
Mit jelent az Európai 
Szaktanácsadási 
Szolgáltatások Adatbázis?
Az Európára kiterjedő adatbázis azon 
szaktanácsadók és szaktanácsadó 
szervezetek címtára, akik tudás-szolgáltatást 
nyújtanak a mezőgazdaság-, az erdészet, az 
élelmiszer-előállítók és a hozzájuk kapcsolódó 
területek szereplőinek az agrár-élelmiszeripari 
értéklánc mentén, valamint a vidék más 
érintett szereplői számára.

Miért javasoljuk Önnek ill. 
szervezetének az Európai 
Szaktanácsadási 
Szolgáltatások 
Adatbázisban töténő 
regisztrációt?

Mert láthatóvá teheti magát ill. szervezetét az 
egész Európára kiterjedő innovációs 
tanácsadói hálózaton belül;
Mert az Ön szakmai- ill. szervezetének profilja 
széles körben megosztható/kereshető lesz az 
európai tanácsadó közösségben;
Mert információt kaphat a szektorról, továbbá 
az aktív szaktanácsadókról;
Mert ezen a felületen keresztül lehetőség van a 
kapcsolattartásra, továbbá új együttműködések 
kialakítására más szaktanácsadókkal és 
szervezetekkel;
Mert az Ön meglévő tapasztalata segítheti más 
szaktanácsadók problémamegoldását;
Mert növeli megjelenési lehetőségét a 
projektben, és ezáltal növeli annak 
valószínűségét, hogy az Európai Bizottság is 
elismeri szakmai munkáját;
A Project Badge (“projekt jelvény”) 
használatával azonosíthatja magát az Európai 
Szakanácsadási Szolgáltatások Adatbázis 
részeként;
Mert fejlesztheti szakmai 
készségét, tájékozódhat a 
szaktanácsadók 
képzéséről, a jól bevált 
gyakorlatok 
megosztásáról, a cross 
visit-ekről 
(keresztlátogatások), és 
más Európában zajló 
lehetőségekről.
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Funded by:

Az Európai Szaktanácsadási 
Szolgáltatások Adatbázis bemutatása

Az i2connect projektről
Az i2connect a szaktanácsadók és 
szaktanácsadó szervezetek 
kompetenciájának fejlesztésén dolgozik, hogy 
ezen szereplők közreműködésével 
támogassák és bevonják a gazdákat és az 
erdészeket az interaktív innovációs 
folyamatokba. Az innováció kulcsfontosságú 
tényező a különféle, és olykor 
ellentmondásos kihívásokhoz való folyamatos 
alkalmazkodásban, valamint az új 
lehetőségek kihasználásában. Az 
i2connect-ben az a célunk, hogy támogató 
hálózatot és kultúrát hozzunk létre a 
tanácsadók között, segítve az innovációt az 
európai mezőgazdaságban és erdészetben.

Szaktanácsadó és 
szaktanácsadó szervezet 
keresése az adatbázisban
Szaktanácsadót vagy szaktanácsadó 
szervezetet keres? A címtár számos 
gyors és egyszerű keresési lehetőséget 
kínál az eredmények szűrésére.


