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1. Bevezetés
A „Dél-Kelet Európai” Operatív Program keretében megvalósuló “APP4INNO - Establishment and promotion of
new approaches and tools for the strengthening of primary sector’s competitiveness and innovation in the South
East Europe”, projekt célja, hogy új megközelítések létrehozásával és népszerűsítésével fokozza az innovációt
és a technológiai transzfert a primer szektorban. A projekt vezető partnere az olaszországi „Veneto
Agricultura”, melyet egy transznacionális partnerség támogat, magában foglalva állami szervezeteket
Bulgária, Görögország, Magyarország, Románia, Albánia, Horvátország, Szerbia és Ukrajna területeiről. A DélDunántúli Regionális Innovációs Ügynökség mint projekt partner aktívan részt vesz minden projekt
tevékenységben, növelve az agrár-élelmiszeripari lánc és a helyi jellegzetes termelés hatékonyságát.
További információk találhatók a projektről a www.app4inno.com weboldalon.
Az APP4INNO projekt keretében létrejött a „primer szektor versenyképességét támogató
transznacionális platform”, (továbbiakban Platform) azaz egy KKV-kat segítő információs felület, amelyet a
projekt partnerek működtetnek azzal a céllal, hogy fejlesszék az agrár-élelmiszeripari vállalkozások
versenyképességét.
A Platform elindítja az „Ötletversenyt”, melynek keretei között innovatív projekt ötletek megvalósítása kerül
támogatásra.
Az érdeklődő vállalkozások az alábbiakban részletezett szabályok alapján nyújthatják be pályázataikat. A
leginnovatívabb pályázatok kerülnek kiválasztásra, melyek megvalósításuk során díjmentes szakértői
technikai támogatásban részesülnek.
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2. Támogatható pályázók
Az Ötletverseny nyitott az agrár-élelmiszeripari ágazat területén működő mikro-, kis-és középvállalkozások
(KKV-k) számára.
EU előírások alapján, a fenti vállalkozások az alábbi fő paraméterek alapján kerültek meghatározásra:




A mikrovállalkozások legfeljebb 10 alkalmazott foglalkoztatnak;
A kisvállalkozások legfeljebb 50 alkalmazott foglalkoztatnak;
A középvállalkozások legfeljebb 250 alkalmazott foglalkoztatnak1.

Továbbá, a mikro-, kis-és középvállalkozások (KKV-k) kategóriáiba olyan vállalkozások tartoznak, melyek éves
árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió
eurót2.
A támogatható KKV-k törvényesen működő magánjogi szervezetek, melyeket a cégbíróságon is bejegyeztek,
valamint az agrár-élelmiszeripar termelői szektorában működnek a NACE kódok szerint, melyeket a Melléklet
tartalmaz.
A pályázó KKV-k az alábbi területek valamelyikén kell, hogy székhellyel rendelkezzenek: Bulgária
(Severoiztochen régió), Görögország (Anatoliki Makedonia, Thraki régió), Magyarország (Dél-Dunántúli régió),
Olaszország (Veneto, Lombardia, Puglia régiók), Románia (Észak-nyugati régió), Albánia, Horvátország
(Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska régió), Szerbia.
Gazdasági alanyok konzorciuma is részt vehet az Ötletpályázaton.
A következő gazdasági alanyok lehetnek konzorciumi tagok az agrár-élelmiszeripari KKV-k mellett:
1. Kutatóközpontok és egyetemek;
2. Egyesületek, üzleti támogató központok,
3. A felsoroltaktól eltérő gazdasági ágazathoz tartozó kis-és középvállalkozások, melyek ugyanakkor
szorosan kapcsolódnak az agrár-élelmiszeripari szektorhoz (pl. ICT fejlesztők, agrár-élelmiszeripari
gyártók stb.)
A fentiek alapján a következő szabályok érvényesek:
a) A konzorcium vezetője a fentiek alapján meghatározott agrár-élelmiszeripari KKV;
b) A Vezető agrár-élelmiszeripari vállalat a kizárólagos felelőse a pályázat megvalósításának;

1

European Commission (2003-05-06). "Recommendation 2003/361/EC: SME Definition". Retrieved 2012-09-28.

2

ENTERPRISE AND INDUSTRY PUBLICATIONS The new SME definition, User guide and model declaration, Extract of Article 2 of the Annex of

Recommendation 2003/361/EC.
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c) A konzorciumi tagok függetlenek (jogi, pénzügyi és adminisztrációs nézőpontból) az APP4INNO
projekt
partnereitől;
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3. Pályázati követelmények
A beadott pályázatoknak a következő jellemzőkkel kell rendelkezniük:

Kézzelfogható outputok és eredmények elérésének segítése. A projekteknek tisztán láthatóan hozzá kell
járulniuk ahhoz, hogy megszűnjenek azok az akadályok, melyek az innováció fejlesztésének és széleskörű
alkalmazásának útjában állnak. A projektek továbbá segítik az agrár-élelmiszeripari termékek piacbővítését a
meglévő piacok növelésével, illetve újak létrehozásával, valamint növelik az agrár-élelmiszeripari vállalatok
versenyképességét. A projektek népszerűsítik a mezőgazdaság és termékeinek eszmei értékét (pl.:
helyi/jellegzetes termékek, környezetbarát mezőgazdaság értékének elismerése a piacon), valamint az agrárélelmiszeripari láncok racionalizálását. Továbbá, a pályázatoknak gazdasági szempontból kivitelezhetőnek kell
lenniük, a lehető legtöbb kézzelfogható eredményt elérve a beruházások, a forgalom, a piaci penetráció és a
munkahelyteremtés területein. Az innovációnak különböző formái lehetnek, pl. folyamat-innováció, termék
innováció, rendszer vagy szervezeti innováció, betörés egy új piacra, vagy inkrementális innováció: a
pályázatoknak olyan kezdeményezéseket kell tartalmazniuk, melyek kézzelfogható és innovatív
eredményeket hoznak létre. Tanulmányok és kutatási tevékenységek csak abban az esetben támogathatók,
ha első gyakorlati alkalmazásuk is célkitűzésként szerepel.

Transzferálhatóság. Az új megoldások alkalmazása mellett, azok megismételhetősége és kihasználhatósága
szintén fontos szempontok. A pályázatoknak be kell mutatniuk demonstratív értéküket és alkalmasságukat a
továbbadásra/kihasználhatóságra.

Az APP4INNO eszközök és szolgáltatások igénybevétele. A projektek igénybe veszik a Platform
szolgáltatásait és eszközeit, melyek a következő linken érhetők el: http://network.app4inno.eu .

Megvalósításra készen. A pályázatoknak megvalósításra készen kell állniuk, amikor elfogadásra kerülnek.
Amennyiben különleges engedély vagy jóváhagyás szükséges a megvalósításukhoz, azt jelezni kell a
jelentkezés során, valamint a pályázat benyújtása idején azoknak már rendelkezésre kell állnia.

A projekt időtartama nem haladhatja meg a 6 hónapot, figyelembe véve a jóváhagyott projektek kezdeti
időpontját, amely 2013. október 15. valamint záró dátumát, amely 2014. április 14. Kizárólag rendkívüli és
indokolt esetben, a projekt maximum 30 nappal történő meghosszabbítására van mód.
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4. Az Ötletverseny általános jellemzői és célkitűzései
Az Ötletverseny olyan pályázatok megvalósítását támogatja, melyek hozzájárulnak az agrár-élelmiszeripari
innováció fejlesztéséhez. Az Ötletverseny támogatja mind a hard innovációt (az eljárások gépesítésének
növelése, új eszközök beszerzése, a termelési folyamatok racionalizálása, új kémiai termékek és
nyersanyagok használata, stb.) mind a soft innovációt (új ötletek és alkalmazások kifejlesztése, termékek
testre szabása és ügyfélszolgálati szolgáltatások, minőségfejlesztés, marketing és értékesítés támogatása,
immateriális beruházás a kommunikáció és márkaépítés területein, közös innováció az ügyfelekkel és a
beszállítókkal).
Az Ötletverseny olyan projekteket támogat, melyek segítik az agrár-élelmiszeripari szektor területén
megjelenő akadályok elhárítását, mint:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Az innovációs kultúra hiánya
A humán erőforrás szakmai ismereteinek alacsony színvonala
Az ellátási lánc vertikális széttagoltsága
A helyi klaszterek gyengesége
Hozzáférési akadályok a technológiai innovációhoz
A kínált minőségi termékek elismertségének hiánya

A legjobb pályázati ötlet megvalósítása során díjmentes támogatásban részesül a Platform felületén
keresztül, maximum 2 fő/nap szakértői támogatás által.

Az Ötletverseny fő célkitűzései:
‐

‐

‐

Az agrár-élelmiszeripari vállalkozók innovációs kapacitásának és kompetenciáinak fejlesztése,
kapacitásaik növelése valamint új ismeretek termelési eljárásokban történő alkalmazásának
támogatása által;
Új és integrált innovációs megközelítések adaptációjának támogatása, valamint az innovatív áttörések
akadályainak leküzdése. A megoldások magas hozzáadott értéket képviselő termékeket, eljárásokat,
technológiákat és szolgáltatásokat foglalnak magukban;
A helyi mezőgazdasági KKV-k új nemzetközi piacokon történő megjelenésének támogatása, azáltal,
hogy (a) a helyi termelési potenciál kihasználásra kerül, valamint új termelési eljárások kerülnek
kialakításra, melyek megfelelnek a dél-kelet európai térség más gazdasági szektoraiban megjelenő új
igényeknek (pl. az élelmiszer-ágazatban, az energia szektorban, vagy az ipari szektor területén stb.).
Valamint (b) a mezőgazdaság és termékeinek eszmei értékének láthatóbbá tételével (mely a
környezeti szolgáltatásokhoz és területiséghez kapcsolódik).
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5. Az Ötletverseny tevékenységi területei
Az Ötletverseny olyan projekteket támogat, amelyek az előző fejezetben említett célok megvalósítását tűzik ki
célul, támogatva az agrár-élelmiszeripari KKV-k versenyképességének növelését. A tevékenységi területek az
alábbiak:

5.1 A mezőgazdaság és termékeinek eszmei értéke
Számos esetben, az agrár-élelmiszeripari termékeket „hozzáadott tartalom” jellemzi, főként az egyediség,
egészségesség és a környezeti fenntarthatóság szempontjából, amelyek jóval túlmutatnak a puszta
táplálkozási funkciónál.
A helyi/jellegzetes mezőgazdasági termékek jelentik az ismertetőjegyét a regionális kultúráknak Európa
szerte. Másrészt, az új élet stílusok keresletet hoznak létre olyan innovatív élelmiszerekre, melyek kielégítik az
új fogyasztói elvárásokat a biztonság és használatra készség szempontjából.
A produktív célok mellett, a mezőgazdaság mindig is alapvető szerepet játszott a környezet megóvásában. A
pozitív áttételes hatások, melyek a felelős mezőgazdasági eljárásoknak köszönhetők, könnyen
megismertethetők a fogyasztókkal, vonzóbbá téve ezáltal a termékeket, melyek környezetbarát módon
kerülnek előállításra.
Az új fogyasztói igények kielégítése, a „tradicionális” és „low impact” termékek eszmei értéke jelentik a kulcsot
ahhoz, hogy az európai termékek versenyképesek legyenek a nemzetközi piacokon.
A mezőgazdaság és termékeinek eszmei értékének népszerűsítése azt jelenti, hogy az alacsony környezeti
terhelést eredményező termékek „környezeti tartalma” láthatóbbá válik, növelve ezzel a fogyasztók
tudatosságát a társadalmi és környezeti értékek felé, melyekkel a helyi jellegzetes termékek rendelkeznek,
ugyanakkor hangsúlyozva azok magas élelmiszeri minőségét a biztonságosság, egészségmegőrzés, helyi
eredet, valamint használatra készség szempontjából.
Ezen tevékenységi területen támogatásra kerülő projekteknek az alábbi célkitűzések egyikére szükséges
hivatkozniuk:
-

Fenntartható
agrár-élelmiszeripari
termékek
előállításának
megerősítése
környezetbarát
technológiák/eljárások alkalmazásával a termelési folyamatok során;
Magas minőségű helyi termékekhez kapcsolódó meglévő regionális hozzáadott értékkel rendelkező láncok
megerősítése termék-, illetve folyamat innováción keresztül;
Innovatív termékek értékének megismertetése a fogyasztókkal.
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Projekt ötletek
A következő lista példákat nyújt olyan kezdeményezésekre, melyek a projekt keretében megvalósításra
kerülhetnek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez nem egy teljes lista, ezektől eltérő projekt ötletek is
benyújtásra kerülhetnek.
-

-

Organikus és természetes élelmiszerek láthatóságának növelését célzó tevékenységek;
A mezőgazdasági hulladék és melléktermékek energetikai célú hasznosítását támogató tevékenységek;
Magas környezeti értékkel rendelkező termékek láthatóságának növelését célzó tevékenységek
(tanúsítványok és címkézés által);
A fogyasztói igényeknek való megfelelés, ügyfélszolgálati szolgáltatások, valamint a termékek
fogyasztókkal együttműködve kialakított innovációjának támogatása;
Immateriális befektetések támogatása a „minőségi és helyi eredetű” termékek kommunikációjába.
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5.2 Az agrár-élelmiszeripari láncok racionalizálása
A primer szektor, melyet az ellátási láncok horizontális és vertikális szerkezeti integrációjának hiánya jellemez,
alacsony kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy létrehozza saját innovációs prioritásait, melyek megfelelnek a
piaci igényeknek.
A termelési rendszerek magas fokú töredezettsége meghatározza a különböző élelmiszeripari láncokat,
amelyekben elsősorban a termék típusa befolyásolja a lánc hosszát és hatékonysági fokát. Például a friss
termékek esetében, amelyeket töredezett és szezonális kínálat jellemez, valamint romlandóak és nehezen
tárolhatók (tipikusan a legtöbb friss zöldség), a nagykereskedelem egy olyan út, amelyet nehéz elkerülni, még
akkor is, ha a többi állomás hatékonyan szervezett. A lánc hosszát szintén befolyásolja a végső felhasználók
fogyasztási szokása: a fogyasztók figyelme nagymértékben az olyan termékek felé fordult, melyek magas
szintű „szolgáltatással” rendelkeznek (pl. első osztályú termékek), friss termékek, és jellegzetes/helyi
termékek. A legtöbb agrár-élelmiszeripari láncban a láncon belüli kapcsolatok nem elég erősek ahhoz, hogy
pozitív szinergiát hozzanak létre a szereplők között, akik ezzel megerősíthetnék a teljes láncot és a termékek
hatékonyabb marketingjét biztosítanák.
Ennek keretében, a termelési lánc racionalizációja jelenti az egyetlen utat az agrár-élelmiszeripari szektor
versenyképességének biztosítására.
Ezen tevékenységi területen támogatásra kerülő projekteknek az alábbi célkitűzések egyikére szükséges
hivatkozniuk:
-

A termelési folyamatok hatékonyságát növelni képes vertikális hálózatok és klaszterek létrehozása a
termelési lánc mentén;
A termelési eszközök használatának hatékonyságát növelni képes horizontális hálózatok és klaszterek
létrehozása azonos szegmens alanyai között;
Megegyezések elősegítése a hálózat működtetői között, azzal a céllal, hogy a feldolgozó/élelmiszeripar
nyersanyag ellátását minőségileg és mennyiségileg is stabilizálják;
Újtechnológiák/termelési folyamatok bevezetése a mezőgazdasági termelési ciklusok optimalizációjának
céljával (ide értve az energia hatékonyság fejlesztését).
Logisztikai optimalizáció a termékek minőségének és egészségmegőrző tulajdonságának növelése,
valamint a költségek csökkentése érdekében;
A mezőgazdasági innovációs kultúra megerősítése, valamint innovatív folyamatok /tevékenységek
bevezetésének támogatása közös innováció által.

Projekt ötletek
A következő lista példákat nyújt olyan kezdeményezésekre, melyek a projekt keretében megvalósításra
kerülhetnek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez nem egy teljes lista, ezektől eltérő projekt ötletek is
benyújtásra kerülhetnek.
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-

A termelési folyamatok hatékonyságának növelését, az ellátási lánc ellenőrzését, valamint a végső
termékek minőségének és hatékonyságának fejlesztését célzó tevékenységek;
A lánc belső integrációjának fejlesztését, illetve a végső termelés és a termelékenység növelését célzó
tevékenységek;
A lánc nyomon követhetőségének bevezetését támogató tevékenységek innovációs ICT rendszereken
keresztül is;
KKV-k belső innovációját (Open Innovation) támogató tevékenységek, mint üzleti fejlesztő eszközök;
KKV-k klaszterizációját támogató tevékenységek.

Consortium for the development of Polesine
www.consvipo.it
bergoglio@consvipo.it

APP4INNO PROJECT
www.app4inno.com
Establishment and promotion of new approaches
and tools for the strengthening of primary sector's
competitiveness and innovation in the South East Europe

11

-

6. Tudnivalók a jelentkezéshez
A jelentekézéseket a jelentkezési csomag kitöltésével lehet benyújtani (Jelentkezési lap, valamint lehetséges
mellékletek). A jelentkezési lap kitöltésére vonatkozó utasítások a „Jelentkezési lap kitöltési útmutató”,
dokumentum tartalmazza, mely szintén a jelentkezési csomag része. Minden dokumentum elérhető az
APP4INNO weboldalon:www.app4inno.com
Az Ötletversenyhez kapcsolódó dokumentumok az APP4INNO platformon is elérhetők regisztráció után
(http://network.app4inno.eu ): kattintson a „Sign in” (Bejelentkezés) opcióra, hozza létre fiókját, majd
csatlakozzon a cégek hálózatához (Company Network) megadva minimum a cég nevét, típusát, fő
tevékenységét és az országot, ahol a székhelye található a „My business information” (Üzleti adataim) adatlap
kitöltésével (http://network.app4inno.eu/my-business-information ).
A jelentkezési lap minden részét szükséges kitölteni, valamint az eredeti példányon a jelentkező jogi
képviselőjének aláírásával ellátni (konzorcium esetében a konzorcium vezetőjének).
Azok a pályázatok, amelyek nem felelnek meg ezen formai követelménynek, nem kerülnek további
értékelésre.
A jelentkezések beadási határideje 2013. szeptember 16. 12.00 óra (helyi idő szerint). A jelentkezések
benyújthatók ajánlott postai küldeményként, faxon, futárszolgálattal vagy saját kezűleg. Minden esetben, a
határidő a pályázat beérkezésére vonatkozik a következő címre:
Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.
7621, Pécs, Király u. 23-25.
A jelentkezési határidőt követően beérkező kérelmek nem kerülnek elbírására.
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7. Értékelési kritériumok és eljárás
A beérkezett jelentkezések elbírálása az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elvei alapján történik.
Benyújtás és regisztráció után, minden jelentkezés kétlépcsős értékelési eljáráson megy keresztül:
-

Annak ellenőrzése, hogy a kérelem a formai követelményeknek (lsd. 2. és 6. fejezet) megfelelő-e
A formai követelményeknek megfelelt pályázatok ezt követően tartalmuk alapján minőségi értékelésre
kerülnek, a következő kritériumok alapján:

A pályázat kapcsolódása a választott tevékenységi területhez és célkitűzéshez
(max. 35 pont)
Az értékelési kritérium célja, hogy olyan pályázatok kerüljenek kiválasztásra, melyek a legnagyobb mértékben
támogatják a kiválasztott célkitűzés megvalósulását az adott tevékenységi területen. Magában foglalja a
projekt innovatív jellegének értékelését, valamint környezeti hatásait. A kritérium az alábbi al-kritérumokat
foglalja magában:
-

A pályázat kapcsolódása az adott szektor(ok) és régió(k) szükségleteihez és korlátaihoz.
Milyen mértékben innovatív az adott megoldás az érintett szektor szempontjából.
Várható környezeti előnyök (beleértve az erőforrások hatékony felhasználását is).

Módszer
(max. 20 pont):
Az értékelési kritérium célja, hogy felbecsülje a pályázat megbízhatóságát és koherenciáját módszertani
szempontból. A kritérium az alábbi al-kritérumot foglalja magában:
-

A munkaterv koherenciája és átláthatósága, valamint a benyújtott idő-terv valószerűsége.

A pályázó (vagy konzorcium) jellemzői és innovációs attitűdje
(max. 45 pont):
Az értékelési kritérium célja, hogy értékelje a pályázó (vagy konzorcium) jellemzőit, valamint innovációs
attitűdjét. A kritérium az alábbi al-kritérumokat foglalja magában:
A pályázat benyújtója: (max. 15 pont)
-

Egyedüli KKV: 5 pont, vagy
Egyedüli KKV, melyet fiatal/női vállalkozó irányít: 8 pont
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-

Egyedüli KKV, mely klasztertag: 7 pont
Az érintett érték lánc szereplőinek konzorciuma: 5 pont

A pályázó (vagy konzorcium) innovációs attitűdje: (max. 30 pont)
-

Részvétel külső támogatással (EU, országos, stb.) megvalósuló kutatási / innovációs projektekben az elmúlt
5 évben: max. 8 pont
Új termékekhez/termelési eljárásokhoz kötődő márka bejegyzés az elmúlt 5 évben: max. 8 pont
Termelési beruházások (gépek, berendezések, stb.) végrehajtása az elmúlt 5 évben: max. 5 pont
Rendelkezésre álló belső IKT (ICT) hálózat (fejlett számítógép-használat): 5 pont
Konzorcium jelentkezése esetén, legalább egy egyetem/kutatási központ részvétele a konzorciumban: 4
pont
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8. Kapcsolat
A Platform, avagy a projekt munkatársai készséggel állnak rendelkezésre az Ötletversennyel kapcsolatos
kérdések megválaszolásában, valamint a jelentkezési lapok kitöltésének során.
Kérjük, keressék a következő kapcsolattartó személyeket:

Iványi Katalin,
projekt menedzser
Dél-Dunántúli Regionális
Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.
H-7621 Pécs, Király utca 23-25.
Mobil: +36-30/581-2847
Tel.: +36 72 511-676
E-Mail: katalin.ivanyi@ddriu.hu

Kiss Milán
projekt menedzser
Dél-Dunántúli Regionális
Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.
H-7621 Pécs, Király utca 23-25.
Tel.: +36-72/511-676
Fax: +36-72/511-675
Mobil: +36-30/581-3184
E-Mail: milan.kiss@ddriu.hu
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Melléklet 1: támogatható KKV-k
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