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Miért érdemes regisztrálni a szaktanácsadók európai adatbázisába?



H2020- AS PROGRAMOKRÓL ÁLTALÁBAN

− Európai Unió K+F+I-s politikáját meghatározó program

− 79 Mrd eurós költségvetés 2014-21; 

− kontinens globális versenyképesség növelése

− Innovatív Unió egyik alappillére

A H2020-as projektek célja:
• tudományos áttörésből üzleti lehetőség
• választ adni és kezelni a társadalmi kihívásokat (adminisztratív terhek

csökkentése, KKV-k segítése)



I2CONNECT BEMUTATÁSA

Alapadatok: 

• Projekt száma: H2020-RUR-2018-2020/H2020-RUR-2019-1 863039

• Időtartama: 2019. november – 2024. október  

• Magyar partnerek:

- Széchenyi Egyetem (SZE) Dr. Vér András, ver.andras@sze.hu

- Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) Dr. Papócsi László Gábor 

lpapocsi@gak.hu

- Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Gáborné Jakab Ágnes 

agnesjakab.agnes@nak.hu

mailto:ver.andras@sze.hu
mailto:lpapocsi@gak.hu
mailto:agnesjakab.agnes@nak.hu


• 21 európai ország

• 15 szaktanácsadó szervezet

• 1 gazdaszövetség

• 2 szaktanácsadási képzésiközpont

• 3 szaktanácsadó szervezet által alkotott hálózat

• 11 kutatóintézet 

• 6 egyetem

• 3 agrárminisztérium/minisztériumi osztály

• 1 KKV

Európai hálózatok

• EUFRAS

• FIBL Europe

• IALB

• SEASN

Közvetett partnerek

• EUFRAS hálózat: 49 tag 29 országból

• Az EIP-Agri hálózat

PARTNEREK



I2CONNECT – INTERAKTÍV INNOVÁCIÓ

MI A PROJEKT FŐ CÉLJA?

Az i2connect projekt célja az interaktív innovációs

folyamatokat támogató szaktanácsadók kompetenciájának

fejlesztése az európai mezőgazdaságot és erdészetet érintő

összetett kihívásokra való reagálás érdekében.



I2CONNECT – INTERAKTÍV INNOVÁCIÓ

MIT JELENT AZ INTERAKTÍV INNOVÁCIÓ?

• Olyan folyamat, amelyben egymást kiegészítő ismeretekkel 
rendelkező (gyakorlati, vállalkozói, tudományos stb.) szereplők 
együttműködnek az egyes kihívások megoldásának kidolgozásában. 

• Továbbá részt vesznek ezek gyakorlatba történő átültetésében, az 
eredmények szélesebb közönség számára történő terjesztésében. 

• Az interaktív innováció magában foglalja a már meglévő tudást, ami 
nem kizárólag tudományos ismereteket jelent. 

• Ösztönzi a gyakorlati tudás és az innovatív gyakorlatok közös 
létrehozását (co-creation).



I2CONNECT – INTERAKTÍV INNOVÁCIÓ

AZ I2CONNECT KONKRÉT CÉLKITŰZÉSEI

1. Az interaktív innovációs folyamatokat támogató tanácsadói/szaktanácsadói 
kompetenciák fejlesztése

2. A tanácsadók/szaktanácsadók szerepének erősítése és meghatározása az 
interaktív innovációs folyamatokban

3. Az innovációs folyamatokat megkönnyítő társadalmi támogató hálózat, és egy 
hálózatépítési kultúra létrehozása a szaktanácsadók között



I2CONNECT – INTERAKTÍV INNOVÁCIÓ

AZ PROJEKT ESZKÖZE: az interaktív innováció gyakorlatban történő alkalmazása.

A meglévő szaktanácsadói hálózatokra és a már megvalósult sikertörténetekre 
építkezve szeretne még több szaktanácsadót megszólítani

A PROJEKT EREDMÉNYE: a szaktanácsadókon keresztül a gazdák szintjén fog 
hasznosulni, mert a mindennapi munkájukra hatással lesznek az új (innovatív) 
eszközök, vagy éppen a jó gyakorlatok, amit ezen a projekten keresztül 
összegyűjtenek és feldolgoznak az európai tagállamok. 

TOVÁBBI CÉL: 
• a bevont szaktanácsadók felismerjék a gazdálkodók fejlesztések iránti igényét, 
• össze tudják őket hozni a hasonló témában „mozgolódó” szereplőkkel a
• közös megoldás keresésére, és így 
• meghatározó szereplőjévé váljanak az innovációs folyamatoknak.



A PROJEKT VÁRHATÓ HATÁSAI

1. Erősíti a szaktanácsadók közötti hálózatépítést, peer learning-et, fokozza a szaktanácsadók 
interaktív szerepét az innováció ösztönzésében, az egész EU-ra kiterjedő szaktanácsadói 
hálózat jön létre

2. Növeli a szaktanácsadók befolyását a tudományos kutatás és a gyakorlat közötti tudásáramlás 
erősítésére a hatékonyabb és fenntarthatóbb mezőgazdasági gyakorlatok és a vidékfejlesztés 
érdekében

3. Hatékony képzési anyagok és speciális szaktanácsadói képzési rendszerek kidolgozásával 
fejleszti az oktatást a gyakorlati ismeretek hosszú távú megőrzésének elősegítése érdekében. 

I2CONNECT – INTERAKTÍV INNOVÁCIÓ



I2CONNECT – INTERAKTÍV INNOVÁCIÓ
MUNKACSOMAGOK

Közös alapok, keretrendszer és 

megközelítések kidolgozása a közös 

munkához és elemzésekhez

Eszközök, módszerek és 

didaktikus stratégiák 

kidolgozása a szaktanácsadói 

képességek fejlesztése 

érdekében

Gyakorlati esetek legjobb 

gyakorlatok azonosítása és 

elemzése Európa-szerte

Kommunikáció és eredmények 

terjesztése

Projektmenedzsment

Innovációs tevékenység 

beindítása és elősegítése



I2CONNECT – INTERAKTÍV INNOVÁCIÓ

TERVEK ÉS EREDMÉNYEK

• 30 frissített AKIS országjelentés  - NAK és SZE https://www.nak.hu/szakmai-infok/szaktanacsadas

• Szaktanácsadói szervezetek és szaktanácsadók adatbázisa 30 országban                             
Európai Szaktanácsadói Szolgáltatások Adatbázisa 

• 100 gyakorlati innovációs eset adatbázisa 

• 40 gyakorlati innovációs eset elemzése és gyakorlati megvalósítására irányuló útmutatók 
kidolgozása - ÖMKi

• Eszköztár szaktanácsadók, vezetők, trénerek és döntéshozók számára 

• 13 kísérleti projekt 

• Európai szintű, virtuális szaktanácsadói hálózat kiépítése, működtetése 

• Képzések, tanulmányutak, keresztlátogatások, workshopok: tanácsadóknak/szaktanácsadók, 
projektpartnerek, hallgatók számára (Training of Trainers’, CECRA)

https://www.nak.hu/szakmai-infok/szaktanacsadas


MAGYAR OLDALRÓL FELTÖLTÖTT INTERAKTÍV INNOVÁCIÓK



AZ I2CONNECT TRAIN-THE-TRAINER PROGRAM MEGHIRDETÉSE: A CECRA TRAIN-THE-TRAINER PROGRAM
RÉSZEKÉNT KEZDŐDÖTT 2020-2022 – EREDMÉNYEK (FORRÁS: I2C NEWSLETTERS, HOMPAGES)

https://i2connect-h2020.eu/drivers-of-

development-in-agriculture-interactive-

innovation-and-networking-in-hungary/

https://i2connect-h2020.eu/i2connect-train-the-trainer-

program-announced-as-part-of-the-cecra-train-the-

trainer-program-starting-in-2020-21/

https://i2connect-h2020.eu/innovation-and-
networking-drivers-of-development/ https://i2connect-h2020.eu/insights-from-the-

training-organized-in-hungary-on-the-topic-of-
interactive-innovation-and-networking/

https://i2connect-h2020.eu/the-role-of-advisors-in-
knowledge-sharing-focusing-on-the-european-
advisory-services-database-and-the-good-practice-
of-interactive-innovation/

https://i2connect-h2020.eu/drivers-of-development-in-agriculture-interactive-innovation-and-networking-in-hungary/
https://i2connect-h2020.eu/i2connect-train-the-trainer-program-announced-as-part-of-the-cecra-train-the-trainer-program-starting-in-2020-21/
https://i2connect-h2020.eu/innovation-and-networking-drivers-of-development/


I2CONNECT – INTERAKTÍV INNOVÁCIÓ- EREDMÉNYEK

• Magyar AKIS országjelentés: a NAK + SZE
I. Helyezés a HU AKIS ábráért here

• A tanácsadó, mint „innovációs központ” – magyar jó gyakorlat 
A tanácsadók feladatai egy projektciklusban (ÖMKi) here

• A fejlődés mozgatórugói: interactive innováció és hálózatosodás: 
A NAK, Training of trainers’ 2x3 napos tréning keretében szervezett képzést 
szaktanácsadók + erdészeti szakirányítók részére (MATE-Gödöllő, Dunaharaszti), 30 fő 
részvételével (multiactor approach), mentorálással, hálózatosodással (NAK) here

• Németországi (Bavaria) keresztlátogatás: 3 magyar szaktanácsadó here

• Cross-visit Győr: 2022. november 7-9. (6 hónapos mentorálás része) 
NL, ES, FR, BE, LV (NAK)

AKIS report - galéria

https://i2connect-h2020.eu/resources/akis-country-reports/
https://i2connect-h2020.eu/the-tasks-of-advisors-as-innovation-hub-in-a-project-cycle-a-practical-case-from-hungary/
https://i2connect-h2020.eu/drivers-of-development-in-agriculture-interactive-innovation-and-networking-in-hungary/
https://i2connect-h2020.eu/cross-visit-of-hungarian-advisors-in-germany-niederalteich-in-the-framework-of-the-i2connect-project/
https://www.artsteps.com/view/5f9feb074039214c44fbee64


EURÓPAI SZAKTANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK ADATBÁZISA 





KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


