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Szám:

Támogató nyilatkozat
Alulírott, Dr. Molnár Krisztián, mint a Fejér Megyei Önkormányzat képviselője kijelentem, hogy
érdeklődöm a következő pályázat eredményei és a projektben való részvétel iránt:
AICARAMBA ( Artificial Intelligence to enhance the Competitiveness,Adaptability and Resilience of
Agri-food SMEs and to strengthen their Business environment via Alliences = a mesterséges
intelligencia adaptálhatósága az agrár-élelmiszeripari kkv-ék versenyképességének, rugalmasságának
fokozására és az üzleti környezet erősítésére szövetség létrehozásával) konzorcium, melyet a
Flander’s Food vzw. koordinál, 2021/02/02-ig összeállítja az AICARAMBA pályázati javaslatot a COSSTRAT-20-3-05:’Stratégiai szövetség kialakítása a kkv-k gazdasági kilábalása érdekében fejlett
technológia alkalmazásával’ című pályázati kiírásra.
Az AICARAMBA projekt 14 partner tudását és képességét hozta össze: klaszterek, melyek az agrárélelmiszeripart, élelmiszer technológia fejlesztőket, a digitális technológiai szolgáltatókat valamint a
technológiai központokat képviselik szerte Európában.
Az agrár–élelmiszer rendszerek egyre szorosabban kapcsolódnak össze. Szükség van a magasabb szintű
minőségi előírások nyomon követésére, az élelmiszer veszteségek megelőzésére, nagyobb
rugalmasságra, melyek egy magasabb szinten digitalizált élelmiszeripart igényelnek. A multinacionális
cégek szakértőket bérelnek, hogy átvilágítsák a gyártásukat, hogy bevezessék a szükséges rendszereket
és szoftvereket, de a kkv-k számára sokkal nehezebb megtalálni a megfelelő megoldásokat. A COVID19 pandémia még jobban rávilágított a magas szintű digitalizáció fontosságára, rugalmasságára az
élelmiszeriparban. Az élelmiszeripar válságból való kilábalása Európában csak akkor valósulhat meg,
ha elegendő támogatást kap és a politikai intézkedések igazodnak a fogyasztói igények
változásaihoz, új üzleti modellekhez, az értéklánchoz és munkafeltételekhez.
Az AICARAMBA konzorcium az élelmiszergyártó kkv-k bizalmát szeretné növelni a Mesterséges
Intelligencia (MI) és az általa nyújtott lehetőségek iránt. A Mesterséges Intelligencia (MI) adaptálása
és széles körű alkalmazása az élelmiszeriparban növeli a versenyelőnyt és támogatja gazdasági
növekedést ebben az iparágban. Az elmúlt pár évben a MI nem csak az üzleti életnek lett az első számú
napirendi pontja, hanem a szélesebb társadalomban a politikának és az akadémiai kutató intézeteknek
is. A MI technika várhatóan számos előnyt hoz majd az élelmiszergyártó iparnak.
Nyertes pályázat esetén szívesen részt vállalunk a javasolt módszertan kidolgozásának elősegítésében,
az eredmények megvalósításában és használatában, valamint széleskörű terjesztésében.
Jelen nyilatkozatom nem minősül kötelezettségvállalásnak.
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