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Körforgásos gazdaság
 2015. december 2. körforgásos 

gazdaság javaslatcsomag – EC

 Cél: lineáris gazdaságról –
körforgásos gazdaságra történő 
áttérés előmozdítása 

 számos területet érint: építőipar, 
műanyag (lebomló), élelmiszer 
(élelmiszerhulladék), fertiliser
regulation felülvizsgálata, 
biomassza és bio-alapú termékek

 FM pályázat: „Megoldás a 
körfogásos gazdaságért”



Biomassza-alapú gazdaság

 Célja: teljes gazdasági termelés biológiai 
alapokra helyezése

 Megújuló biológiai erőforrások termelése és 
azok átalakítása élelmiszerekké, 
takarmányokká, bio-alapú termékekké, vagy 
bioenergiává.

 Miért éri meg?

 Segíti a fenntartható gazdasági növekedés, 

 hozzájárul a társadalmi jóllét javulása, 

 csökkenti a szénfüggőségünket, 

 hozzájárul munkahelyek teremtéséhez.



Vidékfejlesztési Program 2014-2020 (VP)

 Erdősítés támogatása – VP 8 intézkedés (évente)

 Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása pályázat (felhívás 
kódszáma: VP5-4.1.6-4.2.3-17)

 Cél: gazdaságok és feldolgozó üzemek versenyképességének javítása új, innovatív és 
környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén

 Célterület: kertészeti termesztésre, állattartásra, élelmiszer-feldolgozásra és borászati 
termékek előállítására szolgáló épületek, építmények energiahatékonyságának fokozást 
célzó korszerűsítés, felújítás.

 Támogatott tevékenység: 1. Energiafelhasználás csökkentése, 2. Megújuló 
energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása!

 Keretösszeg: 35 MRD forint; Támogatási kérelem benyújtása: 2018. február 19 – 2020. 
február 18.; Első értékelési határnap!: március 19.)

 Európai Innovációs Partnerség



mezőgazdasági termelők,
erdőgazdálkodók,
élelmiszer-feldolgozók

kutatók

Jelenlegi helyzet:
Gát az agrár-innovációs tevékenységeknek

kipróbálandó
ötletek

kutatandó 
gyakorlati igények



mezőgazdasági termelők,
erdőgazdálkodók,
élelmiszer-feldolgozók

kutatók

Cél:
Hatékony kommunikáció, tudásmegosztás

piacvezérelt innováció

publikációvezérelt innováció

kutatandó 
gyakorlati igények

kipróbálandó
ötletek



VP keretében: Európai Innovációs Partnerség (EIP)

 Pályázati kiírás:  Innovációs operatív csoportok létrehozása és az 
innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás 
támogatása 

 A felhívás kódszáma: VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-
8.3.1- 8.5.1-8.5.2-8.6.1-17

 EIP-AGRI honlap: https://eip.fm.gov.hu/



innovációs projektötletek
megosztása

érdekelt szereplők egymásra 
találása

finanszírozási lehetőségek 
megismerése

eredmények terjesztése

Eszköz a változásért:
Európai Innovációs Partnerség

Magyarországon is 
szerveződik a hálózat!

FM koordinálásával,
FM-NAK-AKI-MNVH 
együttműködésben.



VP - EIP
 MIT?

 Innovatív projektek az alábbi céllal:
 termelékenység növelése
 környezeti hatékonység javítása

 KIK?
 Operatív csoportokat (konzorciumokat) támogat
 legalább 5 tag gazdasági tevékenységet végez, ill. a csoport tagjainak min. 

40 %-a: mezőgazdasági/élelmiszerfeldolgozási/ erdőgazdálkodási 
tevékenységet végez. 

 A többi tag  (60%) lehet kutatóhely, szaktanácsadó, tanácsadó. 
 MENNYI?

 Az  innovatív projekt megvalósítás támogatása esetén maximum 46,4 m 
Forint; 

 A beruházási támogatás esetén tagonként maximum 63,8 m Forint; 
A támogatási kérelmek benyújtása: 2017. május 30-tól 2018. március 31-ig.

Támogatható tevékenységek:
 operatív csoportok 
létrehozása és működtetése
 szükséges beruházások



AZ EIP AGRI európai hálózata

 3200 Operatív Csoport (VP-k szerint)
 Főbb témák: (231 támogatott OCS alapján)
 Növényvédelem
 Precíziós gazdálkodás
 Agrár-környezetgazdálkodás
 Új ellátási láncok
 Ökológiai gazdálkodás
 Talaj



BIOEAST
Közép-Kelet-Európai Kezdeményezés a Tudásalapú 

Agrárgazdaságért, Akvakultúráért, Erdészetért a 
Biomassza Gazdaságban (egyben cél)

 Jelentős területi diszparitások K+F tekintetében

 KKE-i régiók alacsony szintű H2020-as részvétele 

 BIOEAST együttműködés megerősítése – szinergiák kihasznlása

 Nagyobb hangsúly: kutatáson, innováción és a határokon átnyúló 
együttműködéseken  a biomassza-alapú gazdaságon belül

 mezőgazdaság további fenntartható növekedésének biztosítása

 tudásalapú fejlődés előmozdítása



Research and innovation based approach? 
FP7 KBBE low EU13 participation
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BIOEAST előtt álló feladatok

 együttműködés kezdeményezése: a közös fellépésért többszereplős 
hálózat kialakítása;

 bizonyítékalapú információforrás létrehozása: a szakpolitikák 
implementációjának adatokra alapozott támogatása;

 a kutatás szükségességének hangsúlyozása: a szakpolitikai irányelvek 
specifikus kihívásainak feltérképezése;

 a készségek fejlesztése: elhivatott multistakeholder szereplők új 
generációjának képzése;

 szinergiák kialakítása: regionális, nemzeti, EU-szintű és nemzetközi 
támogatási lehetőségek biztosítása;

 a láthatóság fokozása: a figyelem felhívása a közép-kelet-európai 
régiók speciális kihívásaira.



Mit tartalmaz a BIOEAST?

 A kontinentális és pannon bio-geográfiai régió klímája és annak változásai által 
előidézett kihívások kezelése

 Fenntartható intenzifikáció a növénytermesztésben (a talajállapot és a vízgazdálkodás 
fejlesztése mellett) és az állattenyésztésben (a kibocsátott káros gázok negatív 
hatásainak csökkentése mellett).

 Fenntartható extenzifikáció ökoszisztéma-szolgáltatásokkal, biodiverzitással (beleértve 
a beporzók szerepének kezelését, a genetikai erőforrások fenntartható használatát);

 Ökológiai gazdálkodás technológiai és társadalmi elmaradása.

 A nem megújuló energiaforrásoktól való függőség csökkentése.

 Fehérjenövényekben rejlő potenciál kihasználása.

 A klímaváltozás és globalizáció hatására meg-jelenő növényi és állati kórokozók 
terjedése elleni védekezés.

 Fenntartható, hatékony és versenyképes édesvízi haltenyésztés.



Mit tartalmaz a BIOEAST?

 A társadalmi és gazdasági változások kihívásaihoz való alkalmazkodás

 A tudásalapú modern gazdálkodás (a terme-lési rendszerek gazdasági 
optimalizálása) és a termelői együttműködések ösztönzése.

 Az első agrár- és élelmiszervállalkozási generációváltás segítése.

 Az ellátási láncok hatékonyságának és hozzáadott értékének növelése.

 A fogyasztói tudatosság növelése a jelentős mértéket öltő bizalomhiány és 
árérzékenység ellenére.

 A hazai agrár- és erdészeti biomassza ipari hasznosításának növelése.

 Migrációs tendenciák, kihívások, szakpolitikai válaszok. 





JÖVŐKÉP

 BIOEAST erősítése – stratégialkotás mind nemzeti, mind KKE szinten

 MFF tárgyalások – Közös Agrárpolitika jövője EC dokumentum (KFI már 
a mostani anyagban is hangsúlyos)

 2021-től új Vidékfejlesztési Program

 célunk: VP-ben is hangsúlyosabb legyen a biomassza-alapú 
gazdaság (intézkedések szintén)

 EIP tovább erősítése



Köszönöm a figyelmet!
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