
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal  
tisztelettel meghívja Önt 
„Az európai innovációs partnerség  
a mezőgazdasági termelékenységért  
és fenntarthatóságért” 
című (EIP-AGRI) konferenciára.

Az Európai Innovációs Partnerség (EIP) Magyarországon és Közép- 
Kelet-Európában lehetőséget kínál a vidékfejlesztés, a kutatás,  
a fejlesztés és az innováció erőforrásainak össze kap csolására.

Főszervező:  
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Együttműködő szervezetek:
Vidékfejlesztési Minisztérium
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Helyszín:  
Novotel Budapest City és Budapest Kongresszusi Központ 
(1123 Budapest, Alkotás utca 63-67.)

Időpont:  2014. május 6.

Regisztráció:  8.30 órától

A KONFERENCIA CÉLJA
•  Részletes tájékoztatást nyújtani a hazai és a közép-kelet- 

európai érdeklődő ágazati szereplőknek az EIP-AGRI eddigi és 
a 2014. évi tervezett tevékenységéről.

•  Felhívni a figyelmet, különösen Magyarországon és Közép- 
Kelet-Európában az innováció szükségességére és az EIP lehe-
tőségeire az agrárgazdaságban.

•  Elősegíteni új kapcsolatok, együttműködések és hálózatok kiala-
kulását az agrárgazdasági innováció keresleti és kínálati oldalán.

A PROGRAM
Résztvevők: agrárgazdasági szereplők (gazdák, feldolgozók), kuta-
tás, köz igazgatás vidékfejlesztési programozásának kép viselői

09.00-12.00 Délelőtti ülés: Az EIP-AGRI végrehajtásának  
gyakor lati kérdései (előadások és kérdések)

13.30-16.00  Délutáni ülés: Az EIP-AGRI szereplők kerekasztal 
műhelymunkája

RÉSZLETES PROGRAM

DÉLELŐTTI ÜLÉS
09.00-12:00  Az EIP-AGRI végrehajtásának gyakorlati  

kérdései (előadások és kérdések)

09.00-09.10 Köszöntő – Fazekas Sándor, Vidékfejlesztési Miniszter
09.10-09.30  Az innováció szerepe a KAP reformban  

Jerzy Bogdan Plewa, a DG AGRI főigazgatója
09.30-09.50  Az AKIS történetének és jelentéseinek  

bemutatása – Krijn Poppe, LEI
09.50-10.10  Az EIP-AGRI és végrehajtásának lehetőségei  

Pille Koorberg, EIP-AGRI Service Point
10.10-10.30  A EIP-AGRI lehetséges működése Magyar országon 

2014-2020 között – Feldman Zsolt, VM
10.30-10.50 Kávé szünet
10.50-12.00  Jó gyakorlatok

•  Tudástranszfer szerepe a vidék innovációs aktivitá-
sának foko zásában – Moira Forsyth, Skócia

•  24-72 órás hajrá az innovációért  
– Egy biztos mód szer az innováció elősegítésére 
Hans-Olof Stålgren, Svédország

•  „A genetikától a füstölt kolbászig”– PHSP
Benedek Zsuzsa, Magyarország

11.50-12.00  Kérdés, feleletek és a délelőtti szekció össze-
foglalója – Levezető: Jozwiak Ákos

12.00-13.30 Ebédszünet

DÉLUTÁNI ÜLÉS
13.30-16:00  Az EIP-AGRI szereplők kerekasztal  

műhelymunkája 

13:30-13.50  Bevezető az EIP-AGRI műhelymunkához
13.50-14.50  Párhuzamos kerekasztal műhelymunka  

EIP-AGRI-hez kapcsolódó témakörökben
1.  Növekvő mezőgazdasági termelékenység,  

termelés és forráshatékonyság 
2.  A bioalapú gazdaságot támogató innováció
3.  a  Biológiai sokféleség, ökoszisztéma- 

szolgáltatások és talajműködés 
3. b Erdészet
4.  Az integrált ellátási lánc innovatív termékei  

és szol gáltatásai
5.  Élelmiszer-minőség, élelmiszer-biztonság  

és egész séges életmód
6.  Magyar EIP-AGRI lehetséges felépítése

14.50-15.40  Az egyes EIP-AGRI kerekasztalok rövid előadása  
a mű helymunka eredményéről

15.40-16.00  A délutáni szekció összefoglalója

A konferencián való részvétel ingyenes, azonban előzetes  
regisztrációhoz kötött. 

Regisztrálni a www.elbs.hu oldalon lehet. 

A jelentke zéseket a helyszín befogadóképességének és  
a megküldött regisztrációk sorrendjének figyelembevételé-
vel tudjuk el fogad ni, amelyről visszaigazolást küldünk.

Meghívó


