10. Hírlevél
EURAKNOS FRISS HÍREK: Teljesítések
Ez a hónap a teljesítési dokumentumok értékeléséről szól. Örömmel értesítjük kedves
feliratkozóinkat, hogy weboldalunkon egy külön szekcióban hamarosan elérhetőek lesznek az
eddig teljesített eredményeink. Még ha a jelenlegi helyzet lassítja is a projekt előrehaladását, az
eredmények egyre inkább kézzel foghatóak.
A teljesítési dokumentumok megannyi információt adnak a projekt egyes aspektusainak
előrehaladásáról. Például a 26 Tematikus hálózatról készült felmérésekből megállapítottuk a
legjobb kommunikációs és disszeminációs eszközöket és stratégiákat. A felmérés segítségével
meghatároztuk a legjobb módszert a projektek elért hatásainak javítására.

EURAKNOS bemutatkozása az EUFRAS találkozón
Az Athéni Mezőgazdasági Egyetemet érte a megtiszteltetés és az öröm, hogy 2020 február 2125 között házigazdája legyen az EUFRAS (Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Szaktanácsadói Szervezet) éves találkozójának. A találkozó egy különleges szekciójában helyet
kaptak a H2020-as projektek, ahova az EURAKNOS is meghívást kapott a folyamatban lévő
munka és az eddigi eredmények bemutatására. Az EURAKNOS adatplatform fejlesztésével
foglalkozó csapat vezetője, Hercules Panoutsopoulos, aki az Athéni Mezőgazdasági Egyetem
munkatársa, bemutatta a projekt fő céljait, módszertanát, eddig elért eredményeit, a projekt
technikai részével kapcsolatos előrehaladás figyelembevételével. A találkozó résztvevői fokozott
érdeklődést mutattak a projektben folytatott munka iránt, ezért annak érdekében, hogy
naprakészek maradjanak meghívtuk őket, hogy csatlakozzanak közösségünkhöz és
iratkozzanak fel a hírlevelünkre és a közösségi média csatornáinkra is. Az előadást követően az
érdeklődőket egy rövid felmérés keretében megkérdeztük a preferált digitális tartalom típusok,
formátumok és a terjesztési csatornák vonatkozásában. Az eredmény hasznosnak bizonyult a
szaktanácsadóknak átadandó tartalom és szolgáltatás stratégiájának jobb összehangolása
tekintetében. A szaktanácsadók az egyik legfőbb végfelhasználó típusok az EURAKNOS
projektben.
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EURAKNOS Stratégiai Innovációs Tanács (SIB)
Az EURAKNOS egy olyan tematikus hálózat, amely az összes H2020-as tematikus hálózat
összekapcsolásával igyekszik erősíteni az EU agrár tudásbázisát. Annak érdekében, hogy ez a
tudás könnyebben hozzáférhetővé váljon az Európai agrár innovációs közösség számára a
projekt egy közös tudástároló létrehozásával segíti az együttműködések létrehozását és a
tudásmegosztást a tematikus hálózatok között.
Ezen célok elérésében a nemzetközi és európai tapasztalatokkal rendelkező Stratégiai
Innovációs Tanács (SIB- Strategic Innovation Board) tagjai a projekt teljes ideje alatt innovációs
tanácsokkal támogatnak minket. A projekt indulásakor európai és nemzetközi szervezetek
képviselői közül 8 szakértőt választottunk ki, akik érdekeltek egy nyílt forrású tudástároló
(adatbázis) létrehozásában és/vagy szoros kapcsolatban állnak agrár szakemberekkel és
szaktanácsadókkal. A SIB tagjaink a következők:
Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO)
Globális Mezőgazdasági és Élelmezési Nyílt Hozzáférésű Adattár (GODAN)
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Szaktanácsadói Szervezet (EUFRAS)
Európai Vidékfejlesztési Hálózat (ENRD)
Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság (DG-AGRI)
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK – AKI)
Európai Mezőgazdasági Termelői és Termelői Szövetkezetek Szervezete (Copa-Cogeca)
Fiatal Gazdálkodók Európai Tanácsa (CEJA)
Tudjon meg többet a SIB-ről és szerepükről itt.

Fókuszban egy Tematikus hálózat : INCREDIBLE
Az INCREDIBLE tematikus hálózat (Parafa, gyanta és ehető termékek innovációs hálózata a
Földközi-tenger medencéjében) a nem-fa erdei melléktermékek és szolgáltatások a Földközitenger térségében tématerületen meglévő kutatási eredmények és az innovációs ismeretek
közötti szakadék kitöltésén dolgozik a tudás összekapcsolásával és a különböző érdekeltségű
csoportok közötti együttműködések elősegítésével, innovációs üzleti modellek kidolgozásával,
és az inkluzív gazdasági stratégiák kidolgozása érdekében a vidéki régiók szakértelmének
fejlesztésével.
Létrehoztak egy körülbelül 5 különböző mediterrán nem-fa erdei melléktermékkel foglalkozó
Interregionális Innovációs hálózatot (iNets), amely összegyűjti a tudást és a jó gyakorlatokat,
azonosítja a legsikeresebb eseteket, tanulva a Földközi-tenger térségében tapasztalt múltbeli
hibákból is. Tudjon meg többet az iNets hálózatról a weboldalon keresztül.

EIP-AGRI és EU események


2020 június 2: LFDay, SmartAgriHub Érdekeltségi Konferencia



2020 június 17: RSA Konferencia, Átalakulások - a város és a vidék viszonya,
Ljubljana, Szlovénia



2020 július 12: Vidékszociológiai világkongresszus, Cairns, Ausztrália



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
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2020 szeptember 1-4: ESA kongresszus, Sevilla



2020 szeptember 6-10: 32. Éves találkozó, Bologna



2020 szeptember 21 -27: Ökológiai Világkongresszus, Rennes



2020 szeptember 22-23: WEFE Nexus Science, Nicosia, Ciprus



2020 szeptember 24-25: Mezőgazdasági és élelmiszer-csúcstalálkozó, Párizs,
Franciaország



2020 szeptember 25-27: Fenntartható és rugalmas város és vidék partnerség, Leipzig,
Németország

A hónap gondolata
2020-ban is megérkezett a tavasz! Élvezhetjük a hosszabbodó nappalokat és a napsütés
visszatérését. Gyönyörködjünk a természet ébredésében!

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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