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EIP hálózat jogszabályi alapja

1305/2013/EU EMVA rendelet 53. cikke Európai

Innovációs Partnerség hálózat

• A hálózat lehetővé teszi az operatív csoportok,

tanácsadók és kutatók közötti hálózatépítést;

• EIP-vel kapcsolatos technikai információs szolgálat

működtetése és információk nyújtása;

• Operatív csoportok létrehozásának ösztönzése és

tájékoztatás az uniós szakpolitikák által kínált

lehetőségekről.



A Vidékfejlesztési Program tartalma

Földművelésügyi 
Minisztérium
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Nemzeti 
Agrárgazdasági 

Kamara

EIP hálózat Irányító Hatóság

EIP hálózat vidéki lába



Az EIP hálózat hazai feladatai
• Innovatív ötletek felderítése (mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás

és erdészet területén);

• A potenciális gazdálkodói partnerek egymással történő

összekapcsolása – innovációs ötletek finomítása;

• Az innovációs ötletek kutatói oldallal történő összekapcsolása;

• Az innovációs ötletek számára a finanszírozási források azonosítása,

illetve tájékoztatás nyújtás;

• Segítségnyújtás az operatív csoport tagjai számára egy világos

partnerségi megállapodás megkötésében;

• A projektgazda védelmének biztosítása;

• A támogatott projektek eredményeinek megosztása.

Az FM-ben új Osztály jön létre, valamint egy magyar

honlap kialakításán dolgozunk!



Operatív Csoport megalakulásának folyamata
Munkafolyamat Felelős

P
ro

je
k
tö

tl
et

1. Innovatív ötlet megszületése Gazdálkodó, élelmiszer-

feldolgozó, civil szervezet,

kutató és egyéb

2. Az innovatív ötlet honlapra történő feltöltés Projektgazda (a projekt

ötletének tulajdonosa)

3. A innovatív ötlet jogosultsági vizsgálata FM szakmai vizsgálat
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4. Honlapon keresztül partnerkeresés, illetve kutatói

partner bevonása

FM, NAK vidéki

területeken, a projektgazda

saját környezetében

5. A tagok között együttműködési megállapodás

megkötést

FM segítségnyújtás, operatív

tagok felelőssége

6. Operatív Csoport pályázat benyújtása Irányító Hatóság



Milyen típusú projektek tölthetők fel a honlapra

VP szintjén meghatározott projektre vonatkozó jogosultságok:

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.

Nem támogatható:

• Tiszta alapkutatás

• Külföldi technológia adaptálása

• Olyan probléma melyre a piacon kapható megoldás

• Amely problémára nincs hazai kutatási tudás, kapacitás



Előre látható kihívások

• A projektgazda projektötletének védelme a többi szereplővel

szemben – szellemi tulajdon védelme;

• Az operatív csoporthoz az 5 gazdálkodó egység megtalálása;

• A kutatók és gazdálkodók között kommunikációs csatorna

azonosítása;

• Azonos/hasonló témában szerveződő operatív csoport

összehozása;

• Az operatív csoport számára igénybe vehető 45 millió Ft-os

működési támogatás korlátozottsága.



A létrejövő EIP hálózat 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

H2020 többszereplős projektben és tematikus hálózatokban való

részvételre.

• A hazai EIP hálózat fejlődését folyamatosan közvetítjük az AGRI-EIP

Service Point felé. A jól működő kapcsolat eredménye, hogy több

gazdálkodó tudott már nemzetközi műhelymunkán részt venni.

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


Elvárt célok az EIP hazai bevezetésétől

• A hazai kutatás és a termelési gyakorlat közötti szorosabb

kapcsolat kialakítása – együttműködések támogatásával;

• Gazdálkodói szemléletformálás az innovatív megoldások

irányában és nyitottság a kutatói oldalon felhalmozódott tudás

felhasználására;

• Kutatói szemléletformálás, melynek eredményeként a kutatói

projektek jobban elindulnak a piaci szükségletek irányába;

• A projektek eredményeként olyan innovatív megoldások

azonosítása, mely hozzájárulhat a magyar és nemzetközi

agrárgazdaság versenyképességének javulásához.



Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet!


