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PARTNEREK

HONNAN EZ A TÉMA?
Napjainkban egyre erősödik az a felismerés, hogy a 
talaj, a vizek és a biodiverzitás - tehát a környezeti 
közjavak - megőrzése mellett az emberiségnek 
szükséges mennyiségű élelmiszer és biomassza 
megtermelése jelentette kihívást lehetetlen megoldani a 
jelenleg széles körben uralkodó konvencionális 
mezőgazdálkodási formákkal. 

Az agro-ökológiai megközelítések és az ún. 
öko-funkcionális intenzifikáció alapvetőnek tekinthetők  
a jövő fenntartható élelemtermelése szempontjából. A 
nemzeti és nemzetközi erőfeszítések ellenére a közjavak 
és piaci/magánjavak együttes előállítása nincsen 
egyensúlyban, és gyakran nem fenntartható sem üzemi 
szinten, sem pedig a gazdálkodási rendszerek szintjén.

MELYEK A PROJEKT VÁRHATÓ
HATÁSAI?

• javuló módszertani kapacitás az agro-ökológiai 
megközelítések fenntarthatóságának értékelésében

• továbbfejlesztett integrált kapacitás és tudásmegosztás 
a fenntartható európai gazdálkodási rendszerek hosszú 
távon életképes stratégiáinak kialakításához

• érintettekkel együtt kialakított új és hatékony piaci 
mechanizmusok, és szakpolitikai eszközök a 
gazdaságilag életképes agro-ökológiai gazdálkodási 
rendszereken keresztüli közjavak előállításához

• továbbfejlesztett agro-ökológiai gazdálkodási 
tudásbázis az EU-ban, EU-, nemzeti- és regionális 
szintű szakpolitikai döntéshozóknak,  értéklánc 
szereplőknek és fogyasztóknak

• a KAP 2020 utáni reformfolyamatához információ 
biztosítása, a környezetvédelmi szakpolitikák és vidéki 
munkahelyteremtési politikák terén

MIRŐL SZÓL AZ UNISECO PROJEKT?
Az UNISECO projekt elősegíti az agro-ökológiai megközelítések gazdálkodási rendszerekben 
történő megvalósítását és továbbfejlesztését elősegítő vagy éppen gátló gazdasági-társadalmi és 
szakpolitikai tényezők megértését. A projekt azonosítja és elősegíti a hatékonyabb és hathatósabb 
európai mezőgazdasági fejlődési stratégiákat figyelembe véve azok sokféleségét.

KÖVESSEN
BENNÜNKET!

VEGYEN RÉSZT 
ÖN IS!

KAPCSOLAT

KOORDINÁLÓ 
INTÉZMÉNY

UNISECO Project

UNISECO Project

Vegyen részt a nemzeti 
műhelybeszélgetésekben

Vegyen részt az esetta-
nulmányokban

Vegyen részt a virtuális 
Multi-Aktor Platform    
online közösségünkben 
(MAP-NEF)

Hazai kapcsolattartó:
Dr. Balázs Katalin
Geonardo Kft.
Email: uniseco@geonardo.com

Dr. Gerald Schwarz
Email: gerald.schwarz@thuenen.de
Telefon: +49 531 596 5140
Thünen Agrárgazdasági Kutató Intézet
Bundesallee 63 38116 Braunschweig
NÉMETORSZÁG

UNISECO honlap és
Agro-ökológiai Tudásközpont
https://uniseco-project.eu

Íratkozzon fel a rendszeres 
hírlevelünkre és kövessen 
bennünket közösségi média 
csatornáinkon!

MIKÉNT FOGJUK ELÉRNI A KITŰZÖTT PROJEKT CÉLOKAT?
a) áttekintjük az agro-ökológiai megközelítések gátló- és hajtótényezőit, ezek alapján részvételi forgatókönyveket készítünk
b) empirikus adatgyűjtést végzünk a részvételi technikákon alapuló esettanulmányokban, közös tudásmegosztáson alapuló
 innovatív menedzsment stratégiákat és ösztönzőket dolgozunk ki az érintettekkel
c) modern természetföldrajzi és gazdasági-társadalmi modellekkel, robosztus indikátorokkal értékeljük az agro-ökológiai gazdálkodási rendszerek fenntarthatóságát
d) módszertani eszköztár fejlesztésével értékeljük az agro-ökológiai gazdálkodási rendszereket támogató menedzsment stratégiákat
 és európai szinten értékeljük az ezeket ösztönző piaci és szakpolitikai intézkedések hatásait

Az agro-ökológiai gazdálkodási rendszerek 
fenntarthatóságának megértése
és fejlesztése az EU-ban

Hogyan termelhetők közjavak úgy, 
hogy közben a magánjavak termelése 

is életképes legyen?

Hogyan biztosítható a gazdasági és 
társadalmi fenntarthatóság üzemi 

szinten anélkül, hogy túlzottan függne 
a gazdálkodás a támogatásoktól?
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2 Azon tényezők kutatása, ame-
lyek hátráltatják vagy elősegítik 
az agro-ökológiai meg-
közelítések EU gazdálkodási 
rendszerekben történő sikeres 
alkalmazását, amelyek jobb 
menedzsment stratégiákhoz 
vezetnek.

1  Az agro-ökológiai 
gazdálkodási rendszerek fenn-
tarthatósági értékeléséhez a 
társadalmi-ökológiai rendszer kon-
cepcionális keretének kialakítá-
sa és működésbe hozása.

5 Az agro-ökológiai gazdálkodási 
rendszerek innovatív fejlesztési 
stratégiáinak közös kidolgozása, 
tekintettel a nemek részvételére  
és a gazdálkodói demográfiára, 
valamint mindezek értékelése   
az EU gazdálkodási rendszereinek 
sokfélesége közepette.

4 Az agro-ökológiai gazdálkodási 
rendszerek társadalmi, gazdasági 
és környezeti teljesítményeinek 
értékelése a konvencionális rendsze-
rekhez képest, üzemi, üzem-csoport 
és térségi szinteken, reprezentatív 
tipológia alapján.

8 Az innovatív piaci és szakpoli-
tikai ösztönzők  gyakorlati 
bevezetésének alkalmasság vizs-
gálata esettanulmányokban 
üzemi, regionális, nemzeti és EU 
szinteken.

6 Az agro-ökológiai gazdálkodás 
kiterjesztése megvalósításának 
térségi szintű fenntarthatósági 
hatásainak értékelése, a 
környezeti, gazdasági és társadal-
mi szinergiák és kompromisszumok 
azonosítása regionális, nemzeti és 
EU szinteken.

3 Új transzdiszciplináris 
módszertani megközelítések 
fejlesztése és tesztelése  az 
agro-ökológiai gazdálkodási 
rendszerek fenntarthatósági 
értékelésének jobbításához.

9 Az érintettek körében kapac-
itás és tudásmegosztás, az 
agro-ökológiai megközelítések 
továbbfejlesztési akadályainak 
lebontása, valamint az 
agro-ökológiai gazdálkodást 
támogató hatékonyabb szak-
politikák megalapozása 
érdekében.

7 Az érintettek bevonásával kidol-
gozott agro-ökológiai gazdálko- dási 
rendszereket támogató innovatív 
piaci és szakpolitikai ösztönzők 
többszempontú értékelése az EU-ban: 
a termelékenység növelése,  
munkahelyteremtés az agrárszektorban  
és vidéki térségekben.

Részvételi esettanulmányokon keresztül 
teszteljük  az agro-ökológiai 
megközelítések elősegítésére  
kidolgozandó innovatív stratégiák és 
ösztönzők környezeti, gazdasági és 
társadalmi hatásainak értékelésére 
szolgáló UNISECO módszertani 
eszköztárat a következő országokban:
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