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Az általános gyakorlat azt mutatja, hogy az

agrárinnovációhoz kapcsolódó tevékenységek és szereplők

jellemzően individuális léptékben próbálnak érvényesülni,

ez pedig jelentős kihívásnak bizonyul a székelyföldi

térségben.

Az előző években végzett elemzések eredményei

meghatározóan azt mutatták, hogy vannak ugyan

programok, kezdeményezések, akár egyéni próbálkozások,

amelyek az agrárinnovációs vállalkozások kommunikációs

tevékenységét támogatják, de ezek többségében a

termékek népszerűsítésére, a promócióra, marketing-

kommunikációra összpontosítanak. Miközben az újszerű

szemléletek, gazdálkodási modellek, az innovatív tudás

társadalmasítása, megismertetése, népszerűsítése háttérbe

szorul vagy teljesen hiányzik, annak ellenére, hogy ez

jelenthetné a kezdő lépést az innovatív kezdeményezések

társadalmi elfogadtatásában.

BEVEZETŐ

PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA

A társadalmi beágyazódás folyamatában a kommunikáció

kiemelkedő szerepet játszik, úgy a megismerésben, mint

az elfogadásban, a bevonódásban. Ahhoz, hogy a

beágyazódás mértéke kellően nagy legyen és hogy

„megragadjanak” ezek a működési és magatartási

modellek, több szinten is hatékonnyá kellene tenni a

kommunikációs tevékenységet.

Regionális, intézményi szint:

A társadalmi „elutasítás”, elhatárolódás, esetleges

ellenszenv, megváltoztatásának folyamatában fontossá

válik a megfelelő mennyiségű, folyamatos és következetes

ismeretátadás és informálás. Tervezett, jól átgondolt,

kampány-szerű kommunikációra van szükség, az

eredményesség érdekében, ezt pedig valakinek össze kell

fogni, koordinálnia kell.

Az agrárinnovációs irodák, központok már számos helyen

bizonyították hatékonyságukat. Egy ilyen intézmény

működtetése, amelynek feladatkörébe főként az

agráriumban történő innovációk bemutatása, ismertetése,

valamint a szemlélet népszerűsítése lenne elősegíthetné a

szélesebb körű tájékoztatást. Potenciális módszerek:

• Agrárjellegű fórumokon, rendezvényeken való

részvétel kiselőadásokkal. A rendszeres, intézményi

háttérrel rendelkező jelenlét hosszú távon

beazonosíthatóvá teszi a témát, a csoportot.

• Nyílt előadások szervezése – az agrárinnovációval

kapcsolatos tudománynépszerűsítő előadások a szakmai

innovációk iránt érdeklődők számára is érdekes lehet

• Iskolákban, szakiskolákban tartott foglalkozások,

előadások. Kiemelt csoportként érdemes kezelni a

fiatalokat, ők képviselik az utánpótlást. A szakma

„megszerettetése”, népszerűsítése lényeges, de fontos

az agrár szakma „imázsának” javítása is.

• Szakmai gyakorlatok biztosítása az innovatív jellegű

vállalkozások keretén belül.

• „Roadshow”- szerű rendezvények szervezése. „Házhoz

vinni” a tudást, azaz előadássorozatokat vinni el az

egyes településekre.

• Tanulmányi utak szervezése.

• Intenzívebb médiakommunikáció (tematizálás a napi és

szaksajtóban), nem csak véletlenszerűen, hanem

rendszerességgel – interjúk, ismertető anyagok.

audióvizuális tartalmak gyártása.

• Állandó online kommunikáció és online közösség

kiépítése. Az online platformok fizikai helytől

függetlenül hozzáférést biztosítanak az információkhoz.

• Olyan online felület működtetése, amely aktuális,

változatos szakmai anyagokat gyűjt és közöl az

agrárinnovációról.

TÁRSADALMI BEÁGYAZÓDÁS SZINTJEI Lokális szint

Helyi szinten a közösségi elfogadás, a támogatottság

jelenti a legfontosabb célt, az hogy a közvetlen környezet

„befogadja” és elismerje az újat, majd támogassa.

Itt is kezdeti lépésként a megismerés (megismertetés)

említhető. Ezen a szinten azonban sokkal inkább előtérbe

kerülnek a személyes kapcsolatok, az együttműködési

lehetőségek keresése, a belső kohézió erősítése.

Közösségépítő programok keretén belül kerülhet sor az

informálásra, tudástranszferre. Amennyiben lehetőség van

a tevékenységbe való bevonásra az még inkább erősítheti

ezt a folyamatot.

Településszinten a társadalmi beágyazottság azt is

feltételezi, hogy a helyi közösség akár helyi értékként

tekintsen az innovatív vállalkozásokra.

Ebben a folyamatban jelentős szerepet kapnak a helyi

vezetők és véleményvezérek, hisz ha részükről érkeznek

ezek a program-kezdeményezések, akkor intézményi

keretet kapnak, ezáltal hitelesebbé válnak a közösség

szemében, így az elfogadási folyamat is gyorsabb lesz.

Egyéni szint

Az innovatív vállalkozásokkal foglalkozó személyek

maguk is sokat tehetnek annak érdekében, hogy az általuk

elindított kezdeményezések támogatottságra tegyenek

szert, a közösség megismerje és elfogadja, akár példaként

tekintsen tevékenységükre.

A nyitott magatartás, információk megosztása, közösségi

tevékenység, nyilvános szereplés, és nem utolsósorban a

marketingszempontú szemlélet hozzájárulhatnak a

társadalmi beágyazódás mértékének növeléséhez. Ezen a

szinten is több eszköz alkalmazható a megismerési,

elfogadási folyamat elősegítése érdekében:

• A saját vállalkozáshoz kapcsolódó marketing

tevékenység által biztosított ismertségi szint. A közös

megjelenés, csoportként való kommunikáció mellett a

vállalkozások egyéni kommunikációja is fontos, hisz a

kettő erősíti egymást.

• Nyilvános szereplések – a közönség számára fontosak

az „arcok”, azaz, hogy az egyes kezdeményezésekhez

személyeket társítsanak, akik előadások, bemutatók

alkalmával ismertetik tevékenységüket.

• Nyílt napok, szakmai gyakorlat szervezése, biztosítása.

Az intézményi szervezés mellett fontos a „befogadói”

oldal is.

• Tudástranszfer – az újszerű szemléletek, ismeretek,

megoldások és technológiák átadása az érdeklődőknek.

• Kapcsolatépítés és fenntartás. Fontos, hogy egyéni

szinten is megfogalmazódjon a hálózatosodás iránti

igény, a társadalmi tőke kialakításának célja.

ÖSSZEFOGLALÓ

A kommunikáció csak akkor segíthet az agrárinnováció

társadalmi beágyazódásában, ha az egyes szinteket és

tevékenységeket sikerül összehangolni, előre megtervezett

stratégia szerint alkalmazni, és olyan szakmai tartalmakat

rendelni az üzenetekhez, amelyek hitelesek mind az aktív

szereplők számára, mind a nagyobb nyilvánosság számára.
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A PAHRU (Pro Agricultura Hargitae Universitas

Alapítvány), 2012 óta működtetett szakmai kutatási

programjai keretén belül több vizsgálat során is

találkoztunk azzal a kérdéssel, miszerint az

agrárinnovációs vállalkozások sikeres működésének egyik

akadályát a társadalmi elfogadás hiánya jelenti. Ez részben

annak tulajdonítható, hogy újszerű, ismeretlen területről

van szó, amiről a többség kevés ismerettel rendelkezik.

Az agrárinnováció, egyrészt mint szemlélet, másrészt mint

egy új szegmens társadalmi elfogadtatása kommunikációs

munka nélkül nem valósulhat meg.

Hangsúlyozni kell azonban, hogy a kommunikációs

tevékenység elsősorban nem csak az agrárinnovációs

vállalkozások által előállított termékek értékesítésére kell

koncentráljon, hanem sokkal inkább a tevékenységeket, az

innovációs csoportokat kell előtérbe helyezze, és az

általuk képviselt, alkalmazott szemléletet kell közismerté,

majd elfogadottá tegye.

A csoportoknak, szerveződéseknek jelentős szerepük van

ebben a folyamatban, ezek jelentik a megoldást a kis,

egyéni kezdeményezések számára ahhoz, hogy

megfelelően fejlődhessenek, támogatottá váljanak.

Szükségük van a társadalmi tőke kialakítására, a

hálózatosodásra, a csoportokba való szerveződésre, hisz

így fennmaradhatnak és hosszú távon gazdasági tőkét is

kovácsolhatnak maguknak.

Bemutatásra kerül egy olyan kommunikációs

programcsomag javaslat, ami figyelembe véve a térségi

sajátosságokat, az agrárinnováció társadalmi

beágyazottságát célozza.
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