
FRIDGE 3. Hírlevél 
Kedves Olvasó, 

 Örömmel mutatjuk be a FRIDGE projektünk harmadik hírlevelét, melyben az elmúlt fél év híreit 

gyűjtöttünk össze a projekt haladásával kapcsolatban. Kellemes olvasást kívánunk! 

1. Korábbi események 
A legutóbbi hírlevél 2020 októberi megjelenése óta 

számos online találkozót szerveztek a partnereink érdekelt 

feleikkel, amelyek a tapasztalatcsere folyamatára és az 

Akcióterv kidolgozására összpontosítottak. 
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a. Közös workshop, amelynek 
középpontjában a piac elérése áll 

Az online workshopot 2020 november 18-án rendezték meg, amelynek német 

partnerünk, a KErn (Táplálkozási Kompetencia Központ) adott otthontA workshop során 

a partnerek érdekes előadásokat hallottak Bajorországból és más régiókból az 

élelmiszer-ipari KKV-k piaci elérését javító Jó Gyakorlatokkal kapcsolatosan. Emellett 

bemutatták a partner régiókban az élelmiszeripari KKV-k körében végzett tanulmány 

eredményeit. További információ a találkozó eredményeiről honlapunkon olvasható.  

Olvassa el a cikkünket: A kis élelmiszeripari KKV-k hasonló kihívásokkal néznek szembe: 

http://www.interregeurope.eu/fridge/news/news-article/10481/small-food-industry-

smes-face-similar-challenges/ 

b. Közös workshop a termelékenységre és a beruházásokra összpontosítva 
A termelékenységre és a beruházásokra összpontosító online workshopot 2021 április 

26-án tartották, amelynek Hargita Megye Tanácsa adott otthont. A találkozón a 

résztvevők egy virtuális túrán vettek részt, amelynek során három Hargita megyei 

élelmiszeripari KKV-t mutattak be. A virtuális túra után bemutatták a többi partner 

régió Jó Gyakorlatait. További információ a találkozó eredményeiről honlapunkon 

olvasható. 

Olvassa el a cikkünket: A 4. FRIDGE közös workshop eredményei: 

http://www.interregeurope.eu/fridge/news/news-article/11938/results-of-the-4th-

fridge-joint-workshop/ 

c. Akcióterv workshopok februárban 
Az elmúlt fél évben a partnerek megtették első lépéseiket az Akcióterv készítésében. 

Február végén a partnerek két online megbeszélést tartottak, ahol az akciótervezési 

folyamatot beszélték meg. A megbeszélések során a partnerek inspiráló előadásokat 

hallgattak meg az akciótervezés szakértőitől és más Interreg Europe projektekről. A 
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második találkozón a partnerek megosztották egymással elképzeléseiket és terveiket az 

akciótervterv folyamatairól. További információ a találkozó eredményeiről 

honlapunkon olvasható. 

Olvassa el a cikkünket: Irány a cselekvési terv kidolgozása felé: 

http://www.interregeurope.eu/fridge/news/news-article/11383/heading-towards-

action-plan-development/ 

2. Közelgő események és tevékenységek interregionális szinten 
A nyár elkövetkeztével a FRIDGE projekt lassan a második évének végéhez közeledik. A 

nyaralás előtt partnereinkkel a helyi KKV-kat kérdezzük meg a termelékenységgel és a 

beruházásokkal kapcsolatos tevékenységeiket illetően.  

 A következő interregionális partnertalálkozóra és 

tanulmányi látogatásra az ősz folyamán kerül sor, 

amelynek a Nyugat-Macedónia Egyetem ad otthont. A 

partnerek továbbra is reménykednek abban, hogy a 

Covid-19 járvány enyhülni fog, és lehetővé teszi a 

partnerek számára, hogy fizikailag ellátogassanak 

Nyugat-Macedóniába, Görögországba. De mint sok más 

dolog ezen a világon jelenleg, ez még várat magára, és 

további információkat a nyári szünet után kapunk.  
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3. Üdvözlet és hírek a partner régióktól 
 A 3. félév után, ami 2021 januárban ért véget, 

partnereinekkel híreket osztottunk meg régiók 

élelmiszer-ágazatából. Ezeket a híreket két összefoglaló 

cikkben gyűjtöttük össze. Elsőként Tolna, Hargita és 

Felső-Frankónia élelmiszer-ipari híreit mutatjuk be. A 

második összefoglaló a Dél-Ostrobothnia, Nyugat-

Macedónia és Kelet-Flandria híreit tartalmazza.  

PICTURE:03_Package Free Store in Tolna county. 

Olvassa el az összefoglaló cikkeket: 

A 3. félév összefoglalója, 1. cikk: http://www.interregeurope.eu/fridge/news/news-

article/11120/wrapping-up-the-3rd-semester-1-2/ 

A 3. félév összefoglalója, 2. cikk:. http://www.interregeurope.eu/fridge/news/news-

article/11125/wrapping-up-the-3rd-semester-2-2/ 
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4. Ismerje meg a FRIDGE Jó Gyakorlatainkat 
Az elmúlt hónapok során a FRIDGE partnerek aktívan 

tevékenykedtek, hogy a Jó Gyakorlatokat az Interreg 

Europe platformján bemutathassák. Eddig tizenhárom 

gyakorlatot nyújtottak be, amelyek közül ötöt 

kiválasztottak az Interreg Europe Policy Learning 

Platform és a Good Practice adatbázisba. A Jó 

Gyakorlatokat megismerheti a projekt weboldalán. 

A Jó Gyakorlatok bemutatása a FRIDGE weboldalán: 

http://www.interregeurope.eu/fridge/good-practices/  
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5. Az EU eredetvédelem hatása 
Az EU eredetmegjelölési címkéi nagy érdeklődést váltottak ki a FRIDGE partnerek körében. 

Gazdasági hatásaik tanulmányozása azonban könnyebb, mint létrehozni azt. Németországi 

partnereink, a KErn - a Táplálkozási Kompetencia Központ részt vettek egy tanulmányban, ahol 

három bajor védett terméktípus gazdasági hatásait vizsgálták. A tanulmány számos érdekes 

felismerést tárt fel arról, hogyan lehet megvizsgálni az EU-címkék jelentőségét és hatásait a 

különféle terméktípusokra. 

További információ a tanulmányról és annak eredményeiről a FRIDGE weboldalakon található: 

http://www.interregeurope.eu/fridge/news/news-article/10688/impacts-of-the-eu-

protection-of-origin-labels/ 

6. Hargita megye élelmiszeripari KKV-inak bemutató videói 
 A 2021 áprilisában szervezett közös workshop 

keretében a Hargita Megyei Tanács partnerei három 

videót készítettek, ahol bemutatják a régió élelmiszer-

ipari KKV-it. A videók megtekinthetők a FRIDGE 

Youtube és Facebook oldalain, valamint 

weboldalunkon is. 

Nézze meg a videókat a FRIDGE weboldalán: 

http://www.interregeurope.eu/fridge/news/news-

article/11962/videos-food-sector-smes-from-harghita-

county/ 
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Információ a lábléchez:  
 

További információ a projekt weboldalán: www.interregeurope.eu/fridge 

Kövessen minket a közösségi médiában!  

Facebook (https://www.facebook.com/InterregFridge) 

Twitter (https://twitter.com/InterregFridge) 

YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC_e4SvFuuiFpR3m63H2WpQQ) 

Iratkozzon fel a projekt hírlevelére (angol nyelvű) (https://etela-

pohjanmaa.creamailer.fi/subscribe/wFl01qdYyUIo3) 

 

Kapcsolat 

Vezető partner és projektmenedzser: 

Kiss Balázs, balazs.kiss@tolnamegye.hu  

Kommunikációs menedzser:  

Hanna Meriläinen, hanna.merilainen@etela-pohjanmaa.fi 
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