Tanyafejlesztési program keretében megvalósuló
„Homokháti tanyai gazdaságok piacra jutásának segítése”
projekt, projektindító konferenciája
2014. január 16. (csütörtök)
A Bács Agrárház Kft. megalakulása óta napirenden tartja a Homokhátság természeti
adottságihoz igazodó gazdálkodói tevékenység előmozdítását, a gazdálkodók megélhetése
javításának érdekében a több lábon állás segítését, kiemelten kezeli a tanyai gazdaságok
megőrzését, fejlődésükhöz való hozzájárulást.
Az elmúlt évek során meghirdetett tanyafejlesztési program új kereteket szabott, ezáltal új
lehetőséget nyitott meg mind a tanyai gazdálkodók, mind más helyi/térségi szereplők;
önkormányzatok, kamarák, civil szervezetek számára.
A Bács Agrárház Kft. a Tanyafejlesztési Program keretében második alkalommal nyert
támogatást a tanyai gazdaságok piacra jutása segítését célzó projektje megvalósításához.
A projekt az Agrárkamara által létrehozott „Kamra-túra” Homokháti Gazdaudvar Hálózat
termékeinek népszerűsítésére, a Homokháti védjegy bevezetésére, a kistermelő gazdálkodók
ismereteinek bővítésére irányul.
A projekteket a nyitottság, partnerség, környezettudatosság, helyi közösségekre való
támaszkodás jellemzi.
A fejlesztés megvalósítására, mintegy hat hónap áll rendelkezésre.

A projekt földrajzi kiterjedése: Homokhátság 79 tanyás települése
A projektbe közvetlenül bekapcsolódó tanyai gazdaságok várható száma: 280
A projekt eredményeit közvetve hasznosító gazdaságok várható száma meghaladja a kétezret.
Mi valósul meg a félév folyamán?
A projekt meglévő eredményekből építkezik, az érintett gazdálkodói körrel egyeztetett
fejlesztéseket tartalmaz.














A Homokháti célprogram keretében elkészült és a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalánál lajstromba vételre került a Homokhátság helyi termék védjegy. A
védjegyet a fogyasztók körében BTL marketing eszközök alkalmazásával
népszerűsítjük; a gazdálkodókat segítjük a saját gazdaságban előállított termékeik
védjegy alá rendezésében. Többek között kétnyelvű (magyar-német) túraútvonal
térképet állítunk össze a falusi vendégasztalt működtető, direktértékesítő gazdaságok
elérhetősége javításának érdekében. A Homokhátság védjegyes termékeit bemutató
promóciós anyagot készítünk a kistermelői termékek népszerűsítése érdekében.
A projekt keretében bővítjük a Kamra-túra Homokháti Gazdaudvar Hálózatot, a
hálózat, az új tagok termékkínálatát megjelenítjük a www.kamra-tura.hu honlapon.
Kunszentmiklóson, a város és a környéki települések direkt értékesítő kistermelői
részére fórumot szervezünk. A fórumon résztvevők szakavatott előadóktól kapnak
majd tájékoztatást a projektbe való bekapcsolódás lehetőségéről, a vidékfejlesztés
2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program által kínált lehetőségekről.
Bács-Kiskun megye hat településén szervezünk a tanyai gazdálkodók részére gazda
délutánt. A gazda összejövetelek célja a tanyai gazdaságok vertikumban való
részvételének előmozdítása, földügyekről és a termelőket érintő adó szabályok
változásairól tájékoztatás adása.
A projekt keretében 80-100 tanyai gazdaság reprezentatív felmérése valósul meg. A
felmérés célja tanyai agrárgazdaságok tevékenységének, helyzetének, termékeik
összetételének vizsgálata, a gazdaságban betöltött szerepük feltárása, az eredmények
közreadása, az érintett döntéshozók részére javaslatok megfogalmazása.
A projekt lehetőséget biztosít a tanyai gazdák ismereteinek bővítésére, ismételten
közreadásra kerülnek népszerű kiadványunk; a Kistermelői élelmiszertermelés,
-előállítás és -értékesítés ismeretei, Alternatív jövedelemszerzés lehetőségei
kistermelőknek, Szárazságtűrő fajtaajánló homokháti gazdálkodóknak.
A megújuló energia hasznosítása témakörben tananyag kerül kidolgozásra,
tanfolyamot szervezünk és ugyanebben a témakörben ismeretterjesztő anyagot adunk
közre.

A projektről és előzményeiről bővebb információt szerezhet a www.homokhatsag.hu
valamint a www.bacsagrarhaz.hu honlapokon.
Bízunk benne, hogy programunk felkeltette érdeklődését, és konferenciánkat részvételével
megtiszteli, ahol módjában áll előadóinknak kérdéseit feltenni.
Megjelenési szándékát kérjük, szíveskedjék jelezni a 76 481-335-ös telefonszámon vagy
az info@bacsagrarhaz.hu e-mailcímen.
Kecskemét, 2014.január 6.
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