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Miért innoválnak az agrár-vállakozások?

Mert az ellátási lánc ráveszi



Hiányzó élelmiszer menedzser

Source: http://40esannyi.cafeblog.hu/2014/04/04/vilagjaro‐1‐resz‐heti‐elelmiszer‐koltsegek/



Mert változik a szabályozás



Mi az innováció

Az innováció általában NEM
• Briliáns ötlet a semmiből
• Nem alapvető igénye egy kkv‐nak
• Nem rögtön siker
• Valószínűleg egyáltalán nem új

Az innováció általában INKÁBB
• Válasz az adott vállalkozás problémájára
• Hosszú és nehéz munka
• „Failing forward”
• Új az adott cégnek, vagy iparágnak



Legfontosabb eszközünk a KAP?
• Az EU egyetlen és régóta közösen alakított politikája 

(1962 óta)
• Az AM legnagyobb közvetlenül alkalmazandó uniós

joganyaga (4 szintű, több ezer oldal)
• Az AM legnagyobb kezelt támogatási tétele (12,36 mrd

euro,  DP ~ 400 mrd forint/év)
• Az AM legfontosabb szakpolitikai eszköze (170 ezer

gazdálkodó család és 4,9 millió hektár)
• Az MFF-en belül fontos tényező – 2. legnagyobb és 

39%



• Research projects
(knowledge base) 

• Multi-actor projects and 
thematic networks 
(interactive innovation)

Az EIP-AGRI hálózat sikere

Funding for:

OG preparation

OG projects

Innovation support services 

CAP /Rural development
(regional/national level)

Horizo20
(European projects)

Farmers

NGOs Advisers

Re-
searchers

Agri-
business

Operational
Group
Operational
Group

OPERATIONAL GROUPOPERATIONAL GROUPOPERATIONAL GROUP

Unique EU knowledge repository
of contacts and practice abstracts
Unique EU knowledge repository
of contacts and practice abstracts

EIP 
network(s)
EIP 
network(s)

Involvement of OGs is 
strongly recommended



8th Meeting of the
Subgroup on Innovation

Type of agricultural challenge / 

opportunity faced

Source: OG assessment, by IDEA, Sept 2018, provisional results

600 innovációs operatív csoport -
14 tagállam (2018.02)



Hazai EIP innovációs operatív csoportok 
pályázatai
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1. célterület: Mezőgazdasági
termeléssel kapcsolatos csoport és

projekt Összesen

2. célterület:
Élelmiszerfeldolgozással, borászattal

kapcsolatos csoport és projekt…

4. célterület: Erdőgazdálkodással
kapcsolatos csoport és projekt
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Melyek az új KAP céljai? 

+ Általános cél: MODERNIZÁCIÓ
Szaktanácsadás, innováció, 

digitalizáció

Tagállami kötelezettség az egyszerűsítés 
és a teljesítmény biztosítása



Modernizáció = AKIS

Modernizáció a 3. 
általános cél
„Tudás, innováció és 
digitalizáció támogatása és 
megosztása az 
agrárgazdaságban és a vidéki 
térségekben, beleértve a 
felhasználás elősegítését”

Digita‐
lizáció

EIP‐
Agri

Tanács
adás



Mit jelent az AKIS?
Kormányzati – Civil - Üzleti – Tudományos szereplők

Segítő környezet – Szakpolitika és beruházás

Részei:

Minden 
szereplő

Közvetlen

Segítő

Céljai: 

Tudásáramlás 
javítása 

Innovációs 
szakadék 
bezárása



Modernizáció a KAP Stratégiai Terv kötelező 
részeként

(a) A KAP Stratégiai Terv hozzájárulásának a kifejtése a 
modernizációval kapcsolatos általános EU célhoz, kiemelten:

(i) Az AKIS felépítésének leírása, amely összesíti az agrárgazdaság 
és kapcsolódó területek tudás-előállítói és -felhasználói közötti 
tudásáramlás megtervezését;
(ii) A tanácsadási szolgáltatások, a kutatás és a KAP hálózat AKIS 
keretein belül történő együttműködésének leírása, valamint a 
tanácsadás és innovációs támogatás biztosításának leírása.

(b) A digitális technológiák fejlesztését szolgáló stratégia leírása, 
amelynek használata az agrárgazdaságot és a vidéki térségeket, valamint 
a KAP Stratégiai Terv intézkedéseinek hatását és hatékonyságát hivatott 
segíteni.



Hazai EIP-Agri honlap – segítünk!
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Köszönöm a figyelmet!
aniko.juhasz@am.gov.hu


