Tisztelt Hölgyem / Uram,
Az alábbi felmérés az AGRI-YOUTH című Leonardo da Vinci projekt része. A innovációtranszfer
típusú projekt „Az egész életen át tartó tanulás” program támogatásával valósul meg, közvetlen
finanszírozója a török Leonardo da Vinci Nemzeti Iroda. A tervezett projettevékenységekben török,
magyar, olasz, lengyel, spanyol és román partnerek vesznek részt.
A kérdőív célja, hogy azonosítsa a mezőgazdasági vállalkozók érdeklődési területeit, továbbá
azokat a képzési dokumentumokat és eszközöket, melyek segítségével a jelenleg is aktív és a
jövőbeni gazdák szélesíteni (diverzifikálni) tudják gazdasági tevékenységüket, fejleszteni tudják
menedzsmentjük hatékonyságát. A projekt speciális célja, hogy megkükönböztett figyelemmel
segítse a fiatal és női gazdálkodókat.
Köszönjük együttműködését.
Tudás Alapítvány, a project magyar partnere
SZEMÉLYES ADATOK
Vezetéknév:

Keresztnév:

Munkaterület:
Cím:
Telefon:
Tevékenység/szaktudás:
Beosztás:
A szakmában eltöltött évek száma:

INNOVÁCIÓS IRÁNYVONALAK
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Az ön szakterületén melyek azok az okok, melyek miatt a gazdálkodók
változtatásokat vezetnek be? (Jelöljön meg egyet vagy többet)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

A gazdaság jövedelmezőbbé tétele, extra bevétel biztosítása
A bevételi források bővítése, stabilabbá tétele
A gazdaság hosszú távú fenntarthatósága
Jobb munkalehetőségek biztosítása a hozzátartozóknak
Uniós támogatásokhoz való hozzájutás
Jobb életkörülmények biztosítása
Menekülés a munkanélküliség elől
Egyéb (kérjük, határozza meg):.................................................................)

2

Véleménye szerint: mennyire innovatív az Ön tevékenysége a következő
szakterületeken? (1 = egyáltalán nem innovatív, 5 = nagyon innovatív)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Biogazdálkodás (növénytermesztés, állattenyésztés)
A biodiverzitás megörzése (vetőmag- és/vagy fajtamegőrzés)
Gyógynövények és egészséges/gyógyhatású táplálékok
Saját feldolgozású hagyományos és minőségi ételek *
Juh, kecske, csirke, nyúl stb. tenyésztése
Nem élelmiszer-előállítás (selyem, gyapjú és az ebből készült termékek)
Faiskola, kert- és tájgazdálkodás
A termékek (közvetlen) piaci értékesítése (különböző modellek)
Agroturizmus
Szabadtéri, környezetvédelmi és didaktikai turizmus
A didaktikai és szociális gazdaságok kapcsolata a civil társadalom problémáival
A biomassza mint megújuló energia hasznosítása vagy komposztálás
A fotovoltaikus vagy napenergia-előállítás
Szélenergia
Egyéb (kérjük, határozza meg):………………………………………………..)

* (pl. PDO = oltalom alatt álló eredetmegjelölés; PGI = oltalom alatt álló földrajzi
megjelölés; TSG = garantáltan hagyományos különlegesség, vagy más helyi
termékek)
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A fent megjelölt innovatív tevékenységek közül melyeket célszerű a fiatal gazdák, a
női vállalkozók, az újonnan induló vállalkozások figyelmébe ajánlani? (Jelöljön meg
egyet vagy többet)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Biogazdálkodás (növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés)
A biodiverzitás megörzése (vetőmag- és/vagy fajtamegőrzés)
Gyógynövények és egészséges/gyógyhatású táplálékok
Saját feldolgozású hagyományos és minőségi ételek
Juh, kecske, csirke, nyúl stb. tenyésztése
Nem élelmiszer-előállítás (selyem, gyapjú és az ebből készült termékek)
Faiskola, kert- és tájgazdálkodás
A termékek (közvetlen) piaci értékesítése (különböző modellek)
Agroturizmus
Szabadtéri, környezetvédelmi és didaktikai turizmus
A didaktikai és szociális gazdaságok kapcsolata a civil társadalom problémáival
A biomassza mint megújuló energia hasznosítása vagy komposztálás
A fotovoltaikus vagy napenergia-előállítás
Szélenergia
Egyéb (kérjük, határozza meg):………………………………………………..)

KÉPZÉSI IGÉNYEK
4

Ön szerint a projekt célcsoportjai (fiatal gazdák, nők, új vállalkozások) számára a
felsorolt tevékenységek közül melyik területen van szükség további képzésekre?
(Jelöljön meg egyet vagy többet)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Biogazdálkodás (növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés)
A biodiverzitás megörzése (vetőmag- és/vagy fajtamegőrzés)
Gyógynövények és egészséges/gyógyhatású táplálékok
Saját feldolgozású hagyományos és minőségi ételek
Juh, kecske, csirke, nyúl stb. tenyésztése
Nem élelmiszer-előállítás (selyem, gyapjú és az ebből készült termékek)
Faiskola, kert- és tájgazdálkodás
A termékek (közvetlen) piaci értékesítése (különböző modellek)
Agroturizmus
Szabadtéri, környezetvédelmi és didaktikai turizmus
A didaktikai és szociális gazdaságok kapcsolata a civil társadalom problémáival
A biomassza mint megújuló energia hasznosítása vagy komposztálás
A fotovoltaikus vagy napenergia-előállítás
Szélenergia
Egyéb (kérjük, határozza meg):………………………………………………..)

MENEDZSMENT
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Tapasztalata szerint melyek azok a legfontosabb területek, ahol szükséges fejleszteni
a gazdák menedzsment ismereteit?
(Válasszon maximum három lehetőséget, és jelölje őket fontosság szerint: 1=
nagyon fontos, 2 = fontos, 3 = kevésbé fontos )
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Adminisztráció és könyvelés
Az európai strukturális támogatások felhasználása (EAFRD, ERDF, ESF)
A Közös Agrárpolitikával (KAP) kapcsolatos ismeretek
Stratégiai tervezés és üzleti terv készítése
A bankokkal való kapcsolat
A biztosítási cégekkel való kapcsolat
Munkavédelem
Egyéni marketing stratégiák
Csoportos vagy szövetkezeti marketing stratégiák
Egyéb (kérjük, határozza meg):………………………………………………….)

INFORMÁCIÓ ÉS KÉPZÉS
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Az Ön véleménye szerint az innovatív mezőgazdasághoz szükséges releváns információ és
a képzési lehetőségek könnyen elérhetők a gazdák számára?
Nem
Igen
Miért?_______________________________________________________________
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Az alábbiak közül mely oktatási formákat részesítik előnyben a fiatal gazdák, a nők
és az új vállalkozást indító gazdák? (Jelöljön meg egyet vagy többet)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Bentlakásos tanfolyamok (egyhetes időtartamúak)
Nem bentlakásos tanfolyamok (az előadások több hétre vagy hónapra elosztva)
Távoktatás (tanfolyamok az internet segítségével)
Oktatási központban szervezett videókonferenciák
Gyakorlati oktatás (learning by doing), szakmai értekezletek, üzemlátogatások
Kombinált módszer (frontális osztálymunka, online és offline képzés)
Egyéb (kérjük, határozza meg):………………………………………………..)

Köszönjük együttműködését.
Tudás Alapítvány

* A kérdőívben szereplő személyes adatokat bizalmasan kezeljük: sehol nem tesszük közzé, illetve
nem terjesztjük semmilyen módon. Az irányelv az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK
(2000. december 18.) rendeletén “a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által
történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről” és/vagy a nemzeti magánjogon alapul.
Nagyon köszönjük szíves közreműködését!

