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Melyek az új KAP céljai?

+ Általános cél:
MODERNIZÁCIÓ
Szaktanácsadás, innováció,
digitalizáció

Modernizáció = AKIS
Modernizáció a 3.
általános cél

„Tudás, innováció és
digitalizáció támogatása és
megosztása az
agrárgazdaságban és a vidéki
térségekben, beleértve a
felhasználás elősegítését”

Mit jelent az AKIS?
Kormányzati – Civil - Üzleti – Tudományos szereplők
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Az AKIS kulcsa megbízhatósága

TR-mean: 3.28
n= 769
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Sholtes model in Hungary (2015)
TR-mean: 2.53
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TR-mean: 2.91
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Az AKIS nemzetközi szintű hálózat
legyen

Aktív hálózat
Közös erőforrás
Tudásmegosztás és
előállítás
Rendszer gondolkozás

Modernizáció a KAP hatáselemzésben
• Szakpolitikai opciók
– 1.3. Tudás, innováció és technológia:
KAP környezeti célokhoz elengedhetetlen és
Assessment
fejlettImpact
és integrált
AKIS kell a megvalósításához,
minden
hálózat
és támogatásával.
5.1.vidéki
mell
éklet bevonásával
-->
> 78.
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• Modernizáció
oldal és
és elősegítése

– Általános cél: tudás és innováció támogatása az
6. Mell
éklet és
-->
>a105.
Melléklet
agrárgazdaságban
vidéki térségekben
Forrás: Pro-AKIS
– Specifikus
oldal cél: együttműködésben történő innováció és kutatás
tudásmegosztás, beleértve a generációk közötti együttműködést
is
– 1. terület: Az AKIS erősítése, és a kutatással való kapcsolat
erősítése
– 2. terület: A tanácsadási szolgáltatások erősítése az AKIS
rendszerében
– 3. terület: Interaktív innováció erősítése
– 4. terület: A digitális átállás támogatása az agrárgazdaságban

Modernizáció a KAP Stratégiai Tervben
(a) A KAP Stratégiai Terv hozzájárulásának a kifejtése a
modernizációval kapcsolatos általános EU célhoz, kiemelten:

95.felépítésének
Cikk (1)leírása,
g) a KAP
(i) Az AKIS
amely összesíti az
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tudás-előállítói
és korszer
űsítéséterületek
t biztos
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biztosító
felhasználói közötti tudásáramlás megtervezését;
ismertet
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> 105. oldal ééss
ismertetése
(ii) A tanácsadási szolgáltatások, a kutatás és a KAP hálózat
102.belül
Cikk
-->
> együttműködésének
111. oldal
AKIS keretein
történő
leírása, valamint
a tanácsadás és innovációs támogatás biztosításának leírása.

(b) A digitális technológiák fejlesztését szolgáló stratégia
leírása, amelynek használata az agrárgazdaságot és a vidéki
térségeket, valamint a KAP Stratégiai Terv intézkedéseinek
hatását és hatékonyságát hivatott segíteni.

Modernizáció a KAP indikátorok között
Célhoz - Modernizációhoz
•Hatás indikátor
I.1. Tudásmegosztás és innováció: a KAP ezen célra
Annex aránya
I. Impact,
költött költségvetésének
– szerintemResult
ez nem
hatásindikátor,
hanem
output
and
Output
Indicators

•Eredmény
indikátorok
Purusant
to Article 7

Purusant to Article 7

R.1. Teljesítmény javítása tudásfejlesztéssel és
oldal és
és 55-6.
-6. oldal?
innovációval:1.
a tanácsadásban,
képzésben,
tudáscserében, EIP-Ocs tagságban résztvevő
gazdálkodók száma
R.2. A tanácsadás és a tudásrendszer összekötése: az
AKIS-be integrált tanácsadók száma/gazdálkodók
száma
R.3. Agrárgazdaság digitalizációja: a precíziós
gazdálkodásra fordított KAP támogatásában
részesülő gazdálkodók száma

Intézkedésekhez –
többfelé
•Output indikátorok:

O.1. EIP Operatív csoportok száma
O.2. Tanácsadók száma akik
indítanak, vagy tagjai EIP Operatív
csoportnak
+
Tudásmegosztás és információs
intézkedésben?
O.29. Tanácsadásban és képzésben
részesülő gazdálkodók száma
O.30. Tanácsadásban és képzésben
részesülő nem-gazdálkodók száma
+
Egyebek?

A KAP adminisztráció
digitalizációjának kihívásai?
• Monitoring – (majdnem) folyamatos
megfigyelés
– Sentinel alapján, a MePAR működés segítése
• Helyszíni ellenőrzés 2.0, „egyéb releváns
bizonyíték”
– geo-taggelt fotók
– drónfelvételek
– műholdképek (Copernicus – Sentinel műholdak)

• #YellowFlowersEU – egy pilot projekt
LANDSENSE:
– Fotózzon virágzó repcét
– Twitteren tegye közzé #YellowFlowersEU hashtag-el
– Közzétételkor taggelje a helyszínt
Határidő: 2018. május 31.
A JRC kutatói így javítani tudják a Copernicus adatain
alapuló információkat

Összefoglaló üzeneteim
• AKIS a modernizációs cél elérésének kulcsa
– Együttműködés alapú innováció
– Szaktanácsadás alapú fejlesztés – kondicionalitás!

• Nincs még a modernizációhoz
– Könnyen használható rendszer
– Kidolgozott indikátorrendszer

• Ezért el kell érni az átmenethez való jogot
– Élcsapat nem elég
– Követők – egyszerűsített feltételeknek való megfelelés

• Gond – az utóbbiakon fog múlni a makroindikátorok sorsa…

Köszönöm a figyelmet!
juhasz.aniko@am.gov.hu

