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A projekt alapadatai

Projekt címe: NEFERTITI - Networking European Farms to Enhance Cross

Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration

Projekt száma: 772705

Pályázat típusa: Horizon 2020 RUR-12-2017

Rural Renaissance - Fostering innovation and business opportunities

Futamidő: 48 hónap (Start: 2018.01.01.)

Teljes budget: 7 M EUR

SZE költségvetés: 96 866 EUR (~30,9 MFt)



Projektpartnerek

32 partner 
16 országból

45 hub
10 témában



A projekt célja 

• A NEFERTITI célja egy EU-szintű hálózat létrehozása, 

melynek tagjai egymással együttműködő bemutató- és 

kísérleti gazdaságok (mintagazdaságok). 

• A hálózat célja a tudástranszfer, a résztvevők kölcsönös 

előnyös egymásra hatása és az innovációk hatékony 

bevezetése a mezőgazdasági szektorban. 

Célok röviden

• Innováció ösztönzése

• Kölcsönös tanulás 

elősegítése

• Tudáscsere

• Hálózatosodás



• NEFERTITI hálózat tagjainak előzetes igényfelmérése

• akciótervek kidolgozása

• regionális és nemzeti szintű mintagazdasági hálózatok létrehozása

• mintagazdasági és tudástranszfer hálózat tagjainál tartott bemutatók, kölcsönös 

látogatások, képzések

A célok elérésének eszközei 

/ projekttevékenységek



1. Gyepterületek és szénmegkötés

2. Adatalapú döntéshozatal tejtermelő gazdaságokban

3. Hatékony ökológiai állattartási rendszerek

4. Optimális talajminőség szántóföldi növényeknél

5. Szenzoros monitoring és differenciált kijuttatás (VRA) 
szántóföldi növényeknél

6. Növekvő  produktivitás és minőség az ökológiai 
szántóföldi növénytermesztésben

7. Megnövekedett tápanyaghasznosulás a kertészetben

8. Hatékony vízfelhasználás a kertészetben

9. Peszticid-felhasználás csökkentése a szőlő-, gyümölcs- és 
zöldségtermesztésben

10. A gazdálkodás vonzóbbá tétele 

10 NEFERTITI tematikus hálózat / Network



NEFERTITI hálózatok: Állattenyésztés
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NEFERTITI hálózatok: Szántóföldi növények
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NEFERTITI hálózatok: Kertészet
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A projekt keretében kialakított európai szintű hálózat 

Nefertiti Networks/ Nefertiti hálózatok felépítése ún. 

hub-ok (bemutató gazdaságok tematikus csoportja) 

összessége. 

A SZE MÉK két hálózat munkájában vesz részt, ahol 1-1 

hub kialakításáért felelősek a vezetők: 

• „Crop sensing and variable rate application" / 

Szenzorokkal történő monitoring és változó 

mennyiségű (differenciált) kijuttatás (VRA) 

• „farmON Hub” - Te is tudsz gazdálkodni: Hogyan 

tegyük vonzóvá a gazdálkodást?

A SZE MÉK részvétele a tematikus hálózatokban



Te is tudsz 

gazdálkodni! 

Hogyan tegyük vonzóvá 

a gazdálkodást?

Regionális hub-ok / farmON HUb

A farmON HUb a NEFERTITI projekt keretében kialakított regionális klaszter, ami a 

dunántúli területen működő bemutató gazdaságokat és más innovatív agrár- és 

élelmiszeripari szereplőket fog össze.

• A hub „alapját” olyan bemutató gazdaságok és innovatív agrár- és 

élelmiszeripari (precíziós gazdálkodás, zöldségtermesztés, hús előállítás) 

vállalkozások adják, melyek jó példaként (best practice) szolgálhatnak 

egyrészt az új típusú szervezeti struktúrák (partnerségek, közösségi 

gazdálkodás), de akár a hagyományos gazdálkodás szemléltetéséhez is.

• A hub-on belül a bemutató gazdaságok munkáját segítik a regionális AKIS 

további szereplői - szaktanácsadók, kutatók, gazdaszervezetek, politikai 

döntéshozók - akik különböző perspektívákkal gazdagítják a HUb tudásbázisát, 

lehetőségeit. 

• A hub fő célja, hogy felkeltse a fiatalok és pályakezdő gazdálkodók 

érdeklődését a mezőgazdasági karrierlehetőségek és új/alternatív 

gazdálkodási módok iránt. Ennek eszközei pl. bemutatók/képzések szervezése, 

sikeres gazdálkodók/vállalkozók bemutatása, viták, beszélgetések 

kezdeményezése, kapcsolatépítő fórum megteremtése, gyakorlati munkák 

kipróbálása a gazdaságban.





www.nefertiti-h2020.eu

NEFERTITI.EU

NEFERTITI

@NEFERTITI_EU

europe@acta.asso.fr

channel

11. Social networks / medias and contacts

https://twitter.com/ACTA_asso
http://www.nefertiti-h2020.eu/
http://www.linkedin/NEFERTITI_EU
http://www.linkedin.com/nefertiti
https://twitter.com/NEFERTITI_EU
mailto:europe@acta.asso.fr


NEFERTITI PARTNERS


