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Федерація Федеральні землі Приватний бізнес

Федеральні науково-дослідні 

установи

Університети та університети 

прикладних наук

Дослідницькі станції для 

підприємств

Дослідницькі станції 

федеральних земель

Близькі до бізнесу установи

FuE

Робоче співтовариство 

індустріальних дослідницьких

установ (AiF)

всього : 38

з них BMEL 5

всього:  84

з них частково 

фінансуються

BMEL: 6

Центри Хельмхольца

(90:10)

Співтовариство Лейбніца

(50:50)

Товариство Макса Планка

(50:50)

Товариство Фраугофера

(90:10)

Німецьке наукове 

співтовариство

(58:42)



Видатки Федерації на дослідницьку діяльність за відомствами 

(план 2017)



Група організацій персонал проценти

університети

(14 факультетів аграрних та продовольчих 

наук та 5 ветеринарних факультетів)

4.415 40

17 університетів прикладних наук 737 7

31 дослідницьких станцій федеральних 

земель

1.844 17

4 Федеральних науково-дослідних інститути 

та Федеральний інститут оцінки ризиків

6 Лейбніц-Інститутів (BMEL)

2.556

750

всього: 3.306

23

7

всього: 30

інше 746 7

сума 11.048 100

Науково-дослідні установи в області аграрного 

господарства та продовольчої промисловості Німеччини, 

як фінансуються з державних коштів



Forschungsausgaben im Geschäftsbereich 

des BMEL (Soll 2016, in Mio. €)
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Видатки на дослідження в області відповідальності 

Федерального міністерства (план 2016, в млн. євро)

Відомчі науково-

дослідні установи Програми підтримки
Лейбніц-Інститути (вкл. Частку 

федеральних земель)

Без дослідних суден

Продовольство в 

світі
Міжнародне 

ліс.госп.

Білкова стратегія

допомога



BMEL- програми підтримки дослідницької роботи

Програма підтримки Бюджетний план 2017 

р. в млн. євро

Допомога у прийнятті рішень-розділ (ЕН) 7,0

Інноваційна програма 53,4

Забезпечення продовольством в світі та інші 

міжнародні кооперації (власний розділ вперше з 2013 

року)

7,0

Міжнародне дослідження лісів (власний розділ 

вперше з 2014 року)

6,5

Програма по підтримці відновлюваної сировини 

(дослідницька складова)

61,0

Федеральна програма по органічному землеробству 

та іншим формам сталого ведення сільського 

господарства, BÖLN (дослідницька складова)

20,0

Покращення забезпечення білком рослинного 

походження у місцевому виробництві

6,0

ВСЬОГО 160,9



Дослідницький кластер BMEL

Майбутнє сільської 

місцевості
- Висока якість життя, 

сильна економіка та 

ефективна підтримка -

Здорове життя
- Здоров'я, добре 

харчування та безпечні 

продукти -

Глобальна 

відповідальність
- Забезпечення 

продовольством населення у 

світі та відповідальне 

управління ресурсами -

Стале аграрне 

господарство
- Відповідальне 

землекористування з 

ефективним 

використанням ресурсів 

та тваринництвом -



Завдання відомчих науково-дослідних установ (RFE)

Політичне консультування на основі результатів 

наукової роботи та власних досліджень

 RFE розробляють допоміжні наукові документи для 

прийняття рішень для політичних областей в області 

відповідальності BMEL та розширюють при цьому одночасно

наукові знання на користь суспільному благополуччю

Законодавчі/державні завдання

 RFE беруть на себе законодавчо приписані завдання 

(наприклад, завдання відповідно до Законів про захист 

рослин, генну техніку та хімікалії, управління референтними 

лабораторіями, проведення моніторингу в таких областях, 

як ліс, рибництво, ґрунти та захист від випромінювання)



Чому власні відомчі дослідження?

ознаки та пріоритети RFE

 Добра до відмінної наукова якість (результат аудиту Науковою радою 2014-2015 рр.), 

дуже добра репутація результатів наукової діяльності

 Незалежність від інтересів бізнесу завдяки гарантованому забезпеченню бюджетними 

засобами, а також організаційні заходи

 Свобода під час вибору наукових методів та залученні ресурсів; вільні потужності для 

досліджень тем, що стануть цікавими у майбутньому з власним вибором тем (орієнтація 

на передбачення у консультуванні політики)

 Висока частка кваліфікованого штатного персоналу уможливлює довгостроковий 

консультативний супровід за темами досліджень а також швидку реакцію при 

надходженні короткострокових запитань, новітньому розвитку та у кризових ситуаціях.

 Отримання завдань на проведення наукових досліджень набагато швидше, 

unbürokratischer und flexibбільш гнучкіше та з меншими бюрократичними витратами

ніж при передачі проектних завдань стороннім.

 Постійний діалог з BMEL гарантує суспільне значення наукових досліджень, а також 

можливість їхнього застосування та представлення результатів наукових досліджень 

таким чином, що вони були зрозумілі для цільової групи.



Огляд тем для наукових досліджень BMEL

Підтримка аграрних наукових досліджень, погоджені проекти 

2010 – 2016 рр.

Продуктивні тварини 112.744.169 €

Культурні рослини 123.993.788 €

Техніка 40.000.000 €

Продовольство/продукти харчування 28.364.079 €

Ліс та лісове господарство 24.364.084 €

Економіка 5.141.257 €



Європейські наукові підходи BMEL

Горизонт

2020

Програмні 

комітети

BMBF

спільні програми поточні ERA мережі

BMEL

BLE
Носії 

проектів

ICT Agri I u. II ANIHWA COFASP FACCE* C-IPM SUMFOREST SURPLUS

ERA-Nets ERA-Net ERA-Net ERA-Net ERA-Net ERA-Net ERA-Net

plus Cofund

FACCE         HDHL

Нові проекти

SAP FACCE ERA-GAS WaterWorks

HDHL BioNH

Відомчі 

дослідження

DAFA

Підтримка 

проектів ЄС

SCAR

Єврокомісія

KIC ініціатива 

харчування

Технологічні 

платформи

TP органіка

TP здоров'я тварин

EIP

ELER

BL



Об'єднання у мережу європейського 

наукового простору

Цілі: 

 спільне планування наукових досліджень для подолання глобальних викликів

 використання ефектів синергії в результаті кооперації в рамках ЄС

 представлення інтересів Німеччини на європейському рівні

Інструменти:

 SCAR, програмний комітет

 ініціативи спільного програмування, European Research Area Networks (мережі 

європейської області наукових досліджень)



Науково-дослідні установи в деталях

Федеральні науково-дослідні інститути:

Інститут Юліуса Кюна – Федеральний науково-дослідний інститут культурних рослин (JKI)

Інститут Фрідріха Льофлера – Федеральний науково-дослідний інститут здоров'я тварин (FLI)

Інститут Макса Рюбнера – Федеральний науково-дослідний інститут продовольства та 

продуктів харчування (MRI)

Тюнен-Інститут – Федеральний науково-дослідний інститут сільської місцевості, лісу та 

рибництва (TI)

Федеральний інститут оцінки ризиків (BfR)

Німецький центр дослідження біомаси (DBFZ)

Лейбніц установи:

Лейбніц-Інститут аграрної техніки в Потсдам-Борнім з.Т. (ATB)

Лейбніц-Інститут біології продуктивних тварин (FBN)

Лейбніц-інститут овочівництва та декоративних рослин в Гросбеерен та Ерфурті з.Т. (IGZ)

Лейбгіц-Інститут дослідження культурного ландшафту (ZALF)

Лейбніц-Інститут аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою (IAMO)

Німецька науково-дослідна станція хімії продуктів харчування (DFA)



Інститут Юліуса Кюна

Федеральний науково-дослідний інститут культурних рослин

 Кведлінбург, Брауншвайг, Дрезден-Піллнітц, Зібельдінген, 

Доссенхайм, Кляйнмахнов

 15 фахових інститути

Бюджет (план 2017): 91,0 млн. €

загальна кількість робочих місць 2017: 770,1

 генетика рослин, генетичні ресурси та селекція рослин

 зміна клімату та культурні рослини

 ґрунтознавство та стале ведення рослинництва

 хвороби рослин та інтегрований захист рослин

 карантинні збудники хвороб та гарантування обігу товарів

 безпечність генної техніки

 продовольча безпека

сторінка 14

Президент:

Др. Бакхаус



Інститут Фрідріха Льофлера

Федеральний науково-дослідний інститут здоров'я тварин

 острів Рімс, Брауншвайг, озеро Маріен, Єна

 11 фахових інститути

бюджет (план 2017): 106,7 млн. €

Загальна кількість робочих місць 2017: 624,1

 епізоотії та зоонози

 хвороби, що мають векторний шлях передачі

 міжнародна епідеміологія

 захист тварин, утримання та годівля тварин

 генетика продуктивних тварин

сторінка 15

Президент:

проф

Меттенляйтер



Інститут Макса Рюбнера

Федеральний науково-дослідний інститут 

продовольства та продуктів харчування

 Карлсрує, Кіль, Детмольд, Кульмбах

 8 фахових інститути

бюджет (план 2017): 56,4 млн. €

Загальна кількість робочих місць 2017: 470,9

 безпечність та якість основних груп 

продуктів харчування, 

 споживча/харчова поведінка,

 нові технології, мікробіологія, 

біотехнологія, 

 фізіологія та харчування, 

 функціональні продукти харчування

сторінка 16

Президент:

Пабло

Штайнберг



Інститут Йоханна Хайнріха фон Тюнена

Федеральний науково-дослідний інститут сільської 

місцевості, лісів та рибництва

 Брауншвайг, 

Гамбург, Росток, Трентхорст, Еберсвальде, 

Гросхансдорф

 14 фахових інститути

бюджет (план 2017): 96,5 млн. €

Загальна кількість робочих місць 2017: 631,8

 стале використання ресурсів; 

 сільський розвиток; 

 економіка, екологія та технології в області 

аграрного виробництва, лісів та рибництва

сторінка 17

Президент:

проф. Іземайєр



Федеральний інститут оцінки ризиків

Захист споживачів щодо питань здоров'я

 Берлін

 9 відділів

бюджет (план 2017): 94,2 млн. €

Загальна кількість робочих місць 2017: 612,5

 захист споживачів щодо питань здоров'я в таких 

областях, як безпечність продуктів харчування та 

кормів для тварин, біологічна безпечність, 

безпечність хімікатів, безпечність продукції 

 проведення досліджень в обмеженому об'ємі для 

виконання власних завдань (20%)

сторінка 18

Президент:

проф. Хензель



Лейбніц Інститут аграрної техніки та біоекономіки 

Потсдам-Борнім з.Т.

 бюджет: 10,2 млн. €

 персонал: 195 робочих місць

 розробка сталих технологій для більш ефективного використання ресурсів та 

нейтрального, у відношенні CO2, використання біологічних систем для 

виробництва продуктів харчування, сировини та енергії

 Precision Agriculture (точне сільське господарство)

 оцінка техніки

сторінка 19



Лейбніц Інститут біології продуктивних тварин

 Думмерсторф

 бюджет: 20,4 млн. €

 персонал: 228 робочих місць

фундаментальні та прикладні дослідження продуктивних тварин з метою:

- стабілізації продуктивності, 

- забезпечення спадкового здоров'я, 

- доброго самопочуття, 

- ефективного використання ресурсів та

- якості продукції

сторінка 20



Лейбніц Інститут овочівництва та декоративних рослин

Гросбеерен/Ерфурт

бюджет: 11,2 млн. €

персонал: 96

стратегічні дослідження в області садівництва

сучасне виробництво у садівництві, що легко 

переноситься навколишнім середовищем

використання біологічних систем регулювання у 

садівництві

сторінка 21



Лейбніц Інститут дослідження аграрного ландшафту з.Т.

Мюнхеберг

бюджет: 21,4 млн. €

персонал: 180 робочих місць

дослідження аграрного ландшафту для сталих перспектив розвитку для сільської місцевості

дослідження екосистем в аграрних ландшафтах, 

розробка систем землекористування

сторінка 22



Лейбніц Інститут аграрного розвитку в країнах з 

перехідною економікою

Галле (Заале)

бюджет: 4,8 млн. €

персонал: 40 робочих місць

дослідження структурних, інституційних та політичних змін в країнах з перехідною економікою

У фокусі знаходиться зміна структури, ринки та політичні підходи в аграрному господарстві та 

продовольчій промисловості, а також сільська місцевість Центральної та Східної Європи, 

Центральної Азії та Китаю

сторінка 23



Німецька дослідницька станція продуктів харчування

Гарчінг

бюджет: 3,4 млн. €

персонал: 30 робочих місць

Проведення досліджень щодо можливості покращення якості продуктів 

харчування через технологічні процедури/підходи

Мінімізація вмісту небажаних складових в продуктах харчування

Основи дієтики та консультування щодо харчування

Виготовлення та публікація таблиць по поживності

сторінка 24



Наступні установи в області відповідальності BMEL

сторінка 25

• Німецький центр дослідження біомаси (DBFZ)

• Фахова агенція з питань відновлюваної сировини (FNR)

• Федеральна служба захисту споживачів та безпечності 

продуктів харчування (BVL)

• Федеральне відомство з питань сільського 

господарства та продовольства (BLE)

• Федеральна служба з питань сортів (BSA)



Навчання та мережі

 наукові співробітники науково-дослідних установ приймають участь в роботі багатьох 

європейських та міжнародних організацій та їхніх органів управління 

 залучення до ландшафту наукових досліджень Німеччини

викладацькі завдання у вищих навчальних закладів

супровід під час підготовки дисертаційних та дипломних робіт

залучення до Німецького альянсу наукових досліджень в аграрній сфері (dafa)

 залучення до участі у процедурах наукової оцінки заяв на отримання проектів 

(наприклад, DFG, BMBF, AIF)

 членство у національних наукових органах (наприклад, DFG-сенатські комісії)

 обмін інформацією з відомствами інших міністерств через робочу групу відомчі 

дослідження

підтримка молодих колег

забезпечення якості
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Управлінська група по дослідженням

 Державний секретар BMEL

 Керівники відділів BMEL

 Президенти Федеральних науково-дослідних інститутів та інших WGL-установ, які 

фінансуються з боку BMEL

 Президент BfR та BVL

 Науковий керівник DBFZ



Дуже дякую за Вашу 

увагу!

Контакт: Мая Клаузен реферат 224: дослідження & 

інновації (міжнародний підхід)

E-mail: Maja.Clausen@bmel.bund.de

Додаткову інформації щодо науково-дослідницької 

роботи BMEL Ви зможете знайти в інтернеті за 

посиланням:

www.bmel-forschung.de
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