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Bevezetés 

 K+F növekvő szerepe az agráriumban 
(statisztikák)

 Kiemelten támogatott együttműködés a 
felsőoktatás és a vállalkozói szféra között

 Együtt tanulás 

 Konzorciumi pályázást sürgető pályázati 
lehetőségek

 Érdekek 



K+F növekvő szerepe az agráriumban

 Epidemiology of food-related diseases and allergies

 Az élelmiszerek hatása az egészségre 

 Az élemiszerek feldolgozási folyamatának gyorsítása  

 ……..elemzésének, ellenőrzésének, megfigyelési 
módszereinek kidolgozása Creating methods of analysis, 
detection and control of contaminants

 Biztonságosabb és környezet-kímélőbb gyártási és feldolgozási 
eljárások kidolgozása 

 Állat-etetés hatása az emberi egészségre The impact of animal 
feed on human health

 A termelési és feldolgozási módszerekhez kötödő 
élelmiszerbiztonsági kockázatok Environmental health risks 
linked to the food chain



Felsőoktatás és a vállalkozói szféra 
közötti együttműködés

 Közös pályázatok benyújtása (K+F, humán 
erőforrás fejlesztés, infrastruktúra-fejlesztés, 
stb.)

 PPP – közös beruházások

 Gyakorlati programok diákok számára

 Közvetlen támogatások

 Szakképzési hozzájárulás

 Innovációs járulék



Együtt tanulás 



Konzorciumi pályázást sürgető 
pályázati lehetőségek

 7. Keretprogram 2007-2013

 Gazdaságorientált Agrárágazati 
Kutatások (GAK)

 Regionális Tudásközpont

 Asbóth Oszkár pályázat

 Jedlik Ányos pályázat



7. Keretprogram 

• Várhatóan több mint 70 mrd euro 

támogatás 7 évre

• Magas szintű kutatási projektek

• A nemzetközi együttműködések 

kiemelt szerepe (EU-n belül és kívül)

• KKV-k bevonása, kutatási klaszterek 

kialakítása



Specifikus programok -

halászat

 Modernizáció és fejlesztés a halászatban, kiemelten az 

aquakultúrára alapozott haltenyésztési rendszerekben

 Oktatási intézmények által generált ágazati 

problémák megoldása egyes országokban

 K+F fejlesztésre alapozott új termék és technológia 

előállítás, különös tekintettel az egyetemi és vállalati 

szféra együttműködésére

 Terv szinten: 50-90%-os támogatási arány



Specifikus programok - Emberi 
erőforrások

Kutatók képzése és karrierfejlesztés

Hangsúly: a kutatói kompetenciák fejlesztésén

Új vonás a kapcsolódás a nemzeti 

programokhoz

Az ipar és a kutatóhelyek közötti 

kapcsolatok erősítése kiemelt cél



Gazdaságorientált Agrárágazati 

Kutatások (GAK)

• Cél: korszerű, magas értékeket képviselő 

piacképes agrár-élelmiszeripari termékek, 

eljárások és szolgáltatások létrehozása. 

• A termelés innovációs feltételeinek javításában 

érdekelt gazdálkodó szervezetek és a hazai 

kutatóhelyek között kooperáció 

• Kizárólag konzorciumban történő pályázás: 

vállalat + kutatóhely

• Támogatás: projektenként 30 millió Ft



Gazdaságorientált Agrárágazati 

Kutatások (GAK)

A pályázat témakörei:

1. Korszerű, magas hozzáadott értéket képviselő agrár-

élelmiszeripari termékek, eljárások és szolgáltatások 

létrehozása

2. A termelési infrastruktúra hatékonyságának fokozása

3. A kötelezően előírt minőségi és higiéniai, illetve törvényi 

szabályok teljesítéséhez kapcsolódó K+F

4. Az agrárágazat termelési folyamatainak, biológiai és 

növénygenomikai alapjainak fejlesztése



Mit várunk?

• Több forrás a vállalkozások 
versenyképességének javítására regionális 
szinten

• Projekt-ötletgyár

• Megszaporodó ellenőrzések – fájdalmas 
visszafizetések

• Brüsszeli lobbi jelentőségének felértékelődése

• Fokozottabb együttműködés a kutatói és 
vállalkozói innováció tekintetében



Köszönöm a figyelmüket!


