MEGHÍVÓ

Tisztelt Partnerünk!
A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
tisztelettel meghívja Önt és szervezetét az Interreg V-A Magyarország – Horvátország
Együttműködési Program 2014-2020 támogatásával megvalósuló
„Agrishort – Rövid ellátási láncok és a versenyképes agrárgazdaság létrejöttének
megalapozása térségi és intézményi együttműködések életre hívásával”
c. projekt keretében tartandó szakmai tréninggel egybekötött interaktív workshopra.
A program célja olyan térségi együttműködések létrehozása, melyek a rövid élelmiszer láncok
módszertanának alkalmazásával elősegítik a helyi termékek piacra jutását, a termelői
együttműködések létrejöttét és eredményes fenntartását, a termelők és a végfelhasználók közötti
távolság csökkentését, összességében javítják a minőségi helyi termékek értékesítési és
felhasználási feltételeit. A nemzetközi együttműködés keretében fel kívánjuk térképezni a
határmenti régiók ágazati potenciáljait, valamint a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptációs
lehetőségeit egyaránt. A projekt vezető partnere a horvátországi Muraköz megyei REDEA
fejlesztési ügynökség, kedvezményezettjei a Kapronca-Körös megyei PORA ügynökség, a Zala
Termálvölgye Egyesület és a Balatoni Integrációs Közhasznú NKft.
A workshop során szakértő előadók és trénerek segítségével fejleszteni kívánjuk a projektben
érintett határ menti térségekben működő ágazati szereplők rövid élelmiszerláncokkal kapcsolatos
ismereteit, fel kívánjuk tárni a partnerségen alapuló ellátási rendszerekben rejlő különböző
ágazati, gazdaságfejlesztési potenciálokat ezek térségi specifikumait. A rendezvény célja az is,
hogy interaktív, közösségi tervezési eszközök segítségül hívásával meghatározza a jövőben
kialakításra kerülő helyi élelmiszerrendszerek cél- és eszközrendszereit, feladatait, adaptálható
modelljeit. A rendezvény résztvevői számára lehetőség nyílhat egy ausztriai tanulmányúton
történő részvételre a projekt végrehajtásának későbbi szakaszában.
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A workshop helyszíne: CE Plaza Hotel ****, 8600 Siófok, Somogyi Bacsó u. 18.
Időpont: 2017. szeptember 21. csütörtök, 9:30 – 15:00

A rendezvény tervezett programját jelen levelünk melléklete tartalmazza.
A szakmai tréninggel egybekötött workshopra szeretettel várjuk, kérjük, hogy személyesen vagy
a témában jártas munkatársa delegálásával vegyen részt rendezvényünkön. Részvételi szándékát a
karoly.fekete@balatonregion.hu e-mail címünkre 2017. szeptember 18-ig feltétlen szíveskedjen
jelezni!

Siófok, 2017. augusztus 31.
Tisztelettel:
Dr. Molnár Gábor
ügyvezető igazgató
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1. sz. Melléklet
AGRISHORT – SZAKMAI WORKSHOP ÉS TRÉNING
Programtervezet
9:00 – 9:30 Regisztráció
9:30 – 9:35 Köszöntő – Dr. Molnár Gábor, ügyvezető igazgató Balatoni Integrációs
Közhasznú NKft
9:35 – 9:50 Az AGRISHORT projekt előrehaladásának bemutatása; Jurka Topol –
projektmenedzser, REDEA
9:50 – 10:05 A projekt helyzetelemzésében feltárt eredmények bemutatása – Fekete Károly,
kutató, Balatoni Integrációs Közhasznú NKft.
10:05 – 10:35

A helyi élelmiszerrendszerek szerepe a klímaváltozáshoz történő

alkalmazkodásban – Kajner Péter, elnök, Szövetség Az Élő Tiszáért Egyesület
10:35 – 11:05 Rövid élelmiszerláncok szerepe a turizmusfejlesztésben – Póla Péter, Magyar
Tudományos Akadémia Közgazdaság- Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális
Kutatások Intézete
11:30 – 14:30 Szakmai tréning;
Trénerek: Kujáni Katalin kutatási menedzser R&Đ Discovery Center, Neumann János
Egyetem, Kükedi Zsolt helyi gazdaságfejlesztési szakértő
12:45 – 13:30 Ebéd
14:30 – 15:00 Értékelés, kérdés és vélemények, zárszó
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