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A CORTEVA 2030-IG SZÓLÓ FENNTARTHATÓSÁGI CÉLKITŰZÉSEI

• Képzés biztosítása 25 millió gazdálkodó 

számára

• 500 millió kistermelő életminőségének 

javítása

• Úgy növelni a terméshozamot, hogy 

közben csökkentsük az üvegházhatású 

gázok kibocsájtásának mértékét

• 30 millió hektár talajegészségének 

javítása

• Vízellátás elősegítése, talajvíz védelem

• Biodiverzitás növelése10 millió hektáron

• Munkavállalók biztonságának 

megőrzése

• Nők támogatása, ifjúság és a  

közösségek bevonása

• Globális szinten 1 millió óra 

önkéntesség

• Ellátási lánc átláthatóságának növelése

Gazdálkodókért

• Minden új termék megfeleljen a 

fenntarthatósági kritériumoknak.

• Üvegházhatású gázok 

kibocsájtásának menedzselése

• Kizárólag fenntartható csomagolás 

használata

• Fenntarthatósággal kapcsolatos 

erőfeszítések növelése

Termőföldért Közösségért Működésért

https://www.corteva.hu/media-kozpont/a-corteva-fenntarthatosagi-celkitzesei---corteva-agriscience.html



SUBTITLE HERE.

A KÖZÖSSÉGEKÉRT. A SZEBB 

JÖVŐÉRT



TalentA

TalentA – innovatív oktatási és támogatási

program, amelyet a Corteva Agriscience

kezdeményezett a tehetséges mezőgazdaságban 

dolgozó nők készségeinek fejlesztésére és

támogatására 

TalentA – 2019-ben indult Spanyolországban, 

2020-tól Ukrajnában, Oroszországban és 

Romániában is megvalósult, idén Portugáliában 

és Magyarországon is debütál.



Innovatív képzési terv online

Képzési ütemterv: 
Jelentkezési időszak: 2021 november 2-november 15

Oktatási időszak: 2021 november 22 - december 15

Szünet

Oktatási időszak: 2022 január 10 – február 14

Heti 2X120 perc, 90 perc előadás + 30 perc interaktív beszélgetés

17 tanóra

Általános készségek:

• Vezetői kompetenciák 

fejlesztése

• Prezentációs technikák

• Tárgylástechnika, értékesítés

• Közösségszervezés

Vállakozási ismeretek:

• projektmenedzsment

• Marketing, üzleti terv

• Új piacok elérése

Pénzügyi ismeretek

• Financiális lehetőségek és 

együttműködések

• Pénzügyi tervezés

Mezőgazdasági ismeretek:

• Talajgazdálkodás

• Agrárdigitalizáció

• Növényvédelmi megoldások

• Fenntarthatósági gyakorlatok 

és innovációk



Támogatás

Támogatások összege: 
A teljes támogatási összeg 3.250.000 forint, 

amelyet a következőképpen osztanak szét a 

nyertes projektek között: 

• 1. hely - 1.500.000 HUF 

• 2. hely – 1.000.000 HUF 

• 3. hely – 750.000 HUF 

A nyertes projektek egy 6 alkalmas mentorálásban

részesülnek.

Jelentkezési időszak:

2022 február 14-március 1

A pályázatok elbírálásának ideje: 

2022 március 1-15 között

Kik pályázhatnak?

• Azok a résztvevők, akik sikeresen teljesítették a képzés feltételeit

• Fenntarthatósági törekvés szerepel vállalkozási céljaik között

ÉLELMEZÉSI ELLÁTÓRENDSZER 

JAVÍTÁSA

FELELŐS FOGYASZTÁS

KÖRNYEZETVÉDELEM

KLÍMAVÉDELEMVIZEINK TISZTÍTÁSA ÉS 

MEGÓVÁSA

A nyertesek hivatalos híjátadó során kapják 

meg a támogatásokat.



Köszönjük a figyelmet!

Köszönet


