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Stratégiai célkitűzések 

 
 

• Élelmiszeripar stratégiai jelentősége megkérdőjelezhetetlen 
 

• Célkitűzés 
 

• Versenyképesség javítás (foglalkoztatottak számának növelése) 
 

• Kiegyensúlyozott fejlődés (innováció, együttműködés) 
 



Csongrád megye 

Régió stabil gazdasági középpontjai 
 

MEZŐGAZDASÁG        -        ÉLELMISZERIPAR 
 
 
 

Jövőben 
 

MEZŐGAZDASÁG  -  ÉLELMISZERIPAR  -  TUDÁSBÁZIS 
 



Csongrád megye 

 
 
• MEZŐGAZDASÁG 

• Rendkívül jó adottságok, sokszínűség  
 
• ÉLELMISZERIPAR 

• Jelentős feldolgozó ipar 
 
• TUDÁSBÁZIS 

• Szegedi Tudományegyetem 
 
 
 
 
 

 
 



Csongrád megye stratégiai célja 

Teljes Agrárvertikum- együttműködés, innováció, 
alkalmazkodás 

 
 
Tematikus célok: 
 
1. tematikus cél: a kutatás, technológiai fejlesztés és az innováció 

megerősítése 
2. tematikus cél: az információs és kommunikációs technológiákhoz 

való hozzáférés elősegítése és technológiák használatának és 
minőségének fokozása 

3. tematikus cél: a kkv-k, a mezőgazdasági és a halászati és az 
akvakultúra-ágazatversenyképességének javítása 
 

 



Csongrád megye stratégiai célja 

Teljes Agrárvertikum- együttműködés, innováció, 
alkalmazkodás 

 
 
Tematikus célok: 
 
4. tematikus cél:az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való 

áttérés támogatása minden ágazatban 
 

5. tematikus cél: a környezet megőrzése és védelme, valamint a 
forráshatékonyság támogatása 
 

 



Tervezett intézkedések 

1. Mezőgazdasági vállalkozások hatékonyságát növelő beruházások 
támogatása  
 

2. A feldolgozottsági fok emelése, az élelmiszer feldolgozóipar 
fejlesztése 
 

3. Az agrárgazdaság kapcsolódó és támogató szolgáltatásainak 
fejlesztése 
 

4. Új típusú együttműködések, termelői csoportok kialakítása, 
fejlesztése, a piacra jutás szervezeti és infrastrukturális hátterének 
biztosítása 
 

5. Nagy hagyományokkal rendelkező haszonnövények komplex 
programjainak támogatása  



Ágazat fejlesztése 
 
 
 
 
 

Vidékfejlesztési Program (VP) – 200 Mrd Ft 
 
 
 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
(GINOP) – 100 Mrd Ft 



Kitőzött célok támogatása 

 

Európai Innovációs Partnerség (EIP) – kutatás és a 
gyakorlat közötti híd építése 
 
Rövid Ellátási Lánc (REL) – termelői együttműködésen 
alapuló, szoros kapcsolat termelők és fogyasztók között 
 
 

Élelmiszer-Feldolgozás Fejlesztésének támogatása 



Élelmiszer-Feldolgozás Fejlesztésének Támogatása 

Tényezők: 
tevékenység mezőgazdasági jellege, előállított termék jellege, vállalkozásméret 

 



Élelmiszer-feldogozás fejlesztése 



Köszönöm a figyelmet! 
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