
 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                         

 

A vállalkozási és foglalkoztatási potenciál javítása a 
határokon átnyúló régióban az innováció által vezérelt 

mezőgazdasági gyakorlatok révén 
AGRINNO 2 

HUSRB/1903/42/0059 
 

A projekt célja az innovatív mezőgazdasági megközelítés fejlesztése annak érdekében, 
hogy a határ menti térség vidéki településein nagy udvarral rendelkező házakban élő 
munkanélkülieknek segítséget nyújtsunk háztáji gazdaságaik létrehozásában vagy 
korszerűsítésében, hogy azok termelékenyebbek és költséghatékonyabbak legyenek. 
Kiemelt cél, hogy ismereteket és innovatív technológiákat adjunk át a gyógy- és aromás 
növények és fűszerek termesztésében, hogy a célcsoport kiváló minőségű végtermékeket 
állítson elő. A megfelelően feldolgozott gyógy- és aromás növények hozzáadott értéket 
képviselő terméket jelentenek, amelynek a piacon elismernek. Ezt a célt úgy érjük el, 
hogy öt különböző vajdasági helyszínen a gyógy-és aromás növények termesztésére és 
szárítására szolgáló berendezéssel demonstrációs parcellákat hozunk létre a releváns 
intézményekben, például a mezőgazdasági iskolákban és a vidéki területek munkanélküli 
női lakosait tömörítő egyesületekben. Az iskolák három inkubátor alapját biztosítják, 
amelyek összegyűjtik és egyesítik a munkanélkülieket és más kiszolgáltatott csoportokat. 
A célcsoportok (mezőgazdasági iskolák, egyesületek, kiszolgáltatott csoportok, termelők, 
kkv-k) számára biztosítani kell a gyógynövények termesztésének és feldolgozásának 
ismereteit, valamint a feldolgozásra és a jelölt elhelyezésre vonatkozó magyar know-how-
t. A projekt támogatást nyújt a célcsoportok számára ahhoz, hogy jövőjüket a 
mezőgazdasági gyakorlatban képzeljék el, és a rendelkezésre álló erőforrásokat a lehető 
legjobb módon tudják felhasználni. Ezenkívül a projekt felhívja a nagyközönség és más 
érdekelt felek figyelmét a vidéki térségek kiszolgáltatott csoportjai számára az 
önfoglalkoztatáshoz és erőforrások megfelelő megszervezéséhez nyújtott támogatás 
fontosságára olyan erőforrás-hatékony megközelítés révén, amely a közös agrárpolitikán 
(KAP 2020) túlmutat: több lombkorona borítása, biodiverzitás, élénk vidéki területek stb. 
A demonstrációs parcellák kialakításának gondolata a projekt fenntarthatóságának 
lényege, mivel hosszú távon lehetővé teszi a bevont inkubátorok számára, hogy több 
egyént célozzanak meg, akik érdeklődnek az új gazdálkodási modellekről, az élelmiszer-
előállításról és a márkanévről szóló ismeretek iránt. 
 
A projekt első célcsoportja a vidéki területeken és a vidéki térségekben, a határok mindkét 
oldalán munkanélküli emberek, akik lehetőleg házak körül rendelkeznek földterülettel, 
legalább 500 m2-rel háztartásonként. Ezek az emberek csak saját szükségleteiknek 
megfelelő mértékben termelnek, és nem rendelkeznek elegendő kapacitással és 
képességekkel ahhoz, hogy versenyképesek legyenek a piacon. Legtöbbjük még iskolába 
járó fiatal, valamint az alacsony iskolai végzettségű családok idősebb tagjai és nincs valódi 



 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                         

 

tapasztalata a gyógy- és aromás növények termesztésében. Egy másik fontos célcsoport 
a vidéki területeken munkanélküli nők, akik a projekt során szerzett ismereteket 
gyógyszer- és aromás növények és fűszerek termesztésére használhatnák profitszerzés 
céljából. A fiatalok és a nők mellett oktatjuk a meglévő mezőgazdasági termelőket arra, 
hogyan lehet gyógy- és aromás növényeket termeszteni, és ezek termelését még 
jövedelmezőbbé tenni. Szerbiában a célcsoportnak lehetősége lesz arra, hogy oktatást 
kapjon a termelésről, Magyarországon pedig a márkajelzésről és a termékmegjelenítésről 
a piacon. Mindkét képzés után a célcsoport megismeri a teljes folyamatot, a termesztéstől 
az eladásig. Mellettük célcsoportunk a Futog, Zombor és Vršac három mezőgazdasági 
iskolájának dolgozói is. 
 
A projekt megvalósításának ideje: 2021.01.01.- 2022.06.30. 
 
A szerb projektpartnerek:  

1) Provincial Secretariat of Agriculture, Water Management and Forestry 
2) The Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad (Lead partner) 
3) The European Affairs Fund of the Autonomous Province of Vojvodina  
4) The Regional Development Agency Bačka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEGJEGYZÉS: 
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával készült. A dokumentum tartalma a Csongrád Megye 
Fejlesztéséért Nonprofit Kft. kizárólagos felelőssége, és semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai 
Unió és / vagy az Irányító Hatóság álláspontját tükrözőnek. 
 


