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Ez a projekt a SmartAgriHubs „SERVICE the SmartAgriHubs Community Network Open Call” projekt 
keretében valósul meg, amely az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programjából 

nyert támogatást a 818 182 számú támogatási szerződés alapján. 

 

 
MEGHÍVÓ 

 

Az iFood Élelmiszer Klaszter és az innomine DIH Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt a 
 

„Professzionális innovációs szolgáltatások nyújtása a dél-magyarországi agrár-
élelmiszeripar számára” - ProAgro 

 című projekt nyitórendezvényére. 
 

Helyszín: 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40., MATE Kaposvári Campus, Tanácsterem VAGY online (TEAMS felületen keresztül) 

Időpont: 2022. március 8. (kedd), 14:00 - 15:30 óra (on-line belépés 13:45-től) 

A rendezvény célja: 

A rendezvény célja bemutatni a PROAGRO projekt keretében nyújtott innovációs szolgáltatásokat, melyek célja a dél-
magyarországi agrár-élelmiszeripari vállalkozások versenyképességének növelése, digitalizáció által. 

A program része közvetlen brüsszeli támogatási források (2021 – 2027 programozási ciklusban € 95 mrd, 33.000 Mrd 
Ft) áttekintése, az agrár- és élelmiszeripari digitalizáció helyzetének és jó gyakorlatainak bemutatása.  

A rendezvény minden olyan agrár-élelmiszeripari vállalkozás és az iparághoz kapcsolódó szereplő számára szól, akik 
versenyképességüket, piaci szerepüket erősíteni, növelni kívánják, nyitottak az új, digitális megoldások alkalmazására, 

érdeklik őket hazai és nemzetközi jó gyakorlatok. 
 

Program:   
 
13:30 – 14:00  Regisztráció (személyes résztvevők részére) 
 
14:00 – 14:05  Köszöntő  

Egyed Linda, elnök – iFood Élelmiszer Klaszter 
dr. Gyarmati Tünde, tanácsadó, projektvezető – innomine DIH Nonprofit Kft 

A rendezvény céljának összefoglalása 
dr. Gyarmati Tünde, tanácsadó, projektvezető – innomine DIH Nonprofit Kft 

 
14:05 – 14:10 innomine DIH bemutatkozása 
 dr. Vicze Gábor, ügyvezető - innomine DIH Nonprofit Kft 
 
14:10 – 14:15  iFood Élelmiszer Klaszter bemutatkozása 
 Weisz Margit, klasztermenedzser - iFood Élelmiszer Klaszter/Egyed Linda 
 
14:15 – 14:30  A PROAGRO projekt bemutatása 
 dr. Gyarmati Tünde, tanácsadó, projektvezető – innomine DIH Nonprofit Kft 
 
14:30 – 14:40  Közvetlen Brüsszeli források áttekintése  
 Tompa Boglárka, tanácsadó - innomine DIH Nonprofit Kft 
 
14:40 – 14:50  Az agrár- és élelmiszeripari digitalizáció hazai helyzete, tapasztalatai, kihívásai és javaslatok 
 Varga Péter, IVSZ Agrárinformatika Munkacsoport munkacsoport vezető 
 
 
 
 

http://www.proagrohub.eu/
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14:50 – 15:00 Példa egy közvetlen brüsszeli forrásból megvalósított, agrár-
élelmiszeripari digitalizációs projektre 
Fermicloud – dr. Ender Ferenc, ügyvezető – SpinSplit 

 
15:00 – 15:10  Tervezett események 
 Weisz Margit, klasztermenedzser – iFood Élelmiszer Klaszter 
 
15:10 – 15:30  Kérdések és válaszok, regisztrációs lehetőség 
 
 
 
 
 

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni  a www.proagrohub.eu 
oldalon lehet, vagy az alábbi linkek közvetlenül 2022. március 7., 16:00-ig: 

 

→REGISZTRÁCIÓ← 
 

 
Az on-line részvételre regisztráltak részére a rendezvény előtt küldjük meg a csatlakozáshoz szükséges MS Teams linket.  

 
A résztvevők tudomásul veszik, hogy a rendezvényről kép- és hangfelvétel készül, és az megjelenik különböző 

médiafelületeken. 
 

 
További információ: 

Dr Gyarmati Tünde (innomine DIH Nonprofit Kft.): tunde.gyarmati@innomine.com 
Weisz Margit (iFood Élelmiszer Klaszter): ifoodklaszter@gmail.com 

 
 

 
A rendezvényen kizárólag koronavírus ellen védett személy vagy koronavírus ellen védett személy felügyelete alatt 

lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt, így a rendezvényre kérjük, hogy mindenki hozza 
magával az ezek igazolására alkalmas igazolványait (pl. különösen védettségi igazolványt és személyi igazolványt), 

ugyanis ezek bemutatásával lehetséges csak a rendezvény területére belépni, tekintettel a 484/2020. (XI. 10.) Korm. 
rendelet 6/C §-ban foglaltakra. 

A rendezvényen maszk viselése kötelező! 
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