
A Horizont 2020 EU kutatási és innovációs keretprogram SFS-29-2017: Társadalmi-öko-gazdaságtan - 

társadalmi gazdaságtan az ökológiai megközelítésekben című felhívás keretében zajló projektek 

UNISECO: Agro-ökológiai gazdálkodási rendszerek fenntarthatóságának feltárása és fejlesztése az 

Európai Unióban 

és 

LIFT: Low-Input gazdálkodás és területek – Tudás integráció az ökoszisztéma alapú gazdálkodás 

elősegítésére 

Közös tájékoztatás 

Az agro-ökológiai megközelítések a kémiai inputokra épülő gazdálkodás alternatívájaként egyre inkább 

előtérbe kerülnek, amikor arra keressük a választ hogyan lehet megfelelő mennyiségű élelmet és 

biomasszát termelni anélkül, hogy tönkre tennénk az ökoszisztéma szolgáltatások biztosításához 

elengedhetetlen talajt, vizeket és biodiverzitást. Közismert, hogy az agro-ökológiai megközelítéseket 

alkalmazó gazdálkodási rendszerek több tudást és hektárra vetítve több munkát igényelnek a 

konvencionális gazdálkodáshoz képest. Emellett azonban szükség van arra is, hogy feltárjuk és jobban 

megértsük azokat a 

társadalmi-gazdasági és 

politikai tényezőket is, 

amelyek gátolják vagy éppen 

elősegítik az ilyen rendszerek 

kialakulását és működését. 

A témában rejlő kihívások 

megválaszolásának 

elősegítésére indult el 2018. 

májusában két többéves 

Európai uniós kutatási projekt 

hazánk részvételével.  

Az UNISECO és LIFT projekt az EU gazdálkodási rendszerekben az agro-ökológiai megközelítések kialakulását 

és működését gátló vagy elősegítő társadalmi-gazdasági és politikai tényezők jobb megértését célozzák, 

azonosítva azokat a tendenciákat és változásokat előidéző tényezőket, amelyek elősegítik a gazdálkodók, 

illetve az értéktermelési lánc többi szereplőjének (pl. fogyasztók, oktatásban résztvevők és szakpolitikusok) 

bevonását.  

Az átfogó cél az, hogy javuljon az európai gazdálkodási rendszerek fenntarthatósága, a továbbfejlesztett 

agro-ökológiai megközelítések erősítésével a közösen megalkotott, továbbfejlesztett és gyakorlat által 

igazolt stratégiák és ösztönzők révén. 

A 2018 május 1. és 2021 április 30. között zajló UNISECO projektben – hazai részről a Geonardo Kft. 

részvételével - olyan koncepcionális keretet dolgozunk ki és igyekszünk működésbe hozni, amely azonosítja 

és elősegíti a hatékonyabb fejlesztési stratégiákat és szakpolitikai támogatási formákat az európai 

mezőgazdaság sokszínűsége közepette. Az UNISECO módszertani eszköztárat fog szolgáltatni az EU 

gazdálkodási rendszereiben alkalmazható agro-ökológiai megközelítéseket támogató innovatív stratégiák, 

piaci és szakpolitikai ösztönzők környezeti, gazdasági és társadalmi hatásainak értékeléséhez helyi, 

regionális, nemzeti és EU szinten. 



A 2018 május 1. és 2022 április 30. között futó LIFT projekt – hazai részről a Magyar Tudományos Akadémia 

Közgazdaság – és Regionális Tudományi Kutatóközpont részvételével - innovatív keretet dolgoz ki a 

fenntarthatóság több szinten történő értékelésére, valamit az ökológiai termelés adaptációja felé vezető 

kritikus út azonosítására, mindezt a közjavak valamint ökoszisztéma szolgáltatások minőségjavításának 

figyelembevételével. E cél érdekében, a projekt innovatív döntés támogató eszközöket alakít ki, a 

transzdiszciplináris tudás, valamint az érdekelt felek tapasztalatainak integrálásával. 

Az európai mezőgazdaságot érintő kihívások, hogy mezőgazdasági termékeket állítson elő a piacra és 

közjavakat a társadalom számára, összetettek és egymáshoz szorosan kapcsolódnak, és a megfelelő 

válaszoknak figyelembe kell venniük a helyi adottságokat, feltételeket. Erre tekintettel, mindkét projekt 

nagy hangsúlyt helyez az érdekeltek széles körű bevonására a projekt minden szakaszában, hogy a 

megfelelő kérdéseket és felmerülő kihívásokat azonosítsa és, hogy biztosíthassa a potenciális stratégiák és 

intézkedések alkalmasságát, alkalmazhatóságát, elfogadottságát és átvihetőségét. Mindez lehetővé teszi, 

hogy Önök, érintettek hasznosíthassák a meglévő tudás és tapasztalat tagállamokat átívelő átvitelét. 

További információért kérjük keresse fel a projektek honlapját, kövessen bennünket közösségi 

csatornáinkon, vagy írjon a hazai kapcsolattartóknak: 

 

 

 

 

 

 

https://uniseco-project.eu 

 

 

 

Dr. Balázs Katalin 

uniseco@geonardo.com 

 

A projekt támogatást kapott az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja keretében. 

Támogatási szerződés száma: N° 773901. 
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http://www.lift-h2020.eu/ 

 

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság – és 

Regionális Tudományi Kutatóközpont  

Dr. Fertő Imre 

Dr. Bakucs Zoltán 

 

A projekt támogatást kapott az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja keretében. 

Támogatási szerződés száma: N° 770747. 
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