2. hírlevél
A TAPE-Food Industry (Foglalkoztatási célú térségi akcióterv) fő célja, hogy
fenntartható, nemzetközi szinten versenyképes élelmiszeripart hozzon létre a
magyar-szlovák határvidéken, amely a vállalkozások hatékonyságának növelése
mellett új munkahelyek teremtését is támogatja.

Mi történt a Food Industry akcióterv kezdete óta?
 2021. február 16-án került sor az 1. online tematikus workshopra az
SKHU 1701/3.1/110 „Food industry” akcióterv ismereteinek,
kimeneteinek átadása céljából, mely témája a gabonafélék, azok
feldolgozása, jelentősége a táplálkozásban.
 2021. február 18-án került sor a 2. online tematikus workshopra az SKHU
1701/3.1/110 „Food industry” akcióterv ismereteinek, kimeneteinek
átadása céljából, mely témája a bor, annak előkészítése, jelentősége.
 2021. február 23-án került sor a 3. online tematikus workshopra az SKHU
1701/3.1/110 „Food industry” akcióterv ismereteinek, kimeneteinek

átadása céljából, mely témája a hús, annak feldolgozása és jelentősége a
táplálkozásban.
 2021. február 25-én került sor az első tematikus workshopra az SKHU
1701/3.1/110 „Food industry” akcióterv ismereteinek, kimeneteinek
átadása céljából, mely témája a gyümölcsök,zöldségek, termesztésük és
jelentőségük a táplálkozásban.
 A Co-innovation pályázat keretén belül folytatódik a 10 előadásból álló
képzés sorozatunk, amelyet egyelőre online formában valósítunk meg.
 A Local Product Processing pályázatban részt vevő vállalkozóink haladnak
az eszközbeszerzésekkel, hogy innovatív technológia bevezetésével
minőségi helyi termékek kerüljenek a fogyasztók asztalára.

Fókuszban az élelmiszeripar – versenyképes
élelmiszeripar, helyi vállalkozók, helyi termékek,
foglalkoztatás élénkítése
A változó fogyasztói és ágazati trendekre reagál a TAPE – Food Industry,
amelynek keretében a projektben részt vevő a kis-és közepes vállalatok
innovatív technológiák bevezetésével és a helyben termelt nyersanyagok
feldolgozásával megalapozzák az új, egészséges, regionális termékpaletta
kialakításának feltételeit és a hosszú távú együttműködést az élelmiszeripar
különböző szereplői közt.
A TAPE-Food Industry akcióterv 3 pályázatból áll:
1. SKHU/1802/3.1/022 Koordináció és kommunikáció – a Food Industry
akcióterv kommunikációs feladatainak ellátása, a pályázat és az elért
eredmények népszerűsítése
2. SKHU/1802/3.1/023 Co-innovation - A kutatási tevékenységet biztosító
intézmények segítségével felállítjuk az eszközparkot és létrehozzuk a
szakemberek csoportját, akik új technológiai-fejlesztési javaslatokat adnak az
egészségesebb helyi termékek előállítására
3. SKHU/1901/3.1/003 Local Product Processing - A pályázatban szereplő
vállalkozók innovatív technikai befektetéseik révén új és minőséges

termékekkel gazdagítják a helyi termékek palettáját és új munkahelyeket
teremtenek.

Partnereink:
1. SKHU/1802/3.1/022 Koordináció és kommunikáció
Vezető kedvezményezett: Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Területi
Társulás
2. SKHU/1802/3.1/023 Co-innovation
Vezető

Kedvezményezett:

Národné

poľnohospodárske

centrum, Bratislava

Kedvezményezett: Széchenyi István Egyetem, Győr
3. SKHU/1901/3.1/003 Local Product Processing

Vezető kedvezményezett: K.K.V.- Union s.r.o, Lehnice

Kedvezményezett 1: Vörös Tészta Manufaktúra, Tarján
Kedvezményezett 2: AEH spol. s.r.o., Pezinok
Kedvezményezett 3: Kősziklás Borászat Kft., Dunaszentmiklós
Kedvezményezett 4: Mäsovinky s.r.o., Jablonica

a potravinárske

ESEMÉNYEK
Coordination and Communication
A 4 db on-line tematikus workshop a “Food industry” foglalkoztatási célú
térségi
akcióterv
és
kapcsolódó
projektjei
(SKHU/1802/3.1/022,
SKHU/1802/3.1/023, SKHU/1901/3.1/003) részeként valósult meg a RábaDuna-Vág ETT szervezésében a következő témákban: „búza”, „bor”, „hús“ és
„zöldség – gyümölcs“.
A tematikus workshopok alkalmával a 150 résztvevőnek bemutatásra kerültek
az akcióterv projektjeinek egyes céljai és a már elért eredményei. A tematikus
workshop napi témája köré összeállított előadások sorozata azt az elvet
követte, hogy a projektben részt vevő öt kis- és közepes vállalkozás (KKV)
kedvezményezettje milyen területen működik.
 2021.02.16. – 1. online tematikus workshop
- mely témája a
gabonafélék, azok feldolgozása, jelentősége a táplálkozásban. A
résztvevőket Németh Zoltán, Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés és
az RDV ETT elnöke köszöntötte, kiemelve a projekt fontosságát és
jelentőségét a határmenti régióban. Ezt követte a Rába-Duna-Vág ETT
által irányított akcióterv és kapcsolódó projektjei ismertetése. A
projektünk egyik partnere, a Vörös Tészta Manufaktúra, bemutatatta az
Alakor búza termesztését a termékek gyártásáig. A workshopokon
hallható volt tájékoztatás pl. a 2020. évi ős- és őszi búzában végzett
kísérletekről és megtudtuk például, hogy az Okara ígéretes rost és
tápanyagforrás a pékárukban. Azonkívül betekinthettünk Bott Frigyes
kovászos kenyér készítésének titkaiba és hogyan kapcsolódik ma a gazdamolnár-pék lánc. A workshopon jelenlévő vállalkozók megtudták milyen
a helyi zöld gazdaság és örömmel fogadták, hogy együttműködési
formákat kereshetnek és tapasztalatokat cserélhetnek olyan
szervezeteknek köszönhetően, mint pld.: az Európai Innovációs
Klaszterláncok.
 2021.02.18. – 2. online tematikus workshop - mely témája a bor, annak
előkészítése, jelentősége. A résztvevőket Ivanics Ferenc, Győr-MosonSopron megyei közgyűlés alelnöke köszöntötte, kiemelve a projekt
fontosságát és jelentőségét a határmenti régióban. Ezt követte a Rába-

Duna-Vág ETT által irányított akcióterv és kapcsolódó projektjei
ismertetése. Projektpartnereink: Kősziklás Borászat, AEH Pezinok és
Biocentrum és a projekt megvalósítása során eddig elért eredményeik
bemutatása után a workshopon az előadók tájékoztatást nyújtottak a
szénhidrát-koncentrátum szőlőtörkölyből történő kinyerésére szolgáló
technológia tervezéséről és optimalizálásáról, de arról is, hogy a növényi
termékek antioxidáns tartalma milyen hatással van az egészséges
táplálkozásra vagy a különböző típusú élesztők hatásáról a bor
aromájára. Végül Bondor László, a Komárom-Esztergom Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara kereskedelmi tagozat alelnöke, ismertette
velünk a hazánk borfogyasztási szokásainak felmérései eredményeit.
 2021.02.23. – 3. online tematikus workshop - mely témája a hús, annak
feldolgozása és jelentősége a táplálkozásban. A résztvevőket Németh
Zoltán, Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés és az RDV ETT elnöke
köszöntötte, kiemelve a projekt fontosságát és jelentőségét a határmenti
régióban. Ezt követte a Rába-Duna-Vág ETT által irányított akcióterv és
kapcsolódó projektjei ismertetése. A harmadik workshopunkon a
következő partnerünk, Mäsovinky mutatkozott be, és bemutatta
tevékenységét, szerepét és a projektben eddig elért eredményeit.
Megtudtuk például mennyire fontos a zsírok jelenléte az
élelmiszerekben, valamint a növényi és állati fehérjék étrendi arányának
fenntartásának
szükségességét
a
táplálkozás
szempontjából.
Mindamellett a szlovák oldalról Patasi Ilona, a Szlovákiai Agrárkamara
elnöke, és a magyar oldalról Ugrai András ismertette az érdeklődőket az
élelmiszeripari és mezőgazdasági fejlesztési támogatások lehetőségeiről
Szlovákiában, valamint Magyarországon. Az együttműködési formák
keresésének és a tapasztalatcserének céljából egy másik szervezet, a
Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat (CED), mutatta be ennek
lehetőségét.
 2021.02.25. – 4. online tematikus workshop
- mely témája a
gyümölcsök,zöldségek, termesztésük és jelentőségük a táplálkozásban. A
résztvevőket Ivanics Ferenc, Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés
alelnöke köszöntötte, kiemelve a projekt fontosságát és jelentőségét a
határmenti régióban. Ezt követte a Rába-Duna-Vág ETT által irányított
akcióterv és kapcsolódó projektjei ismertetése. Az LPP projekt (Local
Product Processing - helyi termékfeldolgozás) vezető partnerének

bemutatása után, K.K.V. Union s.r.o., Krass-Tóth Melinda mutatta be egy
200 ha gazdaság példáján a növénytermesztési tevékenységek
lehetőségeit, de arról is szó esett milyen egy ökológiai gazdálkodás a
zöldség és gyümölcsösökben. Az előadások többsége érintette a helyes
táplálkozás irányelveit, tippeket adtak az egészségesebb étkezéshez és az
ételek elkészítéséhez, valamint hogy a poliolok az étrend cukorbevitel
csökkentésének lehetséges eszközei. Ladislav Raček interjúja, a 150
országban képviselt Slow Food mozgalomról, megnyugtatta a helyi
kézműves termékek vállalkozóit az együttműködés és a helyi szintű
tapasztalatcsere lehetőségeiről.

Co-innovation
 28.01.2021 - a szakmai előadás-sorozat részeként január 28-án a
Széchenyi Egyetem és a Szlovák Élelmiszeripari Kutatóintézet közös
szervezésében került sor a következő előadásra: „Modern műszeres
vizsgálatok, módszerek a termékek minőségi paramétereinek
meghatározására”, Giczi Zsolt előadásában, amelyhez a résztvevők online
csatlakoztak.

 2021.03.30.-án sor került egy újabb soron következő előadásokra,
ezúttal az NPPC szervezésében a következő témára: „Minőségértékelés
és
meghatározott
technológiai
tulajdonságokkal
rendelkező
nyersanyagok előállítása” NPPC előadásában és a „A saját termelés
értékesítésének közvetlenül a gazdaságban történő feldolgozásának
jelentősége és lehetőségei” témája a Széchényi István Egyetem
előadásában.

