
 

 

 

 

 

A FRIDGE projekt célja az élelmiszeripari kkv-k versenyképességének növelése a 

termelékenység és a piacra jutás elősegítésével. 

 

Kedves olvasó! 

A FRIDGE projekt első fázisa a végéhez értünk, így elérkezett az idő, hogy 

összefoglaljuk az elmúlt félév mozgalmas időszakát. Ebben a hírlevélben szeretnénk 

tájékoztatni Önt a három éves együttműködés alatt elért eredményekről.  

Kellemes olvasást kívánunk! 

 

FRIDGE kézikönyv – Összefoglaló az élelmiszeripar támogatásáról 

Megjelent a FRIDGE projekt Kézikönyve!  

A projekt keretében elvégzett három éves aktív 

munkát: felméréseket, tanulmányokat, 

szakemberekkel folytatott konzultációkat és a 

projektpartnerek régióiban tett tanulmányutakat 

foglaljuk össze a FRIDGE kézikönyvben. A projektben 

vállalt egyik legfontosabb feladatunk volt a partnerek 

több éves együttműködése során összegyűjtött 

tapasztalatok és javaslatok átfogó ismertetése. A Kézikönyvben megtalálja az összes 

jó gyakorlatot régió szerint rendezve, és részletesen kifejtve, hogy az adott 

kezdeményezés miként hat a vállalkozásokra és hogyan serkenti a növekedést. 

A Kézikönyv bemutatására egy külön weboldal készült, amely az alábbi linken 

található meg: https://www.fridgehandbook.eu/, illetve az alábbi elérhetőségeken: 

 Magyar nyelvű kézikönyv: Megtekinthető EZEN a linken 
 Román nyelvű kézikönyv: Megtekinthető EZEN a linken 
 Angol nyelvű kézikönyv: Megtekinthető EZEN a linken 

Akciótervek 

Az elmúlt évben partnereink azon dolgoztak, hogy 

véglegesítsék Akcióterveiket a helyi érdekeltekkel és érintett 

https://www.fridgehandbook.eu/
https://hargitamegye.ro/wp-content/uploads/2022/08/epl_fridge_handbook_FINAL2-HUN.pdf
https://hargitamegye.ro/wp-content/uploads/2022/08/epl_fridge_handbook_FINAL2-RO.pdf
https://hargitamegye.ro/wp-content/uploads/2022/08/epl_fridge_handbook_FINAL2.pdf


partnerekkel regionális vagy nemzeti támogatási rendszereik és programjaik 

fejlesztése érdekében. Mindegyik régió sajátos fejlesztési igényeire reagálva 

készítette el a cselekvési terveket, melyek középpontjában az élelmiszeripari KKV-k 

támogatásának nagyon eltérő szempontjai állnak. Az alábbi linken ismerheti meg a 

hat partnerrégió Akcióterveit: https://projects2014-

2020.interregeurope.eu/fridge/library/  

Partner találkozó és tanulmányút Dél- Ostrobothniában 

2022. március végén az összes FRIDGE partner Dél-Osztrobothniában, Finnországban 

gyűlt össze, hogy megismerkedjen a régióval, az onnan származó jó gyakorlatokkal, és 

hogy végre a globális világjárvány okozta hosszú szünet után személyesen vitassák 

meg a projekt fejleményeit. A résztvevők ellátogattak a helyi éttermekbe, whisky 

lepárlóba, és több mint 10 remek előadást hallgattak meg a régióban elérhető 

programokon keresztül segítséget és támogatást kapó vállalkozóktól, illetve a KKV-kat 

támogató élelmiszeripari vállalkozás-fejlesztőktől. 

 

További információ a megyei tanács honlapján érhető el magyarul és románul: 

https://hargitamegye.ro/fridge-projekt/  

 

FRiDGE projekt weboldala: 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)  

 

Kapcsolat 

Vezető partner és projektmenedzser: 

Kiss Balázs, balazs.kiss@tolnamegye.hu  
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