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A FRiDGE projekt célja az
élelmiszeripari KKV-k

versenyképességének növelése a
piacralépés segítése, a

termelékenység növelése és
kapacitásbővítés által. 

Kedves Olvasó,

Örömmel mutatjuk be a FRiDGE projekt első hírlevelét, melyben 
összegyűjtöttük a legfontosabb információkat projektünk második féléves
előrehaladásával kapcsolatban. Kérjük, olvassák örömmel, amennyiben
bármilyen kérdésük, vagy ötletük merülne fel, a hírlevél alján található
elérhetőségek valamelyikén jelezzék!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Miről szól a FRiDGE projekt?

Ismerje meg a FRiDGE partnereket

A FRiDGE indító rendezvénye Magyarországon

Következő partner találkozó Kelet-Flandriában  

Röviden az első félévről és a következő lépésekről

Élelmiszer- és italipar Európában – 
2019-es adatok és trendek

A FRiDGE projekt fókuszában az 
élelmiszeripari kis- és középvállalkozások 
(KKV-k) versenyképessége áll, melyet a 
projekt három fő pillérre fókuszálva kíván 
javítani: a termelési kapacitás növelése, új 
eszközök beszerzése, illetve finanszírozási 
megoldások áttekintése;  a helyi termékek 
hazai és nemzetközi (EU-n belüli és kívüli) 
piacra jutása; piacszerzés nem innováció-
alapú termékfejlesztés által és a 
termelékenység növelése az EU-n kívüli 
piacokkal való versenyben való jobb pozíciók 
elérésére. 
Kiss Balázs, a FRiDGE projekt vezető partnere és projektmenedzsere 55 
másodpercben mutatja be a projekt ötletét.

› Nézze meg videónkat a FRIDGE YouTube csatornán.

A FRiDGE partnerség hat európai országból származik (Magyarország, 
Románia, Németország, Finnország, Görögország és Belgium). A projekt 
weboldalán bővebben olvashat az egyes partnereinkről, ahol 
bemutatják régiójukat, az élelmiszerágazataikat és a projekttel 
kapcsolatos céljaikat.

Partner 1 és Vezető partner: 
› TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft., Magyarország

Partner 2: 
› Hargita Megye Tanács, Románia 

Partner 3: 
› KErn – Kompetenzzentrum für 
Ernährung, Németország

Partner 4: 
› Regional Council of South Ostrobothnia, Finnország

Partner 5:  
› University of Western Macedonia, Görögország

Partner 6: 
› Economic Council of East-Flanders, Belgium

A project indító rendezvénye 2019 szeptember 
elején került megrendezésre Szekszárdon, 
Magyaroroszágon. A találkozón a 
projektpartnerek meghatározták a következő hat 
hónapos együttműködés útját, és workshopokon 
vitatták meg az élelmiszeripari KKV-k 
versenyképességének kihívásait és lehetséges 
megoldásait. A második napon három magyar 
bevált gyakorlattal ismerkedtek meg partnereink. 

› További információ

A következő partner találkozóra Kelet-Flandria 
régióban, Belgiumban, 2020 február végén kerül 
sor, amelynek Kelet-Flandria Gazdasági Tanácsa 
ad otthont. A két és fél napos találkozó 
projektbeszélgetéssel és érdekes helyszíni 
látogatással fog telni Kelet-Flandria régió helyi 
élelmiszer- és italipari kis- és 
középvállalkozásaiban, valamint Kutatás-Fejlesztés 
és Innovációs intézményeiben.

› További információ 

Az első félévben a partnerek a regionális érdekelt csoportok 
felállításával foglalkoztak és a vonatkozó nemzeti és regionális 
politikák elemzésével, amelyek irányítják az élelmiszer- és italipar 
fejlődését a régiójukban. A második félévben a partnerek 
elmélyítették ismereteiket régiójuk KKV-i termelékenysége, a piac 
elérhetősége és az innováció terén mutatkozó kihívások kapcsán, és 
megvizsgálták a legfontosabb fejlesztési kihívásokat, amelyekkel a 
régiók a regionális cselekvési tervekben foglalkoznak. Az 
értékeléseket az egyes régiók regionális érdekelt feleivel szorosan 
együttműködve készítjük el.

A projekt tevékenységeit nyomon követheti a FRiDGE project 
weboldalán és a közösségi médiában. 

A FoodDrinkEurope november végén ismertette a 2019-es adatok és 
trendek legfrissebb jelentését. A jelentés átfogó statisztikákat és 
betekintést nyújt az EU élelmiszer- és italiparába. A jelentés szerint 
az iparág Európában 4,72 millió embert foglalkoztat, 1,2 trillió euró 
forgalommal és 235 milliárd euró hozzáadott értékkel. Az iparágban 
294 000 vállalat működik, amelynek 99,1% -a KKV.

› További információ 
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Bővebb információk a project 
weboldalán található: 
www.interregeurope.eu/fridge

Projekt partnerek

Kapcsolat  
Vezető partner és projectmenedzser,  
Kiss Balázs, balazs.kiss@tmfu.hu 
Kommunikációs menedzser: 
Hanna Meriläinen, hanna.merilainen@etela-pohjanmaa.fi

Kövessen minket a közösségi 
médiában! 

https://www.youtube.com/watch?v=IdVKoGrWZgw
https://www.interregeurope.eu/fridge/news/news-article/7427/meet-the-fridge-partners-lead-partner-tcda/
https://www.interregeurope.eu/fridge/news/news-article/7434/meet-the-fridge-partners-harghita-county-council/
https://www.interregeurope.eu/fridge/news/news-article/7453/meet-the-fridge-partners-3-kern/
https://www.interregeurope.eu/fridge/news/news-article/7453/meet-the-fridge-partners-3-kern/
https://www.interregeurope.eu/fridge/news/news-article/7457/meet-the-fridge-partners-4-rcso/
https://www.interregeurope.eu/fridge/news/news-article/7507/meet-the-fridge-partners-5-uowm/
https://www.interregeurope.eu/fridge/news/news-article/7510/meet-the-fridge-partners-6-ecef/
https://www.interregeurope.eu/fridge/events/event/2887/fridge-kick-off-meeting/
https://www.interregeurope.eu/fridge/events/event/3213/fridge-partner-meeting-in-ghent-east-flanders/
https://www.fooddrinkeurope.eu/publication/data-trends-of-the-european-food-and-drink-industry-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=IdVKoGrWZgw
https://www.interregeurope.eu/fridge/events/event/3213/fridge-partner-meeting-in-ghent-east-flanders/
http://www.interregeurope.eu/fridge
https://twitter.com/InterregFridge
https://www.youtube.com/channel/UC_e4SvFuuiFpR3m63H2WpQQ
https://www.facebook.com/InterregFridge/
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