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Általános információk
Célok
A növényvédőszerek mezőgazdasági alkalmazása kritikusan fontos a növényi kártevők és
betegségek ellen folytatott harcban, a növénytermesztés minőségi és mennyiségi
eredményeinek fenntartása érdekében. Ugyanakkor jelentős kétségek merülnek fel a
növényvédelmi szerek környezetre, az emberi egészségre, valamint a kemikáliákkal támadni
nem kívánt szervezetekre gyakorolt hatásai kapcsán. A fogyasztók, valamint az élelmiszerlánc
egyre inkább olyan termékeket igényelnek, amelyek maradvány- és káros anyagoktól
mentesek, valamint előállításuk sokkal fenntarthatóbb. Ez az igény különösen a zöldségek és
gyümölcsök esetében jelentkezik, hiszen ezeket gyakran előzetes feldolgozás nélkül, frissen
fogyasztják.
A jelen pályázati felhívás keretében megvalósítandó tevékenységeknek az integrált kártevőés betegségmenedzsment számára új termékek, eszközök és stratégiák fejlesztését, valamint
tesztelést kell elősegíteniük, annak érdekében, hogy a zöldség- és növénytermesztési
ágazatokban (beleértve a fűszer- és gyógyító orvosi növények termesztését is) csökkenjen a
növényvédőszerek felhasználása.
A tervezett tevékenységek az alábbi célok eléréséhez járulnak hozzá:
a növénytermesztési termékektől való függés csökkentése;
új, megnövelt speciﬁcitású, valamint jobb környezeti hatással jellemezhető termékek
bevezetése (például a kemikáliákkal támadni nem kívánt szervezetekre, illetve
természeti erőforrásokra gyakorolt hatás csökkentése);
a maradvány-anyagok koncentrációjának csökkentése zöldségekben, illetve
gyümölcsökben;
az élelmiszerbiztonság növelése, valamint az emberi egészség megőrzéséhez való
hozzájárulás (a fogyasztók, illetve a mezőgazdasági termékeket felhasználók

érdekében);
a növényvédelem terén innovációk támogatása.

Kedvezményezett

• Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont)
• Nagyvállalat
• Mikro-, kis- és középvállalkozás
• Non-proﬁt szervezet (civil szervezet)
• Non-proﬁt szervezet (állami fenntartású intézmény)
• Egyházi jogi szervezet
• Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU
tagországból vagy csatlakozott országból érkezzenek.

Támogatott projektek várható
száma

4-7

Pénzügyi információk
Teljes keret

10.000.000 EUR

EU hozzájárulás
projektenként (max.)

3.000.000 EUR

Támogatási intenzitás

100%

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Előﬁnanszírozás

30-45% előleg kérhető

Elszámolható közvetett
költségek

A közvetlen költségeket kiegészíti a közvetett költségek
átalány-alapú támogatása, melynek mértéke a közvetlen
költségek 25%-ával egyezik meg. Az átalány alvállalkozói
teljesítményre nem igényelhető.
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Elektronikusan
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en
/opportunities/h2020/topics/23110-sfs-17-2017.html

