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A projekt célja:

• információszolgáltatás Hargita megye lakosságának és 

gazdáinak, ezáltal Hargita megye mezőgazdaságának és 

vidékfejlesztésének fellendítése. A Közös Agrár Politika által 

a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés, valamint az egész 

társadalom számára Európában és a világpiacon való

megerősödött jelenléte szempontjából nyújtott lehetőségek 

és előnyök megvitatása, valamint az európai mezőgazdasági 

modell megismertetése a helyi gazdákkal.



Célkitűzések:

1. növelni a Hargita megyei vidéki lakosság ismereteit az 
Európai Unió Közös Agrárpolitikájáról, különösen a 
termelők sokoldalú szerepének tudatosítása a lakosság 
köreiben

2. a közös agrárpolitika alkalmazásának helyi lehetőségei és 
jelentősége

3. a lakosság és a vidéki termelők figyelmének felkeltése az 
új kihívásokra (elsősorban a globális felmelegedéshez 
kapcsolódó kihívások, újrahasznosítható energia, 
biodiverzitás)  

4. az egészséges táplálkozási szokások népszerűsítése Hargita 
megye lakosságának körében



Tervezett tevékenységek:

1. Havonta megjelenő cikkek a helyi újságok 

gazdasági rovataiban

2. Tematikus képzések gazdák, vidéki 

termelők számára

3. Mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

konferencia

4. Helyi és hagyományos termékek vására



Ütemterv:

Kiadványok napközik, iskolák számára az egészséges táplálkozásról2010 augusztus

Tejfeldolgozási lehetőségek (juh és kecsketej) - szeminárium 2010 szeptember

Helyi termékek marketingje, megújuló energiák, a helyi termelő szerepe az egészséges 

táplálkozásban – szeminárium, helyi termékek vására

2010 október

Tejfeldolgozási lehetőségek (tehéntej) - szeminárium2010 november

Teljesoldalas szakmai tájékoztató mezőgazdaság- és vidékfejlesztés témakörben a helyi 

lapok gazdasági rovataiban, kiadvány iskoláknak, napköziknek

2010 december

Húsfeldolgozási lehetőségek - szeminárium2011 január

Teljesoldalas szakmai tájékoztató mezőgazdaság- és vidékfejlesztés témakörben a helyi 

lapok gazdasági rovataiban, kiadvány iskoláknak, napköziknek

2011 február

Rajzverseny és kiállítás napközis, kisiskolás gyermekek körében az egészséges 

táplálkozásról

2011 március

Teljesoldalas szakmai tájékoztató mezőgazdaság- és vidékfejlesztés témakörben a helyi 

lapok gazdasági rovataiban

2010 július

Helyi és hagyományos termékek vására, zárókonferencia, kiértékelés2011 április

Alternatív jövedelemtermelő tevékenységek ismertetése vidéki térségekben (erdei 

gyümölcs, gomba, gyümölcsfeldolgozás, biogazdálkodás, a lovas-tevékenységek 

jobb kihasználása – lovas sportok, lovas turizmus)

2010 június

Előkészítő tevékenységek, tapasztalatcsere Valle d’Aosta megyében2010 május



Résztvevők, célcsoport:

• Hargita megye lakossága;

• Külföldi és helyi szakértők, akik bemutatják a 
közös agrárpolitikát, annak előnyeit, hátrányait, 
alkalmazási feltételeit és alkalmazhatóságát a 
helyi lakosság számára;

• Hargita megye vidéki lakossága;

• helyi termelők.



Partner:
Hargita Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Igazgatóság

109.436ÖSSZESEN:

24.859Hargita Megye Tanácsa:

84.577EU Vidékfejlesztési F őigazgatóság:
75% + 10.000 euró munkadíj *

Pénzforrás: euró

* - az EB MV Igazgatósága által nyújtott támogatás általában 50%.  Csak kivételes, jól megindokolt esetben 

kérhető 75%-os finanszírozás. 



Várható eredmények:

• Közvetlen:

- 150 résztvevő a mezőgazdasági és vidékfejlesztési konferencián

- 250 résztvevő az 5 tematikus szemináriumon, képzésen

- 500 példányban megjelenő kiadvány iskoláknak, napköziknek 
egészséges táplálkozásról + 200 résztvevő a rajzversenyen

• Közvetett:

– 3 új mezőgazdasági vállalkozás indul,

– a termelők és fogyasztók közti kapcsolat erősödik;

– 2 társulás jön létre, amely segíti a gazdákat a termékek 
értékesítésében; 

– a modern farmok száma emelkedik; 

– a lakosság 5%-a megváltoztatja étkezési szokásait, több friss 
zöldséget és gyümölcsöt fogyaszt

– 10%-kal nő az érdeklődés a helyi termékek iránt




