WEBINÁR MEGHÍVÓ
A Bay Zoltán Nonprofit Kft. és a Magyar Bioeconomy Klaszter tisztelettel meghívja Önt a "K+F és Digitalizáció az
agrár -és élelmiszeriparban" című Webshopra.

IDŐPONT: 2020. november 4. 13:00-15:00

A mai magyar agrár- és az élelmiszeripar digitalizációját hasonló tényezők befolyásolják, mint bármely más iparágét
(optimálisabb
humán
erőforrás-felhasználás,
hatékonyságés
versenyképesség-növelés).
Bizonyos
munkafolyamatokra adaptálhatók a már kifejlesztett technológiák, de sok esetben szembesülünk azzal, hogy egyedi
kutatásra és fejlesztésre van szükség az iparági sajátságok miatt. Workshopunk során a jelenleg és a következő
tervezési időszakban hozzáférhető K+F finanszírozási lehetőségekről számolunk be, valamint ipari partnereink
segítségével nyújtunk betekintést a fejlesztések gyakorlati megvalósulásába.

Rendezvényünkre várjuk a kollégákat az ARGÁRIUM és ÉLELMISZERIPAR területeiről.

PROGRAM:
Az élelmiszerlánc K+F helyzete 2021-től - hazai helyzetkép és európai uniós kitekintés:

13:00 - 13:10

Kiss István (Bay Zoltán Nonprofit Kft.): Köszöntő

13:10 -13:30
Koós Ákos (Magyar Bioeconomy Klaszter): Biomassza – hasznosítási lehetőségek az
élelmiszerláncokban – K+F lehetőségek és EU-s források 2021-től
13:30 -13:50 Tarnai-Szabó Sarolta (BioeGO Kft): Ipari tapasztalatok az agráripari K+F területéről – talajbaktériumkészítmények fejlesztése és gyártása együttműködésben a Bay Zoltán Nonprofit Kft.-vel
13:50 - 14:00

Összefoglalás, kérdések és válaszok

Fókuszban a digitalizáció - Jó gyakorlatok az agrárium és az élelmiszeripar területén:

14:00 -14:15
Pércsi Szilárd (Bay Zoltán Nonprofit Kft.): Átkelés a „halál völgyén” – Cascade funding lehetőségek,
tapasztalatok és elérhető források
14:15 -14:30
Bakó-Pallang Alpár (Doroti Pack Kft.) - Digitalizációs és robotizálási fejlesztéseink az
élelmiszeripari csomagolás területén
14:30 -14:45

Pokorádi István (Peek Kft.) - Biztonságos áramellátás és üzemeltetés intelligens rendszere –

megoldásaink és fejlesztéseink
14:45 -15:00

Összefoglalás. Kérdések és válaszok

Rendezvényünket a Microsoft Teams felületen tervezzük megtartani, emellett a vírushelyzettől függően a Bay Zoltán
Nonprofit Kft. szegedi, budapesti és miskolci telephelyén is fogadunk érdeklődőket személyesen. (A jelenleg érvényes
korlátozások szerint max. 10 fő tartózkodhat egy helyiségben.) A változtatás jogát fenntartjuk, és a workshop
végleges helyszínét és programját 2020. október 30-ig a regisztrált résztvevők e-mail címére elküldjük.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A regisztrált résztvevők számára a rendezvény előtt e-mailben fogjuk küldeni a csatlakozáshoz
szükséges linket.
Amennyiben felkeltettük Ön, vagy valamelyik munkatársa érdeklődését, kérjük, az alábbi linken jelezze
részvételi szándékát 2020. november 3-ig:

https://forms.gle/T4DczZ9mhafGnYcP7
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