
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MULTIPLIKÁTOR ESEMÉNY és ZÁRÓ 
ESEMÉNYEK 
 

Az egynapos multiplikátor rendezvény a 
projekt végén került megszervezésre, 
bemutatta a projekt eredményeit, 
hangsúlyosan a IO3 és IO4 szellemi 
termékeket, valamint az IO2 üzleti 
útitervet. A záró események formája 
konferencia, műhelymunka, vagy 
kapcsolatépítési események voltak a 
projekt partnerek a célcsoportjai 
érdeklődésének megfelelően. 
 
A rendezvényen részt vettek az agrár-
élelmiszeripari szektor érintettjei, a rövid 
élelmiszer-ellátási lánc szereplői, 
gazdálkodók és élelmiszer-ipari kkv-k 
tulajdonosai és alkalmazottai, 
vidékfejlesztési tanácsadók, valamint a 
jövőbeni segítők potenciális célcsoportja, 
többek között (újra induló értelmiségi nők; 
LEADER szervezetek dolgozói; már 
meglévő piacszervezők; vidékfejlesztési 

civil 

szervezetek képviselői; éttermi beszállítók; 
falusi turizmus szervezői/szolgáltatói, 
termelői stb.) 
 
A rendezvény célja a projekt megcélzott 
célcsoportjának (vidéki facilitátorok az 
SFSC-ben) azonosítása volt, tájékoztatás 
a projektről és annak eredményeiről, 
valamint a projekt anyagok, különösen a 
kézikönyv és a képzési anyagok 
megosztása, valamint hálózatépítési 
lehetőség biztosítása a résztvevők 
számára. A projekttel szorosan 
összefüggő témákon túl a rövid ellátási 
láncokkal, a kulturális élelmiszer-örökség 
mezőgazdasági tevékenységeken 
keresztüli megőrzésével, az ökológiai és 
családi gazdálkodással, valamint az 
ország és Európa mezőgazdaságának 
jövőjével kapcsolatos beszélgetések is 
folytak. 
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Minden projekt partner sikeres 
eseményről számolt be 

 
A legelső rendezvényre 2020. szeptember 
4-én került sor Magyarországon a Trebag 
Kft. szervezésében, 51 résztvevővel. „A 
rendezvény fő célja az volt, hogy a 
megfelelő csoportokkal megosszák a REL 
szervezők koncepcióját, és visszajelzést 
kapjanak a mezőgazdaságban dolgozóktól 
a szakma igényekről. A rövid élelmiszer-
ellátási láncok témája több oldalról is 
szóba került, a pályázatírástól a jó 
gyakorlatok megvitatásán át a REL-lel 
kapcsolatos újításokig, számos nagyon 
fontos téma szerepelt a rendezvényen. 
 
Az előadások mellett vásárt is tartottak, 
ahol a helyi kistermelők mutatták be 
termékeiket. 
 
Az eseményt a kecskeméti Kujáni tanyán 
tartották, ahol a COVID-19 miatt lehetőség 
volt arra, hogy szabadban vagy belső 
helyszínen, de biztonságosan le lehetett 
tartani a rendezvényt. A tanya nagyszámú 
ember befogadására alkalmas, és minden 
igény kielégítésére alkalmas, technikailag 
jól felszerelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A második eseményre 2021. december 1-
én került sorFranciaországban, a Savoir-
Faire & Co. szervezésében, 44 
résztvevővel. Az rendezvény fő célja az 
volt, hogy megismertesse a fenntartható 
fejlődést, környezetvédelmi kérdéseket 
vagy helyi hatókörű európai projekteket 
tanulmányozó diákokkal a RuralF 
projektet. A szervezők úgy vélték, hogy 
ezek a tanulók képesek nyitottak a Rural F 
projektben felvetett kérdésekre, és így 

értékes visszajelzést adnak arról, hogy mit 
tartanak fontosnak ebben a témában. 
 
A REL szervező munkakör már létezik 
Franciaországban, így könnyebb volt 
elképzelni ezt a munkát, és arról 
beszélgetni, hogy a képzésnek milyennek 
is kellene lennie. Szóba került a rövid 
élelmiszer-ellátási lánc, mint munkahely 
teremtési lehetőség, a megkívánt szakmai 
kihívás, valamint, hogy ez a helyi 
gazdaság fejlesztésére is ösztönzően 
hathat. Az eseményre a Caen-Normandia 
Egyetemen került sor, egy olyan kurzus 
keretében, amelynek a témái: a 
fenntartható fejlődés, a környezeti- 
társadalmi kérdések és helyi szintű 
európai projektek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A harmadik rendezvény 2022. február 5-én 
volt Lengyelországban, az ARID 
szervezésében, 40 résztvevővel. A 
rendezvény bemutatta a projektet, annak 
fő célkitűzésit, és bemutatta a TREL 
szervező fogalmát az érintett csoportokkal, 
ismertette a témával kapcsolatos 
felméréseket és az agrárszektor válaszait 
a jövőbeli REL szervező szakma 
részleteiről. A rövid élelmiszer-ellátási 
láncok témája is nagy részletieben került 
bemutatásra és megvitatásra. A közönség 
nagyon kíváncsi volt, sok kérdést tettek fel, 
amelyekre kielégítő választ kaptak. 
 
A találkozó második részében az 
résztvevők bemutatták termékeiket, 
valamint tapasztalatokat cseréltek, 
kapcsolatokat építettek. A beszélgettek 
résztvevők a rövid élelmiszer-ellátási 
láncokban működő vállalkozásaikról. A 



találkozó a járványbiztonsági előírások 
betartásával zajlott. A szervezők aggódtak 
a COVID okozta nehézségek miatt, de 
sikerült mindent biztonságosan és 
nyugodtan megszervezniük. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A negyedik rendezvényt 2022. február 22-
én Magyarországon a Kislépték Egyesület 
rendezte, 80 résztvevővel. „A 
magyarországi záróesemény fő célja a 
Rural Facilitator projekt eredményeinek 
megosztása és a kézikönyv, a képzési 
anyagok bemutatása volt. A főbb témák a 
következők voltak: képzési anyagok, aREL 
szervező szerepe és igényei, marketing 
kérdések, a REL szervező kihívásai a 
magyar gazdaságban, helyi termékek a 
közétkeztetésben, a REL szervezők fontos 
kompetenciái. 
 
A délelőtti előadásokat délután négy 
műhelymunka - négy külön teremben, 
kisebb csoportokban - követte a témában 
jártas szakemberek vezetésével. A 
COVID-19 helyzetre való tekintettel a 
szervezők megfelelő helyet kerestek, ahol 
biztonságos körülmények között, zárt 
térben, lebonyolíthatjuk rendezvényünket. 
A kiválasztott helyszín a Kerekegyházán 
található Varga Tanya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az ötödik esemény 2022. február 24-én 
volt Csehországban, a Prágai Cseh 
Élettudományi Egyetem szervezésében, 
60 résztvevővel. A rendezvény fő célja a 
projekt eredményeinek megosztása és a 
projekt anyagok, különösen a kézikönyv és 
a képzési anyagok ismertetése volt. Ezen 
felül a rendezvény fontos célja az is volt, 
hogy a szervezők felvegyék a kapcsolatot 
a célcsoporttal, és hálózatépítési 
lehetőséget kínáljanak számukra. A 
projekt fenntarthatósága szempontjából 
kulcsfontosságú, hogy a célcsoportot 
megismertessék az eredményekkel, és 
lehetővé tegyék számukra a projekttel 
kapcsolatos információk további 
megosztását. 
A zárórendezvény szervezésében egy 
kistermelői gazdaszervezettel működtek 
együtt, akik az éves közgyűlésüket 
tartották ebben az időpontban. Ez 
biztosította a szinergikus hatást, és 
hozzájárult az esemény maximális 
hatásának eléréséhez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A hatodik rendezvény 2022. február 25-én 
volt Romániában, a Spektrum Oktatási 
Központ Alapítvány szervezésében, 50 
résztvevővel. A rendezvény célja REL 
szervezők azonosítása volt, tájékoztatás a 
projektről és annak eredményeiről, 
valamint a projekt anyagok, különösen a 
kézikönyv és a képzési anyagok 
terjesztése, valamint a résztvevők 
számára a hálózatépítés megteremtése. A 
rendezvényen beszélgetés folyt rövid 
ellátási láncokról, a kulturális élelmiszer-
örökség mezőgazdasági tevékenységeken 
keresztül történő megtartásáról, a bio- és 



családi gazdálkodásról, valamint a 
mezőgazdaság jövőjéről az országban és 
Európában. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Az eseményeken mindösszesen 325 
résztvevő vett részt. 

Projekt azonosító: 2019-1-CZ01-KA202-
061270. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Ez a hírlevél kizárólag a szerző(k) nézeteit tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé a benne foglalt 
információk bármilyen felhasználásáért. 
 
 


