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A LIAISON PROJEKT

Az idők változnak! A mezőgazdaság, erdőgazdaság és a 
kapcsolódó szektorok fontos társadalmi, gazdasági és 
környezeti gondokkal, kihívásokkal valamint sok izgalmas 
megoldással néznek szembe Európa szerte.

Gyakorlati és hatékony, új ötletekre van szükség, 
amelyek segítik az gazdákat, az erdészeket abban, 
hogy a széles társadalmi elvárásokat kielégítsék. 
Eközben vezetniük kell a sikeres vállalkozást és 
harmóniában kell lenni az elemi természeti forrá
sokkal, amitől mindannyian függünk. Így válik az 
 innováció legégetőbb témává a gazdálkodók konyha 
asztalától a brüsszeli találkozókig. 

Az innovációnak sok különböző típusa van, amely a 
mezőgazdasághoz és az erdészethez kapcsolódik. Olyan 
innováció, mint a digitalizálás jelenleg még erősen 
szakmai-műszaki jellegű, de az innováció magába 
foglalja a társadalmi és gazdasági dimenziókat is. 

Az innovációnak sok eleme van és sok folyamatot 
foglal magába. Ide tartozik a hálózatépítés, az informá
ció cseréje, kollektív intelligencia és az új tudás, új 
gondolatok együttes kimunkálása. Mindez a gazdákról/
erdészekről, tanácsadókról, kutatókról és másokról 
szól, akik partnerként működnek együtt, hogy választ 
találjanak a mindennapok igényeire, kihívásaira és 
lehetőségeire. 

A LIAISON projekt célja, hogy jobban megértsük mit 
jelent a sikeres partnerség az innováció számára. Miért 
tudja néhány partnerségi együttműködés magát jól 
megszervezni, új elképzeléseket megragadni, támogat
ni és valami teljesen újat létrehozni? Hogyan tesztelik 
és hogyan alkalmazzák mindezt a gyakorlatban is?  
A LIAISON legfontosabb célja az, hogy még inkább 
támogassa a sikeres, innovációs partnerségeket!

KULCSKÉRDÉSEK 

Partnerség létrehozása: Hogyan találjuk meg a meg
felelő partnert? Mely tényezők erősítik a bizalmat és a 
hosszú távú együttműködést? Tudjuk-e biztosítani a 
különböző partnerek részvételét akkor is, amikor 
érdekeik különböznek vagy változnak az idők során?

Projektirányítás: Ki vezeti a csoportot? Ki hozza meg  
a döntéseket a projektről? Ki jár a legjobban?

Hírek áramlása: Hogyan tudjuk biztosítani a hatékony 
kommunikációt és tájékoztatást adni arról, amit az 
innovációs folyamatban megtanultunk? 

A „siker” mérése: Hogyan tudjuk értékelni az innová
cióért folyó partnerségi munka pozitív hatását?  
Milyen önértékelési módszer működik a legjobban  
a gyakorlatban?

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

LIAISON a következő, fontos és könnyen használható 
anyagokat készíti el: 

• Mélyreható, tapasztalatokra épülő „Hogyan csinál
juk” útmutató sorozat a partnerség megte
remtéséhez, projekt irányításhoz és az eredmények 
hatékony terjesztéséhez;

• Szakpolitikai összefoglalók az innovációs partner-
séget, projekteket, hálózatokat támogató intézményi 
környezet fejlesztéséről;

• Különféle kommunikációs anyag készül, melyben 
lesznek videók és LIAISON online platform 
 példákkal és jó gyakorlatokkal a mezőgazdaság, 
erdőgazdaság és kapcsolódó vállalkozások, 
 kezdeményezések területéről.



CSATLAKOZZON!

Csatlakozzon a LIAISON projekthez, ha ön mezőgaz
dasági termelő, erdész, vidéki vállalkozó, civil 
 szervezet, szakember, tanácsadó, kutató, innováció 
támogató szolgáltató, szakmai irányításban vagy a 
szakpolitikai kérdésekkel foglalkozó és különösen 
érdekelt és nyitott az innovációs együttműködésekben 
rejlő lehetőségek kihasználásában.

EGYÜTT DOLGOZUNK

15 ország 17 partnere működik együtt, hogy optima
lizálják az interaktív innovációs projekt megköze-
lítéseket és az uniós szakpolitikák megvalósítását a 
 mezőgazdasági, erdészeti és vidéki innováció 
felgyorsítása érdekében.
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 · Universidade de Évora – Institute of Medi terranean Agricultural  
and Environmental Sciences (MED)
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Kutatás:
 · Institute of Philosophy and Sociology (IPS)
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Rural Research (RURALIS)
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Department (NAIK)
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Research (EV-ILVO)

Agrár szaktanácsadás és kutatás:
 · Institut de l'Elevage - French Livestock Institute (IDELE)
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Advisory Centre Brwinowie (CDR)

Tanácsadás és kutatás: 
 · Highclere Consulting SRL
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Innováció támogató szolgáltatás:
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