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  organikus talaj- és lombtrágya 

•  alga 

•  baktérium  

•  gomba 

  rizoszférához kapcsolódó kutatás-

 fejlesztés 

  molekuláris biológiai szintű monitoring 

  alga alapú állati takarmányok 

 fejlesztése (sertés, hal) 

  fermentációs módszerek fejlesztése, 

 optimalizálása  
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  üzleti tervezés 

  forráskeresés, forrásteremtés 

  adminisztratív támogatás 

  oktatás, képzés 

  mentorálás 

  életciklus-elemzés 

  innováció fenntarthatóságának             

 elemzése 

   szakértői támogatás 

   innováció marketing 
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GINOP-2.1.1-15- 2015-00058 

PÉLDA 1. 
A rövid takarmányozási lánc helyreállítását és egyben a szójafüggőség csökkentését célzó, a GMO 

mentességet biztosító neotradicionális termelési eljárás kidolgozása a sertéstenyésztésben a 
Kurucz Farm Kft-nél 
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„Földtől az asztalig” 



PÉLDA 2. 

VegaAlga Zöldségcentrum Kft.  BZN 

Hosszú távú,  
fenntartható fejlődés 

Klímaváltozás 

Fogyasztói tudatosság 

Globális 
fenntarthatóság 

Munkahelyteremtés 

Versenyképes 
növekedés 

Természeti  
források 
kezelése 

Lehetőségek a földben, fában, vízben 

Nem hasznosított  
erőforrások hasznosítása 

üvegház 

termálvíz 

szerves hulladék 

informatika 

kémia 

A hasznosított erőforrások 
még hatékonyabb hasznosítása 

agrártudomány 
közgazdaságtan 

biotechnológia 
termelési eszközök 

növénytermesztés 
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„Multi-actor approach” 

Üzlet Kutatás 

Társadalom, 

oktatás  

Döntés- 

előkészítés, 

döntéshozás 

Befektetés 



Hálózatok, kapcsolatok, tagságok 



Üzenet – Mit tud tenni a BAY?  

Van tapasztalatunk forrásbevonás, projektgenerálás, pályázatírás területén. 

Projektjeink, tagságaink, kapcsolataink lehetővé teszik a régió 

kutatóhelyeinek, vállalkozásainak EU-szintű képviseletét. 

Jó együttműködéseket tudunk kialakítani és ehhez további 

partnereket keresünk. 

Komplementer kompetenciákat keresünk, illetve szeretnénk a 

tudásunkat és tapasztalatainkat  megosztani. 

Felelősek vagyunk a megítélt támogatások regionális hasznosulásáért. 



E-mail: akos.koos@bayzoltan.hu 

 

www.bayzoltan.hu 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


