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Az EU innovációs politikája

• 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 mai rendezvény célja
A műhelymunka célja:

• Hazai stratégiai kutatási területek (Strategic Research Area)

azonosítása az agrárgazdaság és a biomassza alapú gazdaság területén.

• A gazdálkodók bevonása az agrár kutatás és innovációs szakpolitikai

irányok kialakításába – alulról építkező megközelítésként.

A konferencia célja:

• Az Európai Innovációs Partnerség eszköz bemutatása és a hazai

végrehajtás elemeinek ismertetése.

• Az EIP-hez kapcsolódó hazai hálózat kialakulásának bemutatása

• A magyarországi agrárgazdasági kutatóhelyek

bemutatása/bemutatkozása, a gazdálkodókkal történő

kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása.



Mit is jelent az SRA? SRA célja!
Az Európai Innovációs Partnerség hazai bevezetéséhez szükséges

témaorientáció.

Az Európai Unió nyitottságát fejezi ki a „Horizont 2020” kutatás-fejlesztési és

innovációs keretprogramjának a kelet-közép európai (KKE), illetve a Visegrádi

Együttműködés (V4) országainak együttműködésében azonosított kutatási

témák keretprogramban történő érvényesítésére.
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A hazai stratégia érvényesítése, a munka 

szervezésének menete

Szakmai szinten

Az egyes témafelelős kutatóintézetek a saját nemzetközi  kapcsolataik 
mentén  együttdolgoznak a KKE és V4 országok hasonló kutatóintézeteikkel.

Kelet- Közép Európai és Visegrádi Országok szintjén

• Tagországi Minisztériumi ügyintézőkkel való kapcsolattartás, folyamatos 
egyeztetés

Európai Uniós szinten 

• Munkacsoport üléseken történő érdekérvényesítés



Az FM szerepe SRA kialakításában

• A stratégia koordinációja a szakmai szintű szereplőkkel;

• Folyamatos egyeztetés a szereplőkkel, valamint szakmai

igények képviselete az Európai Unióban;

• Az EUs munkacsoport üléseken szerzett információ a szereplők

számára történő visszacsatolása;

• Nemzetközi kapcsolatok/lehetőségek becsatornázása a hazai

szereplők számára.

• A hazai kutatóintézetek és agrárgazdasági szereplők közötti

kommunikáció biztosítása;
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