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Az Interreg Európa Program (2014-2020)

A tagállami/regionális fejlődést támogató program

27 EU tagállam + Norvégia és Svájc

Célja a helyi és regionális

szereplők külföldi régiókkal

való együttműködésének

erősítése által jobb

szakpolitikák kialakítása.
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REGIONal Strategies 4 FOOD 4.0 Revolution

Futamidő: 2018.06.01.-

2023.05.31. (3+2 év)

DDRIÜ Nonprofit Kft. költségvetés:

190.350, EUR

Projekthonlap:

https://www.interregeurope.eu/regi

ons4food/

https://www.interregeurope.eu/regions4food/
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7 PARTNER
• Andalúzia Régió Kormányának 

Mezőgazdasági, Halászati és 

Vidékfejlesztési Minisztériuma  -

Spanyolország

• Pays de la Loire Regionális Tanács 

- Franciaország

• Alkalmazott Tudományok Seinäjoki

Egyeteme - Finnország

• ASTER Részvénytársaság 

Konzorcium - Olaszország

• Dél-Dunántúli Regionális 

Innovációs Ügynökség Nonprofit 

Kft. - Magyarország

• Limburg Tartomány- Hollandia

• Pazardzhik Regionális Hatóság -

Bulgária
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Az információs-
kommunikációs 

termék és 
szolgáltatás-
fejlesztések 

támogatása az agrár-
élelmiszeripari 

értéklánc mentén

Területi kohézió területén folytatott 
együttműködés előmozdítása/RIS3

Az agrár-élelmiszeripari értéklánc mentén a 
quadruple helix modell szereplőinek bevonása

Élelmiszeripari stratégiák kidolgozása a 
jövőben

A kutatási szektor és az agrár-
élelmiszeripari cégek együttműködésének 

elősegítése

Hozzáadott érték előállítása KFI és okos 
specializáció révén az agrár-élelmiszeriparban

Állami és magánszektor együttműködésének 
megerősítése

CÉLOK
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1 2 3 4 5 6 7-8 9-10

IDŐBELI ÜTEMEZÉS
I. Fázis II. Fázis
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Főbb szakpolitikai dokumentumok

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

2. prioritása

Magyarország Digitális Agrár Stratégiája

A magyar élelmiszeripar modernizálásának stratégiája az Ipar 4.0 és a 
digitalizáció alkalmazásával

Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia
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A legfontosabb szükségletek 

Kompetenciák fejlesztése (oktatási szükséglet)

Mezőgazdasági élelmiszeripari vállalatok adminisztratív költségeinek
csökkentése (gazdasági-pénzügyi szükséglet)

Az élelmiszer-élelmiszerlánc hatékonyabb és átfogóbb ellenőrzése
(műszaki, szervezeti szükséglet)

Sikeres generációváltás a mezőgazdasági vállalatoknál (oktatási,
szervezeti)

A gazdasági tevékenység ellenőrzéséhez, korrekciójához és 
kalibrálásához szükséges adatok nyomon követhetőségének jövőbeli 
jövőképe (jogi, technikai, oktatási szükséglet)
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A legfontosabb akadályok

A mezőgazdasági terület széttagolt szerkezete megnehezíti az információk, a származtatott adatok
és az informatikai megoldások alkalmazhatóságát (jogi, technikai akadály)

A kényszervállalkozás a mezőgazdaságban, továbbá a kisméretű, nem technológiaorientált
élelmiszeripari vállalkozások nem teremtenek/mutatnak nyitottságot az új (gazdasági-pénzügyi
akadály) technológiai és információkezelési megoldások számára.

Pénzügyi kezdeményezések hiánya a precíziós gazdálkodáshoz és az informatika által vezérelt,
digitalizált mezőgazdasághoz (gazdasági-pénzügyi akadály)

Olyan jogi szabályozás hiánya, amely kötelezővé tenné az információ- és adatkezelést (jogi akadály)

Az új és értéklánc-nyomonkövetési megoldások megtérülés szempontjaival kapcsolatos
bizonytalanság (gazdasági-pénzügyi akadály)
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Adat-technológia katalógus

STEPS

1 Introduce the Value Chains

2 Fill the Data Catalog

3 Answer the set of Data 
Aspects

4 Fill the Technology Catalog

5 Read the final report

6 Send this Excel file

MAIN MENU

version 1.0
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Kapcsolati tőke elemzés

A digitalizációhoz kapcsolódó készségek és tudás fejlesztésének támogatása (tudásbázisok, regionális / 
nemzeti kutatóhelyek együttműködése): gazdálkodók képzése, jogszabályalkotás

A megfelelő technológia biztosítása (megoldásszállítók): termék és szolgáltatás kereskedelem,
szemléletformálás a hatékony és pénzügyileg is rentábilis digitális agrár-élelmiszeripari termelésért

Kedvező jogi környezet kialakítása a digitalizáció és a hatékony közigazgatás előmozdítása céljából
(szaktárca(ák), nemzeti hatáskörű ellenőrző hatóságok, tanácsadói szektor)

A civil szféra releváns szereplőinek erősítése – itt jelenleg erős a függés a központi
kezdeményezésektől.

A gazdasági társaságok, agrár-élelmiszeripari klaszterek közötti ipar 4.0 és digitalizációs együttműködés
esetleges (az együttműködés kultúráját erősíteni szükséges).
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1. Agrár start-up vállalkozások kapacitásfejlesztése

Spanyol jó gyakorlat: 

Andalucia Open Future and Minerva

2.  Agri-food szereplők együttműködéseinek ösztönzése

Finn jó gyakorlatok: 

Frami Campus and Food Forum

Agro Living Lab & eLiving Lab projects

ResQ Club

Regions 4Food magyar akciójavaslatok

négy lehetséges irány
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Regions 4Food magyar akciójavaslatok

négy lehetséges irány

3. Agri-food szektor támogatása a digitális technológiák
ösztönzésével

Finn és holland jó gyakorlatok:

Data in animal welfare

YOOKR Dashboard

Tree Mania

4. Digitális bennszülöttek és a tradíciók találkozása a vidéki
térségekben

Francia jó gyakorlatok:

Agriculture robot

The digital farm
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Frami Food Lab 

Ecosystem

Finnország: Kutatás-fejlesztés –

fenntartható élelmiszeripari megoldások
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Limburg: Hollandia élelmiszeripari
digitalizációs mintarégiója

Vállalkozásaik jellemzője a

korszerű adatkezelési

technológiák gyakorlati

alkalmazása:

- a termelési folyamat

egészében, a kontroll alatt

tartott gazdálkodásért,

- a környezetvédelemért,

- kedvező gazdasági és

pénzügyi eredmények

érdekében.
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Limburg: a mezőgazdasági tevékenység
fenntartható környezetéért

Treemania: digitalizációs alapú
növényélettani start-up
vállalkozás.

A célunk az optimális
növényegészség biztosítása és
a növény fejlődésének
elősegítése. A talaj elemzése
ebből a szempontból
létfontosságú. A talajvizsgálat
már jelenleg is magas szinten
valósul meg laboratóriumi
körülmények között.
Vállalkozásunkkal ennek az
elemzésnek közvetlenül a
termőterületen történő
megvalósításán dolgozunk.
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Limburg: Dolgok Internete az uborkatermesz-
tés és -feldolgozásban – Yookr B.V.

Uborkaültetvény (fent)

Uborka csomagolás (alul)

„Ez egy megbízható adatokat
szolgáltató, átlátható, vezeték
nélküli, okos adatfeldolgozó
műszerfal.”

A műszerfalról leolvasható adatok
segítségével az agrárvállalkozó
valós idejű és pontos
előrejelzésre lehetőséget
biztosító információkhoz jut
hozzá, így pontosan
szabályozhatja a termelési és
feldolgozási folyamatot (időben
és logisztikai szempontból
egyaránt).



Köszönöm a figyelmet!

www.ddriu.hu

Kérdéseik köszönettel várom!


