
Les Filières alimentaires de proximité
Au cœur du Pays des Pyrénées Cathares

Helyi, hagyomHelyi, hagyomáányos termnyos terméékek fejlesztkek fejlesztéése, alternatse, alternatíív v 
 éértrtéékeskesííttéési lehetsi lehetőősséégek a kgek a köözzéétkeztettkeztetéés ters terüületletéén, n, 

 valamint az ECOSYAL projekt eredmvalamint az ECOSYAL projekt eredméényeinyei

Trifine Cuvillier, Pays des Pyrénées Cathares
Kujáni Katalin, szakreferens,
Földművelésügyi Minisztérium



SAGITER

•
 

A projekt abból az elvből indul ki, hogy a 
 fenntartható

 
mezőgazdasági rendszerek 

 kiépítéséhez a tudományos és a hétköznapi 
 ismeretek kombinálása szükséges. Ezzel ugyanis 

 elkerülhető
 

az az általános megítélés, mely szerint 
 a tudományos ismeretek racionálisak, így 

 „helyesek”, míg a hétköznapi tudás irracionális, így 
 „helytelen”.





Sagiter 2.
•

 
A projekt a partnerországokban létrehozott csoportok 

 együttműködésén alapul majd, a következő
 

szereplők 
 részvételével: egy felsőoktatási intézmény + egy középiskola + 

 egy oktató
 

központ + egyéb érintettek vagy nonprofit 
 szervezetek.

 A következő
 

lépéseket követjük majd:
 1. Koordináció

 2. Szervezés: helyi csoportok kialakítása
 3. Mitörténik a szervezés és a képzés terén, és ez hogyan 

 elemezhető
 4. A tapasztalatok és képzés eredményeinek gyakorlatba való

 átültetése
 5. Visszajelzés, tesztelés és átdolgozás, fejlesztés, jó

 
gyakorlati 

 példák átvétele
 6. Tréning modulok elkészítése.

 7. Értékelés.



Partnerek
•

 
Supagro, Institute for Higher Education in Environment‐Florac

 ‐
 

Fumeterre, conseil, expertise, suivi,évaluation ingénierie en 
 agroécologie

 ‐
 

Savoir‐Faire et découvertes (Know‐how and discoveries)
 

, learning of 
 agro ecological knowledge

 ‐
 

The Merle training center
 

school of shepherds, animal productions
 ‐

 
Geyser

 
: study of relations between the territories, natural resources 

 and local communities.
 ‐

 
Working group regional studies, Department of Geography,, University 

 of Marburg(Germany). Environmental, social and economic issues
 ‐

 
Federation of family agrarian schools in Galicia (ES): vocational 

 training
 ‐

 
Vlaamse Landmaatschappij (B)

 
agency of land development and rural 

 development of the Flemish government
 ‐

 
Chamber of agriculture and of the forest in Slovenia

 ‐
 

Szent Istvan Univerity
 

( Hu), training of experts in agriculture and agri‐
 food

 ‐
 

USAMV Cluj Napoca
 

(Ro), management of the rural environment

http://www.supagro.fr/web/florac/
http://www.geobiologie-ecologie.fr/index.php/qui-nous-sommes-experts-en-geobiologie/10-association-fumeterre
http://www.geobiologie-ecologie.fr/index.php/qui-nous-sommes-experts-en-geobiologie/10-association-fumeterre
http://www.lesavoirfaire.fr/
http://www.supagro.fr/web/pages/?idl=19&page=233
http://www.geyser.asso.fr/
http://www.uni-marburg.de/index_html-en?set_language=en
http://www.uni-marburg.de/index_html-en?set_language=en
http://www.efagalicia.org/web/index.php?lang=gl
http://www.efagalicia.org/web/index.php?lang=gl
http://www.vlm.be/algemeen/Pages/default.aspx
http://www.kgzs.si/gv/eu-in-svet/english.aspx
http://sziu.hu/
http://www.usamvcluj.ro/en/index_en.php


ECOSYAL PROJEKT



Ecosyal, Diagsyal

•DiagSYAL módszer 
kipróbálását és adaptálását,
•ezzel a területre jellemző

 
termékeket, szolgáltatások 
összegyűjtését és felismerését, 
•az esettanulmányok révén 
adatbázisok létrehozását, 
•Az elvárt eredmények között 
szerepel a kompetenciák 
átadása és a tudástranszfer a 
szervezők között a dél-francia 
Dél-Pireneusok régióban és 
két hazai kistérség között. 

A projekt célja

Kistérségek 
bevonása, melyek 

helyi élelmiszerekkel, 
hagyományokkal, 

kézműves 
termékekkel 

rendelkeznek és ezt 
az adottságot már 
felismerték, azaz 

valamilyen 
formában működik 
a „helyi élelmiszer 

rendszer”

A projekt 
tematikája

-segíteni a területi 
fejlesztésekhez kapcsolódó

 
döntéseket, a RÉL-re 
fókuszálva; 

-Helyi adottságok 
feltérképezésével hosszú

 

távú

 
területi stratégiák elősegítése

-A helyi együttműködések 
kialakításával stabil és rövid 
értékláncok létrehozása 

-Innovatív módszertannal a 
fogyasztó-termelő, vidék-város 
kapcsolat erősítése

ECOSYAL egy olyan program, 
amely lehetővé

 

tette: 



A REL és a helyi 
élelmiszerrendszer (SYAL) 

kapcsolata
Max 1 köztes szereplő

Termelő Fogyasztó

Közvetlen kapcsolat

TerületTársadalmi közelség



Fogyasztói 

 elvárások és 

 igények

Élelmiszer‐

 feldolgozás

A terület által 

 előállított 

 h.a. értékek

Termelés i 

 
stratégia 

 
(fajták, 

 
termesztés‐

 
technológia

Támogatások és területfejlesztés (Innováció,  

 finanszírozás, tanácsadás, hálózatépítés, 

 közintézmények szerepe

Értéklánc

Terület

Helyi 

 szervezők/facilitátorok

Bevont helyi 

 szereplők
Flamand, 2006 és Gineste, 2015



TERÜLET

A terület sajátosságainak elemzése

A mezőgazdasági tevékenység 

 elemzése

A helyi élelmiszer rendszer és 

 a REL szerepe a kistérség 

 területén

A piacok és a fogyasztás a REL‐

 en keresztül

Szocio‐gazdasági elemzése  

 a helyi élelmiszer 

 rendszernek a kistérség 

 területén

Az indikátorok elemzésének 
logikája



Résztvevők elhelyezkedése
FRANCIAORSZÁG

 
‐

 
Midi‐Pyrénées



ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET
(Hévíz és Zalaszentgrót térsége) 

Hévízi és Zalaszentgróti 

 térség

Magyar helyi akciócsoportok:



Objectif général/Általános célok

•
 

Renforcer l’économie liée aux 
 filières alimentaires de 

 proximité
 

en Pyrénées 
 Cathares

•
 

A helyi élelmiszerek 
 értékesítésén keresztül a 

 gazdaság fejlesztése a 
 pireneusi katárok földjén.

http://www.pyreneescathares‐producteurs.fr/non‐classe/se‐regaler‐avec‐des‐

 produits‐locaux



L’étude



Une étude…  et 3 objectifs
1.

 
Renforcement de la connaissance sur la 

 situation et les perspectives locales 

 agricoles (Enjeux)

2.

 
Mobiliser les acteurs du territoire afin de 

 construire un outil de maintien de 

 l’agriculture

3.

 
Etablir un programme d’actions

1.
 

A helyi mezőgazdasági perspektívák, 
 kockázatok feltárása és a helyzetelemzés

2. A helyi szereplők mobilizálása, annak 
 érdekében, hogy újabb eszközöket    
 alkalmazzanak a mg. fenntartására.

3. Cselekvési terv készítése



Une étude…
 

et 4 étapes/ 1 tanulmány …
 

4 
lépés

1.

 

Juin à Novembre 2011 : Diagnostic global

2.

 

Novembre à Mars 2012 : Ateliers à 4 thèmes
 Une vingtaine de personnes (élus, producteurs, consommateurs, 

 

consulaires, syndicats…)

3.

 

Avril à

 

Juillet 2012 : Plan d’actions
 Validation du Plan le 12 Juillet

4.

 

A partir de Juillet 2012 : Mise en œuvre du plan 

 
d’actions

1.

 

2011. júniustól novemberig általános elemzés elvégzése

2.

 

2011. novembertől 2012. márciusig 4 témában workshopok: a fogyasztók 

 érzékenyítése  és kommunikáció, zöldségpálya szervezése –

 

kölcsönös érdekek 

 (közös géphasználat stb.), a kereskedelem szervezése, induló

 

gazdaságok és földhöz 

 jutás

3.

 

2012. április –

 

július: cselekvési terv összeállítása

4

 

Júliustól

 

megvalósítás



Une étude…
 

et 1 bilan/ 1 tanulmány…
 

1 
mérleg
1 cselekvési terv= 4 stratégiai tengely /axe de stratégie = 

 23 Intézkedés/ actions
A.

 

Orienter l’acte d’achat des consommateurs vers les produits locaux

B.

 

Sensibiliser les consommateurs et inciter les acteurs de la Restauration Hors Domicile à

 
consommer local

C.

 

Accompagner les producteurs vers la mutualisation de moyens

D.

 

Anticiper et accompagner le renouvellement générationnel agricole

1.

 

A fogyasztók szokásainak változtatása: helyi termékek vásárlása felé

2.

 

Figyelemfelhívás a helyi termékek vásárlására és fogyasztására a fogyasztók 

 és a HORECA szolgáltatók részére

3.

 

A termelők buzdítása, támogatása az eszközök közös használatára (pl.: 

 géptársulások létrehozása)

4.

 

A mezőgazdasági szektor generációváltásának elősegítése



Les actions



1. Tengely A: Orienter l’acte d’achat des consommateurs vers les produits locaux
 

/ 
A fogyasztók szokásainak változtatása: helyi termékek vásárlása felé

1.

 

Créer un guide

 

et une carte des producteurs locaux et 

 
des démarches alimentaires locales

2.

 

Réaliser un inventaire évènementiel

3.

 

1.

 

Créer un site internet d’informations des 

 
productions locales et de sensibilisation

2. Créer  une page facebook

4.

 

1. Créer un court‐métrage

 

de 15min et de 3min 

 
présentant la filière

2. Créer des mini‐films

 

« producteurs » pour les 

 
insérer sur leur page (2015)

5. 

 

1.

 

Créer un logo

 

« Les producteurs en Pyrénées 

 
Cathares

 

»

2. Créer une communication stand (2 kakémonos 

 
+ 1 stand parapluie)

3. Créer d’une signalétique

 

des productions 

 
locales (2015)

6. 

 

1. Initier et développer un concept de «

 

Kit‐Apéro

 
en Pyrénées Cathares

 

»

 

(2014)

2. Initier et développer d’un concept de «

 

colis‐

 
cadeau 

 

en Pyrénées Cathares

 

»

 

(2014)

1.

 
Füzet és térkép a termelőkről és a helyi 

 termékekkel kapcsolatos eseményekről, 

 szolgáltatásokról
2.

 
Adatbázis létrehozása

3.

 
Internetes oldal létrehozása a helyi 

 termelésről
1.

 
Facebook oldal

4.

 
15 és 3 perces kis filmek leforgatása
1.

 
Minden egyes termelőről kis 

 bemutatkozó

 
film, amit a saját 

 oldalukra tehetnek ki (2015)
5.

 
Új logó

 
a „Termelők pireneusi katárok 

 földjén”
1.

 
Kommunikációs standhoz eszközök 

 legyártatása (molinó, ernyő

 
stb.)

2.

 
Helyi termék márka megterveztetése 

 (2015)
6.

 
Helyi termék kínálat rendezvényekre „Kit‐

 apero”
1.

 
Munkaszervezetek és más 

 munkahelyi rendezvényekre ajándék 

 csomagok összeállítása









Axe B: Sensibiliser les consommateurs et inciter les acteurs de la Restauration Hors-
 Domicile à

 
consommer local/ Figyelemfelhívás a helyi termékek vásárlására és 

fogyasztására a fogyasztók és a HORECA szolgáltatók részére

7.

 
Réaliser 

 
un 

 
inventaire 

 
des 

 actions 

 
d’éducations 

 
à

 l’alimentation de qualité

8.

 
Réaliser 

 
des 

 
actions 

 
de 

 sensibilisation 

 
au 

 
goût 

 
et 

 
a 

 l’alimentation de qualité

9.   Réaliser 

 
des 

 
visites 

 
à la 

 
ferme

 avec les établissements scolaires

10. 

 
Accompagner 

 
4 

 
sites 

 
de 

 restauration 

 
collective 

 
pour 

 implanter 

 
les 

 
produits 

 
locaux 

 
dans 

 les cantines scolaires

7. A minőségi élelmiszerellátás 
 oktatásáról egy adatbázis 
 létrehozása (gyerekek 
 bevonásával)

8.Az ízek és a  minőségi 
 élelmiszerek megismertetése a 
 fogyasztókkal 

9.Iskolásokkal gazdák látogatása
10.4 közkonyha támogatása, 

 hogy helyi termékeket 
 használjanak fel az iskolai 
 étkeztetésben



11.

 
Créer un lieu de stockage collectif pour les maraîchers

12.

 
Créer une CUMA

 
maraîchère

13.    Réaliser un inventaire des besoins d’équipements collectifs carnés

14.    Réaliser un recensement

 
des producteurs intéressés par une communication mutualisée 

 des productions alimentaires sur exploitation ou au sein de commerces déjà

 
existants

11. A zöldségtermesztők számára hűtő‐

 
és tárolókapacitás létrehozása

12. Géptársulás (ún. CUMA) létrehozása a közös géphasználat előmozdítására
13. Közös használatú

 
eszközök adatbázisa

14. Egy felmérés az érdeklődő

 
gazdák között a feldolgozott termékekről és a a 

 már meglévő

 
kereskedelmi csatornákról



Axe D: Anticiper et accompagner le renouvellement générationnel agricole
 

/ A 
mezőgazdasági szektor generációváltásának elősegítése

15.

 
Réaliser un diagnostic des exploitations cédantes afin de la accompagner dans leur 

 projet de transmission‐reprise

16.

 
Accompagner 6 communes afin de favoriser l’émergence de projets de transmission‐

 reprise d’exploitations agricoles

17.

 
transversale.

 
Créer un poste de chargé(e) de mission  «

 
renforcement des filières 

 alimentaires de proximité

 
en Pyrénées Cathares

 
»

15. Azoknak a gazdaságoknak az elemzése, amelyek nyugdíj vagy egyéb okok miatt 

 átadás, vagy felszámolás előtt állnak, annak érdekében, hogy nagyobb segítséget 

 kapjanak a gazdaságátadás során jelentkező

 
problémákban. 

16. 6 önkormányzat együttműködésében a gazdaságátadások kísérése. Támogatása

Transzverzális tengely:
17. Egy új munkahely kreálása – animátor, aki a helyi termék logót és 

 élelmiszerpálya előrehaladását segíti





 

Créer un jeu de sensibilisation Jeu de 7 famille (2014)


 

Accompagner des projets: en maraîchage, en commercialisation

 
de la SARL 

 Kerimel, installation

 
en produits déficitaires (volaille)



 

Créer une exposition 

 
(2015)



 

Création d’une carte interactive « menu du terroir

 
»

 
(2015)



 

Anticiper une future coopération internationale Ecosyal (Hongrie)



 

Társasjáték a helyi termékekről


 

Projektek támogatása és kísérése: zöldségtermelők, termelői boltok, 

 hústermékek bevonás a a RÉL‐be


 

Kiállítás szervezése a helyi termékek és hagyományos szakmák 

 témakörében


 

Interaktív kártya tervezése: „a terület menüje”


 

Nemzetközi együttműködés előkészítése



LEADER nemzetközi 
együttműködés
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