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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó

 

vidékfejlesztési támogatásról alapján ( COM (2011) 627) 
2012. december 12-i verzió

 

alapján. EMVA rendelet tervezet tartalom.

Az EMVA VP prioritásai és fókuszterületei

REL tematikus alprogram  

 helye a fókuszterületek között



A REL fogalma a rendeletben

„Rövid ellátási lánc”: 

‐ az együttműködés, 

‐ a helyi gazdasági fejlesztés, 

‐
 

valamint a termelők, feldolgozók és a fogyasztók közötti szoros 
 földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt elkötelezett, 

‐ korlátozott számú
 

gazdasági szereplő
 

által alkotott ellátási lánc.

A REL a 3A fókuszterület és  a 35. együttműködés intézkedésben tervezhető

 
( 16.4. kód)

A cél indikátor pedig az együttműködésben résztvevő

 
gazdálkodók száma



A REL‐ek fogalma a gyakorlatban

Nyitott 
 gazdaság

Hagyományos: 
Bolt a gazdaudvaron,  

 Szedd magad,  Falusi 

 vendégasztal
Újszerű: 
Közösségi 

 Mezőgazdaság

Házhoz
Hagyományos: 

 Házaló

 értékesítés, 

 Mozgó

 

bolt
Újszerű: 

Doboz rendszer, 

 Internetes 

 házhozszállítás

•

A termelők 

 csoportosulása ne 

 legyen köztes 

 szereplő!



A REL tematikus alprogram indoklása

Miért van szükség a REL fejlesztésére 
•

 
Növekvő

 
a termelői és fogyasztói igény

•
 

Jogszabályi feltételek változása pozitív
•

 
Jogalkalmazás nem egységes

•
 

Termelők értékesítési felkészültsége javítandó
•

 
Vásárlói és fogyasztói szokások alakítása 

Miért van szükség külön alprogramra
•

 
Termelők jellemzően a legkisebbek.

•
 

Ezért speciális pályázati feltételeket igényelnek.
•

 
Ezért kiszorulnak, ha nincs elkülönített pályázati keretük.

•
 

Erőteljes szervezői/támogató
 

munkát igényelnek.



A REL együttműködés alapú
 

fejlesztési terve



AZ ÉLELMISZERRENDSZEREK 
ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEI 



SZEGMENTÁCIÓJA 
(2013-BAN 7,2 MILLIÁRD FOGYASZTÓ

 
JELENLÉTE 

MELLETT)

Forrás: Rastoin, (2011)
Kistermelői minőségi 
termékek  felé

 
(fejlett 

országok) –
 

alternatíva a 
tömegtermékekkel 

szemben

Önellátás felé

 

(fejlődő

 országok) –

 

az 
urbanizáció

 

mellett és az 
éhínség csökkentésére

Agráripari modell
Tömegtermelés

Agráripari modell
Tömegtermelés

Tradicionális modell: 
feltörekvő

 
és önellátó

 piacok
 

Tradicionális modell: 
feltörekvő

 
és önellátó

 piacok

3,96 milliárd fő
 

(55 
%)

3,24 milliárd fő
 (45%)

Innovatív 
piac 1 milliárd 

elhízott
2 milliárd 
alultáplált

Kézműves 
termékek

 

Kézműves 
termékek

2 irányvonal:2 irányvonal:

Az élelmiszertermelés rendszerelméletbe foglalása lehetővé
 

teszi, hogy egymástól 
elkülönítve, illetve a kölcsönhatásaik függvényében vizsgáljuk az egyes 
komponenseit, folyamatait, szereplőinak státuszát, hatékonyságát, illetve hibáit.

 

Az élelmiszertermelés rendszerelméletbe foglalása lehetővé
 

teszi, hogy egymástól 
elkülönítve, illetve a kölcsönhatásaik függvényében vizsgáljuk az egyes 
komponenseit, folyamatait, szereplőinak státuszát, hatékonyságát, illetve hibáit.





AZ ÜZLETTÍPUSOK 
VÁLASZTÁSÁNAK ARÁNYA 
ÉLELMISZERTERMÉKEK SZERINT

 
Forrás: AKI, Élelmiszerlánc Elemzési Osztály 
 



NEGATÍV ATTITŰDÖK ÉS 
BIZALMATLANSÁG A VIDÉKKEL ÉS A 
MEZŐGAZDASÁGGAL SZEMBEN





AZ ALTERNATÍV 
 ÉLELMISZERLÁNCOK ÉS A 

 KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS

Egy percet kérek, 
csak utántöltöm 
az automatát!Tradicionális piaci 
 modell

 

Tradicionális piaci 
 modell



Jó
 

gyakorlatok a REL TAP alapján
 Bienvenue a la ferme



Istenhozott a tanyán
•

 
Az Agrárkamara márkája 1988 óta

•
 

Az első
 

francia hálózat, amely  a REL-ben és agrárturizmusban résztvevő
 gazdálkodókat szervezi

•
 

Vezető
 

szerepet tölt be a falusi vendégfogadás szervezésében 
•

 
6 200 termelő

 
96 megyéből

•
 

2 francia állampolgárból 1 biztosan felismeri és ismeri a márkát 
•

 
Speciális minőségi tanúsító

 
rendszer

•
 

50%-a becsatlakozó
 

gazdáknak részt vesz közvetlen értékesítésben





Termelői piacon



Helyi termék





Csoportos értékesítés
Együtt a gazdaboltban – GIE projekt



Csoportos értékesítés
Házhoz vagy 

 munkahelyre szállítás



Idoki –
 

egyesület – animátorok ‐
 élelmiszerhigiénia

« J’habite et j’aime le Pays Basque. Je veux y exercer le métier de paysan et 

 pouvoir vivre de mon travail tout en proposant des produits fermiers de qualité.

 Pour cela, je choisis de travailler dans l’esprit «

 

Agriculture Paysanne et je 

 m’engage dans la démarche IDOKI ».Extrait de la charte générale d’engagement 

 IDOKI.

‐

 
Feldolgozás

‐

 
Értékesítés

‐

 
Promóció

 
és helyi imázs fejlesztése



Tájház, vagy fogyasztói 
 közösségek



Kujáni
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