4. Hírlevél
2019 szeptember 11-12-13-a között került megrendezésre az első EURAKNOS
műhelymunka, ahol a Tematikus hálózatok partnerei, szakértők és egyéb érdekeltek találkoztak
egymással. A műhelymunka fő célja a Tematikus hálózatok elemzéséből létrejött eredmények megosztása.
Az egész műhelymunkát az interaktív részvétel jellemezte, a szekció beszélgetéseken a résztvevők az
eredmények tekintetében kifejtették véleményüket. Közösen megterveztük az EURAKNOS jövőben
elérendő céljait: a mezőgazdasági tudáscsere és innováció összekapcsolása és fellendítése egész
EURÓPÁBAN.

Íme két gondolat a résztvevőktől:
‘‘Nagyon tetszett a műhelymunka. A kapott információk és a résztvevőkkel folytatott interakciók
kiegészítették egymást, annak ellenére, hogy kevés idő volt arra, hogy részletesebben
belemélyedjünk a témába. Nagyra értékelem a projektpartnerek azon döntését, hogy már a
folyamat elején bevonja a szakértőket, amikor még van idő szemléletváltásra és az esetleges
elképzelések kiigazítására.”
“A műhelymunka összehozta az érdekelteket a Tematikus hálózatok tagjaival, és a projekt
partnerekkel azért, hogy megosszuk tapasztalatainkat és megtervezzük az EURAKNOS elérendő
eredményeit. Az EURAKNOS hálózat potenciálja: szakmai iránymutatást dolgoz ki egy új
Tematikus hálózat létrehozásához, ehhez a többszereplős megközelítéssel és ötletcserékkel
kifejleszt egy eszközkészletet; majd megtervez egy olyan tudástárat, amely a Tematikus hálózatok
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által összegyűjtött jó gyakorlatokat könnyen elérhetővé teszi és a tudásmegosztásra
összpontosítva létrehozza a Tematikus hálózatok hálózatát.”

Fókuszban egy Tematikus hálózat: Ok-Net-Arable
OK-Net Arable Tematikus hálózat 2015 márciusában indult és 2018
februárjában zárult le. A projekt egy innovatív szemléletet alkalmazott, a
gazdálkodókat bevonták a projekt minden szakaszában. A gazdák a
projekt teljes ideje alatt közreműködtek a tudás létrehozásában, összesen
14 gazdálkodói innovációs csoport segítette a munkát.
Látogasson el a platformra, amelynek legfőbb célja a gazdálkodók közötti
információ csere elősegítése.

Mi történt a Tematikus hálózatok közösségében?
A Legumes translated egy új Tematikus hálózat,
amely
támogatja
a
hüvelyes
növények
(„fehérjenövények”)termesztésétés felhasználását.
Most indult el a weboldal és a twitter fiók! Fedezze
fel hogyan termesztjük és használjuk fel a proteint fontos tényező lehet mezőgazdasági rendszerünk
rugalmasságának, alkalmazkodó képességének,
teljesítményének
és
elfogadhatóságának
szempontjából.
A SKIN projekt azzal a céllal jött létre, hogy
összekapcsolja az élelmiszer-ellátási lánc
szereplőit. A Tematikus hálózat legfőbb célja,
hogy a termelőket összehozza a fogyasztókkal,
ösztönözze a kölcsönös bizalmat, és támogassa a
rövid
élelmiszer-ellátási
lánc
szemlélet
elterjedését, ami hozzájárulhat az élelmiszeripar
hozzáadott értékének növeléséhez. További
információ a friss élelmiszerekkel foglalkozó
Első Innovációs Workshopon létrehozott jó
gyakorlatokrólésjelentésekről,amelyek elérhetőek
angol, német, olasz és dán nyelven.

A hónap videója!
Nézze meg a videót, hogy megismerje a Hennovation Tematikus hálózat által támogatott többszereplős,
gyakorlat orientált szemléletet, amely a gazdálkodók számára az innovációk kipróbálására nyújt lehetőséget
gazdaságon belül és kívül. Ismerje meg a siker négy kulcsát:
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Feliratok csak angol nyelven érhetők el.

Közelgő események a Tematikus hálózatok közösségében


Október 16-18, Barszelóna INCREDIBLE : Tematikus hálózat 3. Közgyűlés, az első nap (október
16) minden érdeklődő számára nyitva áll.




December 2-4, Brüsszel: DISARM éves projekt találkozó.
December 12-13, Párizs, EURAKNOS workshop.

EIP-AGRI és EU-s események





Október 1-2, Amszterdam: Animal AgTech Innovációs Csúcstalálkozó













Október 22, Helsinki: Mezőgazdasági adatokkal (IGAD) foglalkozó érdekcsoport találkozó



December 3-4, Brüsszel: TP Organics’ Ökológiai Innovációs Napok 2019. Az idei rendezvény
alkalmával a TP Organics együttműködik a LIAISON és az XF-ACTOR projektekkel. A
regisztráció 2019 november 26-tól lesz elérhető.

Október 9, Varsó: Bróker esemény a körforgásos gazdálkodásról (Horizon 2020)
Október 16, Brüsszel: Élelmezési világnap
Október 22, Brüsszel: ’Érdekcsoportok bevonása: Monitoring Bizottság és a Partnerség
elve’
Október 23-24, Berlin: FIWARE Globális csúcstalálkozó
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, Románia : EIP-AGRI Workshop: "Small is smart"
November 10-16, Hannover: AGRITECHNICA
November 13-25, Madrid: SmartAgriHubs érdekeltségi fórum
November 14-15, Zaragoza: DATAGRI
November 20: Webinárium az Európai Digitális tesztüzemi hálózatról
December 2-5, Bécs: MICROPE – Támogatott növénytermesztési lehetőségek, kihívások és
igények
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December 11: Webinárium a befektetési ügyletekről és a mezőgazdasági élelmiszerek
árusításáról




December 12, Zaragoza: EU Vízügyi Innovációs Konferencia 2019




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



2020. szeptember 21-27, Rennes : Ökológiai Világkongresszus

2020. február 5-6, Spanyolország : EIP-AGRI Szeminárium ‘Új készségek a digitális
gazdálkodáshoz'
2020. augusztus 31 - szeptember 3, Brest, Franciaország: IOBC “Integrált növényvédelem
mérsékelt és mediterrán éghajlaton”

EU Vidéki Innovációs Verseny az idők változnak!
A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és az élelmiszeripari szektor jelentős társadalmi, gazdasági és
környezeti kihívásokkal, továbbá példátlan lehetőségekkel szembesül egész Európában. Manapság a
vidéki innováció az egyik legfontosabb vita téma a gazdák asztalától egészen az Európai Bizottság brüsszeli
hivataláig. A LIAISON projekt a mezőgazdaság, az erdészet és az agrár-élelmiszer-ellátási lánc területén
innovatív, inspiráló és ígéretes kezdeményezéseket keresve szervezett egy Európai Vidéki Innovációs
Versenyt (EURIC). Az Innovációs Versenyre benyújtott 175 interaktív projekt-megközelítést az ún.
történettérkép mutatja be.
A bíráló szakértők 15 Vidéki Innovációs Nagykövetet fognak kiválasztani, akik nemzetközi elismerést,
hálózatépítési lehetőségeket kapnak, valamint személyre szabott promóciós anyagokat, amelyeket
felhasználhatnak a jövőbeni elkötelezettség kiépítéséhez, továbbá a 2019. őszén megrendezésre kerülő
rangos díjátadó ünnepségre is hivatalosak. Minden Vidéki Innovációs Nagykövet projektről készül majd egy
videó!
A történettérkép megtekinthető a oldalon.
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A hónap gondolata
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a budapesti műhelymunkán megosztva tudását és
tapasztalatait. Micsoda csapat gyűlt össze! Nagyszerű barátságok és további együttműködések
kezdete!

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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