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Az EU-s innovációs politikának a fejlődése 
• 2010-ben az EU felismerte az innováció gyakorlati 

jelentőségét, és elmozdult a publikáció-vezérelt irányból a  
piacvezérelt kutatási+innovációs kezdeményezések 
támogatásának irányába.  

• A Horizont 2020 megszületése mellett kialakult az EIP 
gondolat és támogatási eszköz, amely beépült a 
vidékfejlesztési politikába – filozófiája: „an idea put into 
practice with success” 

• Összesen 117 VP-ből 89-ben terveztek a tagországok EIP 
operatív csoport támogatást (2000 támogatott csoport).  



A Vidékfejlesztési Program tartalma 
• A 2a (agrár), 3a (élip és REL), 5e (erdőgazdálkodás) 

fókuszterületekhez való hozzájárulás. 
• Választott módszer a Fiche alapján: vegyes a magyar EIP 

bevezetése – működési támogatás + beruházás 
• Agrár-Innovációs Operatív Csoport: a csoporttagok által 

létrehozott önálló jogalany, vagy a csoporttagok által 
létrehozott konzorcium. Az összetételét tekintve, legalább 5 
mezőgazdasági termelő, vagy élelmiszer-feldolgozó, vagy 
erdőgazdálkodási tevékenységet folytató természetes és jogi 
személy, a csoport tagjainak legalább 40%-át kitéve. 

 
 



A Vidékfejlesztési Program tartalma 
• Értékelés szempontjai az operatív csoportban szereplők 

száma, összetétele, felkészültsége, az innovációs projektterv 
célja, tartalma és a várható eredmények hatásán keresztül.  

• A projekteredményeket kötelezően nyilvánosságra kell hozni, 
tájékoztatást kell róluk adni. 

• 100%-ig vissza nem térítendő támogatás, 2-4-5 éves 
projektidőszakra.  

• Maximális támogatási összeg: 45 millió Ft/projekt. 
 
 
 
 



Az operatív csoportok beruházási 
támogatása 

• 16.1-ből működési támogatás K+F tevékenységekhez 
kapcsolódóan, amelyhez a projekttervben jelölt 4.1. (agri), 4.2. 
(élip, REL) vagy 8.1., 8.2.1., 8.3.1., 8.5.1. és 8.6.1. (erdő) pilot 
beruházások kapcsolódhatnak.  

• Az agrár-innovációs operatív csoportok működési támogatásához 
beruházás is kapcsolható.  

• Nem kell külön pályázati eljárásban részt venni, az elfogadott 
innovációs projekttervben foglalt beruházások elszámolhatók. 

• Folyamatosan igényelhető a csoporttagok által. 
• Maximális támogatási intenzitás 60% 



Milyen típusú projektek támogathatók 
Ahol érvényesül az alulról építkező megközelítés. 
Széleskörű probléma/kihívás megoldására irányul. 
Eredményként Magyarországon azonosított új termék, szolgáltatás, 
eljárás, módszer, vagy technológia jön létre. 
Van alap, alkalmazott kutatási, kísérleti fejlesztési vagy termelési 
előzménye. 
Illeszkedik a szakmapolitikai és a Horizont 2020 szakterületi irányaihoz.  
Nem támogatható: 
• Tiszta alapkutatás 
• Külföldi technológia adaptálása 
• Olyan probléma melyre a piacon kapható megoldás 
• Amely problémára nincs hazai kutatási tudás, kapacitás 
 



EIP a Vidékfejlesztési Politikában 
Kulcsszavak: 
• erőforrás-hatékony, gazdaságilag életképes, termelékeny, 

versenyképes, alacsony szén-dioxid-kibocsátású éghajlatbarát, 
az agrár-ökológiai gazdálkodási rendszerek irányába haladó 
gazdálkodás és erdőgazdálkodás; 

• Hozzájárul a folyamatos és fenntartható élelmiszer-, takarmány- 
és bioüzemanyag-ellátás biztosításához, beleértve mind a 
meglévő, mind az új típusokat; 

• Javítja a környezet megóvására, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásra, és az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló 
folyamatokat; 



EIP hazai eljárásrendje 
• 272/2014 ME rendelet értelmében egységes eljárásrend – 

standard kiválasztási módszer 
• 24 hónapig nyitva lévő pályázati felhívás az értékelésre szánt 

idő megszakításával 
• Pályázatok értékelését döntés-előkészítő bizottság végzi 

független értékelők bevonásával. 
• Operatív csoportok megalakulása: 

– Gazdálkodói igények alapján 
– Szervezett tematikus workshopok segítségével 
– Kutatói igények alapján 



Az agrár innovációs hálózat működésének 
előnyei 

• Magyarország a hálózatból szerzett tudásával képes 
integrálódni az EU-ban már működő nemzetközi agrár 
innovációs hálózatba  - AGRI EIP Service Point az összefogója 
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en 

• Bekapcsolódhatunk a tudásátadásba tematikus témák esetében 
(EU fókuszcsoportokat működtet) 

• Megnyitjuk a lehetőséget a magyar EIP operatív csoportok 
számára a Horizont 2020 többszereplős projektben és tematikus 
hálózatok projektben való részvételre. 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en


EU-s pályázati források 
Horizont 2020 – Társadalmi kihívások 2 - 83 kiírás, 727.5 millió € a 
2015/206-os munkaprogramban 
4 kihívás mentén: 
• Fenntartható élelmezésbiztonság 
• Kék növekedés 
• Vidéki reneszánsz 
• Biomassza alapú innovációs 
Az új Horizont 2020 2016-2017-es Munkaprogramja 371 millió eurót szán 38 
olyan témára, melyek a mezőgazdasági, élelmezési és erdőgazdálkodási 
projektek többszereplős módszerét (MMA) alkalmazzák.  
„az emberek, akiknek szükségük lenne a megoldásra, egyszersmind 
segíthetnek is az eredmények kialakításába” 
A tematikus hálózatok speciális felépítésű, többszereplős projektek. 
„Meglévő, de nem eléggé használt tudományos ismereteket és jó gyakorlatokat 
gyűjtenek össze és fejlesztenek.” 
 
 



Elvárt célok 

• A hazai kutatás és a termelési gyakorlat közötti szorosabb 
kapcsolat kialakítása – együttműködések támogatásával 

• Gazdálkodói szemléletformálás az innovatív megoldások 
irányában 

• A projektek eredményeként olyan megoldások azonosítása, mely 
hozzájárulhat a magyar mezőgazdaság versenyképességének 
javulásához, hosszútávon pedig az EU versenyképességéhez. 
 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 
 

livia.kranitz@fm.gov.hu 

Földművelésügyi Minisztérium 
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