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Kutatás-fejlesztés és innováció Magyarországon

• K+F ráfordítások a bruttó nemzeti össztermék 1,44%-át
teszik ki;

• A K+F foglalkoztatottak létszáma 57.185 fő, melyből az
agrárium 5,7%-kal részesedik;

• K+F tevékenység összes költsége 372.190 millió Ft, ebből
az agrárium részaránya 4,4%;

• K+F tevékenység beruházás értéke 63.454 millió Ft, ebből
az agrárium 5,3%.

Forrás: KSH, 2014



K+F+I jelentősége az EU országaiban a GDP-n belül (%)
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Vidékfejlesztési Program forrásai
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Csoportok létrehozása

Beruházás

• Európai Innovációs Partnerség – új eszköz a vidékfejlesztési politikában.
• Célja: kutatók és gazdálkodók együttműködésének a megvalósítása

innovatív projektek mentén
(Mrd Ft)



Vidékfejlesztési Program tartalma (működés)

• Agrár-Innovációs Operatív Csoport jogosultsága: a csoporttagok
által létrehozott önálló jogalany vagy a csoporttagok által létrehozott
konzorcium. Az összetételét tekintve legalább öt mezőgazdasági
termelő vagy élelmiszer-feldolgozó vagy erdőgazdálkodó.

• Kiválasztási kritériumok: az operatív csoportban szereplők száma,
összetétele, felkészültsége, az innovációs projektterv célja, tartalma
és a várható eredmények hatásán keresztül értékelhető.

• 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.

• Összesen 73 projekt támogatható.



Vidékfejlesztési Program tartalma (beruházás)

• A K+F tevékenységekhez kapcsolódóan az innovációs projekt
megvalósításához (a működési támogatás mellett) beruházási támogatás
vehető igénybe a vonatkozó beruházási műveletekből:

– Az Agri (4.1.5. ),. Élip, REL (4.2) vagy

– Az erdészeti alintézkedések (pl. Erdősítés 8.1.1.; Agrár-erdészeti
rendszerek létrehozása 8.2.1.; Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott
erdőkárok megelőzése 8.3.1.; Az erdei ökoszisztémák ellenálló
képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások 8.5.1
és a 8.6.1) terhére, mint pl. Erdészeti technológiákra stb.)

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

• Folyamatosan igényelhető a csoporttagok által.

• Maximális támogatási intenzitás 60%.



Milyen projekt finanszírozható EIP keretében?

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.



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
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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



HONLAP (márciustól elérhető)

PROJEKTÖTLETEK



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.



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!


