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Általános célkitűzés:

• A projekt célja: az unió közös agrárpolitikájának a 
gazdákkal való megismertetése. A KAP 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.



Konkrét célok:

• növelni a Hargita megyei vidéki lakosság ismereteit az Európai Unió
Közös Agrárpolitikájáról;

• Mottó: „Better crops for better living” – Jobb termék, jobb életmód

• Hargita megye hét településén karaván-jellegű bemutatót, 
szemináriumokat szervezni, amelyeken külföldi és hazai szakemberek 
minél inkább leegyszerűsítve mutatják be a Közös Agrárpolitikát a vidéki 
lakosságnak, olyan nyelvezetet és kifejezésmódot használva, amely 
érthető és megszokott a vidéki térség lakói számára.  A hét településre, 
amelyekben a bemutatók folynak, meghívni a környező községek lakóit 
is.

• a Közös Agrárpolitika helyi alkalmazásának ismertetése;

• alternatív kereseti lehetőségek bemutatása a vidéken élőknek (falusi
turizmus, nem-fa termékek stb).



Ütemterv:

Kiértékelő szeminárium2009. április 3-4

Helyi és hagyományos
termékek vására

2009.  április 2-5

Csík: 
1) Alcsík, Csomád-Bálványos és Kászon
2) Pogányhavas és Felcsík
Udvarhely:
1) Felső-Homoródmente, Rika és

Nagyhomoród
2) Regiovest és Keresztúr
3) Hegyalja, Sóvidék és Firtos
Gyergyó: 
1) Bucsin, Délhegy, Libán és G8
2) Észak-kelet Hargita és Kelemen

A KAP-ról tartott 7 
szeminárium, 
amelyek átfogják a 
megye minden
kistérségét

2008. november 1 –2009
január 30

2009.  január 20-21
2008. november 20-21

2008. november 11-12
2008. november 18-19
2009. január 13-14

2008. november 25-26
2009. január 27-28

A szemináriumok előkészítése2008 október



Résztvevők, célcsoportok:

• Hargita megye lakossága;

• külföldi (magyar és német) 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



Pénzforrás:

45.727,00ÖSSZESEN:

20.088,50Hargita Megye Tanácsa:

25.638,50EU Vidékfejlesztési F őigazgatóság:

• Euro



Várható eredmények:

• Közvetlen:

- 200-210 résztvevő

• Közvetett:

– legalább 3 új vállalkozás indul a mezőgazdasági
termékek feldolgozása terén;

– a termelők és fogyasztók közti kapcsolat erősödése;

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

– 5 modern tejbegyűjtő pont jön létre;

– a modern farmok száma emelkedik ;

– 3 alternatív tevékenységet folytató vállakozás alakul .



A képzések
• Első nap előadásokat tartottunk a következő témákban: 

Agrártámogatások Haschi András - Kifizetési Ügynökség (APIA)
Pályázati lehetőségek a vidékfejlesztés terén – Török Jenő, Juravle Vasile, Antal Csongor, 

Darvas Szabolcs – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság 
Tejértékesítés – Márton István, Hargita Megye Tanácsa – Vidékfejlesztési Osztály 
Szabadtartású húsmarhafarmok – létrehozás, működtetés – Fekete Endre-Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Igazgatóság
Kecske és juhfarmok létrehozása – dr. Gáll József-Hargita megyei juhtenyésztők szövetsége
Ajánlott megoldások a vágópontok szigorú szabályozásának feloldására – dr. Püsök László, 
Hargita Megye Állategészségügyi Hivatal
Pisztrángtenyésztés – Füstös József -vállakozó
Hagyományos termékek nemzeti ügynöksége – Gödri Elena-Hagyományos termékek 
Hivatala (ONPETER)
Transylvania Authentica – Gáll Ajnácska, Bándi Enikő- Polgártárs Alapítvány
Csúcsminőségű helyi termékek: Jó példák Ausztriából és Magyarországról - Mátéffy
Mária, Rodics Gergely –Hargita Megye Tanácsa, illetve Pogány-havas kistérség
„Székelyderzs éléskamrája” –Demeter Sándor Lóránt, a Székelyderzsi Unitárius 
Egyházközség lelkésze
Helyi élelmiszertermékek marketingje, kecskesajt készítés – jó tapasztalatok 
Magyarországról – Buzás Attila-Vállakozó az Őrségből
Biotejtermelés – Willi Schuster –Mozsnai biotermelő

• Második napon helyi kezdeményezéseket látogattunk meg



1. Felső-Homoródmente, Rika és Nagyhomoród:   2008. 
november 11-12

35 résztvevő



2. Pogányhavas és Felcsík –2008. november 13-14

- 50 résztvevő



3. Regiovest és Keresztúr - 2008. november 18-19

50 résztvevő



4. Bucsin, Délhegy, Libán és G8 –2008. november 25-26 - 70 
résztvevő



5. Hegyalja, Sóvidék és Firtos 2009. január 13-14

• 120 résztvevő



6. Alcsík, Csomád-Bálványos és Kászon, 2009. január 20-21

• 120 résztvevő



7. Észak-kelet Hargita és Kelemen –2009. január 27-28

• 70 résztvevő




