2020 program támogatja,
amelynek célja az alternatív gabonafélékkel foglalkozó üzemek és szereplők hálózatának kiépítése. A
hálózat fő célkitűzése az innováció előmozdítása és felgyorsítása a szerves és alacsony erőforrás igényű
gabonaalapú élelmiszer üzemek gazdasági, szociális és környezeti fenntarthatóságának erősítése
érdekében; továbbá a szakemberek és a kutatók közötti kapcsolatok megszilárdítása, az
agroökoszisztémák ellenálló képességének fokozása, ezáltal az egész szektor versenyképességének és a
társadalom elismerésének elősegítése. 2019 szeptemberében tartották meg a CERERE projekt záró
konferenciáját. Az eseményen megosztották a projekt ideje alatt összegyűjtött innovatív folyamatok
fenntarthatóságával kapcsolatos tapasztalatokat, ideértve az operatív csoportok, a formális és informális
helyi gazdálkodói hálózatok, a helyi hatóságok, a kis- és középvállalkozók bevált jó gyakorlatait.

Mi történt a Tematikus hálózatok közösségében ?
A SKIN TN Tematikus hálózat 2019 október végéig az összes kitűzött célt
elérte. A projekt fő célkitűzése az élelmiszer ellátási lánc két ’végtagjának’
összekötése, a termelők és a lakosság összehozása volt a kölcsönös
bizalom felépítése és az élelmiszerek közös értékein alapuló rövid ellátási
lánc létrehozása által. 14 ország 20 partnere vett részt a projektben, sőt mi
több SKIN egy 500 érdekeltből álló közösséget épített fel. A projekt
zárásakor a SKIN projekt létrehozott egy Európai Szövetséget, amely
folyamatosan dolgozik a rövid élelmiszer ellátási láncok hatékonyságának
javításán, valamint az érdekelt felek támogatásán és az ágazat fejlődésén.
A Tematikus hálózat nagy hangsúlyt fektetett a disszeminációs
tevékenységekre, a projekt eredményeinek elterjesztésére és
hasznosítására azért, hogy minél több érdekeltet elérjenek, illetve egy
állandó bizottság formájában biztosítják az elindított tevékenységek
folytonosságát a projekt zárását követően is.
WinetWork projekt 2015 és 2017 között valósult meg. A projekt a szőlő
betegségekkel kapcsolatos ismereteket gyűjtötte össze és tette elérhetővé a szőlészborászok számára. Megállapították, hogy egy Ügyvivő szakértő (Facilitator AgentFA) kulcsfontosságú szereplője a projekt által kidolgozott módszernek, aki a
hiányzó láncszemet jelenti az elmélet és a gyakorlat között. A projekt legfőbb
témája a szőlő tőkepusztulása (GTD) és a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma
(FD- Flavescence doré) betegségek voltak. A projekt három éve sikeresen zárult,
ami a megosztott tapasztalatok számából is látszik. Segítségével tudás
felhalmozására, különböző megoldások megtalálására, és a felsorolt
kockázatoknak más szőlész-borászoknak történő átadására volt lehetőség. Európa
szerte körülbelül 50 000 szőlész-borászt értek el a projekt segítségével.

A hónap videója !
A SUWANU Tematikus hálózat a vízgazdálkodás jelenlegi kihívásaira, kérdéseire összpontosít az Európai
régióban. Az éghajlatváltozás jelentette kihívások részeként Andalúziában, a melegebb régióban egyre
sürgetőbb ez a kérdés.
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Közelgő események a Tematikus hálózatok közösségében






29-31/01/2020: EURAKNOS annual meeting and EUREKA kick-off meeting, Bruges
2020/02/03-06 : Newbie esemény, Ljubljana (Szlovénia).
2020/02/15-16: INCREDIBLE – 18. Szarvasgomba Fesztivál, Soria (Spanyolország).
2020/02/27 : INCREDIBLE - Az erdei melléktermékekhez kötődő innovatív vállalkozások és
vállalkozói kompetenciák: lehetőségek a vidéki gazdaságok számára, Barcelona
(Spanyolország).

EIP-AGRI and EU events





2020 január 29 : Európai Parlamenti magas szintű vita




2020 február 6-7: Egész Atlanti- óceán Kutatási Fórum



2020 február 26-28 : Erdőgazdálkodás és kezelés az egész világon a sokrétű ökoszisztéma
szolgáltatásokért, Bonn







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

2020 január 31- február 2 : Agrária 7. kiadás, Valladolid (Spanyolország)
2020 február 5 -6: EIP-AGRI Szeminárium ‘Új készségek a digitális gazdálkodáshoz’Spanyolország
2020 február 17-19 : 19. Nemzetközi Konferencia az ökológiai gyümölcstermesztésről Hohenheim Egyetem, Németország

2020 március 20 -26: IFSA 2020 Konferencia - Évora, Portugália
2020 május 5-7: Zöldség és Gyümölcs Bemutató -Rimini, Olaszország
2020 június 2: LFDay, SmartAgriHub Érdekeltségi Konferencia
2020 július 8‐12, Vidékszociológiai világkongresszus, Cairns, Ausztrália
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2020 augusztus 25 ‐28: EAAE Kongresszus, Prága: Téma: Az agrárgazdaság hatásának
növelése: multidiszciplinaritás, érdekeltek bevonása és új megközelítések.



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





2020 szeptember 1-4: ESA kongresszus, Sevilla
2020 szeptember 6-10: 32. Éves találkozó, Bologna
2020 szeptember 21 -27: Ökológiai Világkongresszus – Rennes

A hónap számokban
Az EURAKNOS podcast sorozatnak 34 hallgatója volt 2019 decemberében !
Ne feledkezzenek meg róla, hogy az EURAKNOS partnerek 2020-ban is folytatják a lezárult és
a jelenleg is működő Tematikus hálózatok interjúztatását az elért eredményekről és
tapasztalatokról, amelyeket podcast-ek formájában teszünk közzé. Az interjúsorozat követéséhez
egyszerűen keressenek rá Spotify-on az ’EURAKNOS’ szócskára.

Hallgassa meg most!

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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