
Európai tematikus hálózat az állategészségügy és takarmányozás 
fókuszterületein keresztül történő interaktív és innovatív tudásátadáshoz  

a juhágazati szereplők és az érdekelt felek között.

Az EuroSheep gyakorlat-orientált innovációkról szól, amelyek célja 
 a juhágazat jövedelmezőségének javítása az állategészségügyön és a 

takarmányozáson keresztül.
 Az EuroSheep a gyakorlati és tudományos ismeretek tartós cseréjének 

lehetőségét hozza létre Európában a juhtenyésztők, az érdekelt felek és a 
kutatók között.

A projektet az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs program 
finanszírozza a 863056 számú támogatási megállapodás alapján.

Hálózat vezető kapcsolat:
Dr. Monori István

Debreceni Egyetem AKIT Karcagi Kutatóintézet
 5300 Karcag Kisújszállási út 166.

monori@agr.unideb.hu

www.eurosheep.network

Csatlakozzon hozzánk és tájékozódjon!
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Mind a nyolc résztvevő országban, a hálózat 
vezetője biztosítja a folyamatos információ és 
tudás átadást a többszereplős célcsoportnak hazai 
és nemzetközi szinten egyaránt.
AZ ő munkáját egy Tudományos és Technikai 
Munkacsoport (STWG), valamint a nemzeti 
Juhágazati - AKIS (Agriculture Knowledge 
Innovation System) munkacsoport fogja segíteni. 
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EuroSheep projekt 6 fő lépése:

EuroSheep
Kezdet: 2020 január

Időtartam: 3 év

Európai szintű hálózat, amelybe partnerként 
a legjelentősebb nyolc európai juhtenyésztő 
ország került bevonásra. 

Nyitott minden érdekelt fél és juhtenyésztő 
számára Európában és azon kívül.

	EuroSheep megoldások idő- és pénz 
megtakarításon keresztül fogják növelni a 
gazdaságok hatékonyságát

EuroSheep célkitűzései
• A gyakorlatban is jól alkalmazható gyakorlati és innovatív tudásbázis létrehozása, a „fentről 

lefelé” és az „alulról felfelé építkező” fejlesztési módszer segítségével
• Az ágazat szereplői, a „juhász társadalom” széleskörű és interaktív részvételével a workshop-

okon osztják meg egymással szakmai ismeretüket a hazai és nemzetközi szinten egyaránt
• A leghatékonyabb tudásátadás érdekében könnyen érthető kommunikációs és oktatási 

anyagcsomagok biztosításítunk web-alapú eszközök és interaktív weboldalak alkalmazásával a 
gazdálkodók, tanácsadók/szaktanácsadók, gyakorlati és tudományos szakemberek számára. 


