TISZTELT GAZDÁLKODÓK!
A Tanyafejlesztési Programon belül a Bács Agrárház Kft. és a NAK Bács-Kiskun
Megyei Szervezete „Homokhátsági tanyai gazdaságok piacra jutásának
segítése” címmel valósítja meg projektjét.
Ennek köszönhetően az alábbi lehetőségekhez csatlakozhatnak:

Tanyai termékeket népszerűsítő kiadványt jelentetünk meg.

A kiadványban elsősorban feldolgozott terméket előállító gazdaságok termékei
jelenhetnek meg; olyanok, akik rendelkeznek kistermelői regisztrációval és
jogosultak a Homokhátság védjegy használatára.
(A Kamra-túra Hálózat tagjai jogosultak a védjegy használatra!)

Túraútvonalat alakítunk ki direktértékesítő, falusi vendégasztalt
működtető tanyai gazdaságok számára.

Magyar és német nyelvű térképet adunk közre a túraútvonalakról, nyomtatott és
CD formában. A projekt egyik záró rendezvényeként – április közepén –
bemutatjuk az egyik túraútvonalat a szaksajtó és a beutaztató irodák számára.

Képzést szervezünk „Megújuló energia a tanyán” címmel
30 órában.

Kiskunmajsán:
2014. február 21-22. és 28.
a Művelődési Központban
Kecskeméten:
2014. március 6-8.
a kamara épületében
Közös tanulmányút:
2014. március 14.
jó példák nyomában
A honlapunkról letölthető jelentkezési lapokat kitöltve várjuk elérhetőségeink
egyikén. Túljelentkezés esetén a beérkezés sorrendjében fogadjuk az első 30
hallgatót.

Gazdadélutánokat szervezünk Bács-Kiskun megyében.

Az alább felsorolt helyszíneken várjuk az érdeklődőket rendezvényeinkre, melyek
témakörei: földkérdések; adószabályok változásai; 2014-2020-as támogatási
rendszerek, napi aktualitások. Figyelje hirdetéseinket honlapunkon és a környék
kiadványaiban.
Izsák
Kelebia
Bugac

2014. január 21. (kedd)
2014. január 22. (szerda)
2014. január 28. (kedd)

Kunfehértó
Orgovány
Kecskemét

2014. január 30. (csütörtök)
2014. február 04. (kedd)
2014. február 06. (csütörtök)

Homokhátság védjegy bevezetéséhez marketing eszközöket biztosítunk.
A védjegy népszerűsítése érdekében reklámozzuk a Homokhátság védjegyet a
megyei Gong Rádióban; öntapadós körcímkéket, papírzászlókat nyomtatunk.
Pólókat készítettünk és újranyomtatjuk a Kamra-túra plakátot.

Fórumot szervezünk.

Kunszentmiklóson a környéki települések bevonásával fórumot tartunk a város
piacán a tanyai termékek megjelenését segítendő. A tervezett időpont 2014. február 26.

Tanyai termékek további feltárását végezzük.

A Homokhátság árutermelő tanyai gazdaságai termékeinek feltárása feladatunk,
különös tekintettel a feldolgozott termékeket előállító gazdaságokra.

Kiadványokat jelentetünk meg.

A „Megújuló energia alkalmazása a tanyákon” elnevezésű képzés tananyagát
megjelentetjük a Homokhátsági füzetek sorozat XVIII. köteteként. Az első
Tanyafejlesztési Program támogatásával készült három kiadványunkat
újranyomtatjuk. Kérjék munkatársainktól ezeket is:
„Kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés ismeret”
„Alternatív jövedelemszerzési lehetőségek kistermelőknek”
„Szárazságtűrő növények - fajtaajánló a homokháti gazdálkodóknak”

Csatlakozzon a Kamra-túra Hálózathoz!

A Hálózat jelenleg 110 tagot számlál. Várjuk az új érdeklődő gazdaságok
jelentkezését, hogy megjelenhessenek a www.kamra-tura.hu honlapon.

Várjuk érdeklődésüket, vegyenek részt a projekt
megvalósításában!
Részvételi szándékukat jelezzék a kérdőív
kitöltésével!

Kérdőív
homokháti gazdálkodók részére
Tisztelt Gazdálkodó!
Tisztelt Kamra-túra Hálózati Tag!
A Bács Agrárház Nonprofit Kft. az idei évben is sikeresen pályázott a Tanyafejlesztése
Program keretében. Az elnyert támogatás lehetővé teszi, hogy Ön is kedvezményezettje
legyen a projekt keretében megvalósuló fejlesztéseknek.
Kérjük, hogy lehetséges részvételének biztosítása érdekében az alábbi kérdéseket
megválaszolni szíveskedjen.

I. A projekt keretében a Kamra-túra Gazdaudvar Hálózat 20 gazdasággal való
bővítésére nyílik lehetőségünk.
1.

Tagja-e a Kamra-túra hálózatnak?

igen – nem

2.

Kíván-e bekapcsolódni a Kamra-túra hálózatba?

igen – nem

3.

Folytat-e direktértékesítést/közvetlen eladást?

igen – nem

4.

Alapterméket direktértékesít (zöldség, gyümölcs, tej, tojás, élőállat stb.)?
igen – nem
Ha igen mit? Kérjük, sorolja fel:

5.

…...................................................................................................................
…...................................................................................................................
6.

Feldolgozott terméket értékesít (tejtermék, hús, húskészítmény stb.)?
igen – nem

7.

Ha igen mit? Kérjük, sorolja fel:
…...................................................................................................................
…...................................................................................................................

8.

Rendelkezik-e kistermelői regisztrációval (NÉBIH; kerületi állatorvos)
igen – nem

9.

Milyen működési formában gazdálkodik?

10.

Regisztrált biogazdálkodó-e?

igen – nem

11.

Előállít-e biotermékeket?
Ha igen mit? Kérjük, sorolja fel:

igen – nem

Őstermelő – vállalkozó

…...................................................................................................................
…...................................................................................................................

II. A projekt keretében tanyai termékeket népszerűsítő kiadványt állítunk össze
és adunk közre.
A kiadványban elsősorban feldolgozott terméket előállító gazdaságok termékei
jelenhetnek meg, olyanok, akik rendelkeznek kistermelői regisztrációval és jogosultak
a Homokhátság védjegy használatára. (A Kamra-túra Hálózat tagjai jogosultak a
védjegy használatra!)
Szeretne-e valamely termékével megjelenni a kiadványban? Címkézett, csomagolt
termékek előnyt élveznek. (méz, lekvár, füstölt áru, pástétomok, lekvárok, sajtok, stb.).
Kérjük, sorolja fel, mely termékeit népszerűsítené szívesen:
…...................................................................................................................
…...................................................................................................................
III. Direktértékesítő, falusi vendégasztalt működtető tanyai gazdaságok
túraútvonalának kialakítása – Magyar és német nyelvű túraútvonal térképek
elkészítése, közreadása, bemutatása szaksajtónak és beutaztató irodáknak.
1.

Szeretné-e, hogy a kialakításra kerülő direktértékesítő tanyai gazdaságokat
összekötő és népszerűsítő túraútvonal érintse gazdaságát?
igen – nem

2.

Működtet-e falusi vendégasztalt tanyáján?

igen – nem

3.

Folytat-e értékesítési tevékenységet tanyáján?

igen – nem

4.

Szívesen fogadna-e vásárlókat, turistákat tanyai udvarán?

igen – nem

5.

Foglalkozik-e falusi turizmussal?

igen – nem

6.

Be tud-e kapcsolódni a Falusi vendégasztal szolgáltatás kínálatába? (Saját
termék kínálása helyben történő fogyasztásra: pl. disznótoros; saját
gyümölcsválaszték; mézfajták kóstoltatása; sajtok kóstoltatása; helyben sütött
pékáruk; sütemények kínálata) Milyen szolgáltatással?
…............................................................................................................................
…............................................................................................................................

7.

Mit tud gazdaságában bemutatni? (Munkafolyamat, termék előállítás,
különleges fajták, eszközök, kézműves termékek, állatok, stb.)
…............................................................................................................................
…............................................................................................................................

8.

Van-e lehetősége gazdaságában egyéb kiegészítő turisztikai élményprogram
kapcsolására? Pl.: Viselet bemutatása, cimbalom-bemutató, helyi
néptánccsoport, gazdálkodás régi eszközei, stb.
…............................................................................................................................
…............................................................................................................................

IV. „Megújuló energia a tanyán” tananyag kidolgozása és képzése valósul meg a
projekt keretében.
1.

2.

3.

Részt venne-e a Tanyafejlesztési Programban meghirdetésre kerülő
„Megújuló energia a tanyán” témakörben megrendezésre kerülő 30 órás
képzésünkön?
Kecskeméten

igen – nem

Kiskunmajsán

igen – nem

Érdekeli-e egyéb gazda-tanfolyamaink valamelyike? Kérjük, jelölje x-szel.
□

Kistermelői élelmiszer előállítás, -feldolgozás és -értékesítés folyamata (30 óra)

□

Alternatív jövedelemszerzés (30 óra)

□

Szárazságtűrő növények (30 óra)

□

Biokertészet alapjai (40 óra)

□

Bioállattartás alapjai (40 óra)

□

Sajtkészítés alapjai (36 óra)

□

Gyógy- és fűszernövény termesztés (40 óra)

Részt kíván-e venni a Tanyafejlesztési Program keretében meghirdetésre
kerülő gazdadélutánokon? Témakörök: földkérdések; adószabályok
változásai; 2014-2020-as támogatási rendszerek, napi aktualitások
igen – nem
Tervezett időpontok:
Izsák:

2014. január 21. (kedd)

Kelebia:

2014. január 22. (szerda)

Bugac:

2014. január 28. (kedd)

Kunfehértó:

2014. január 30. (csütörtök)

Orgovány:

2014. február 04. (kedd)

Kecskemét:

2014. február 06. (csütörtök)

V. Projektünk szempontjából további fontos információk
1.

Ismeri-e a Homokhátsági védjegyet? Használ-e bármilyen védjegyet termékei
értékesítésekor?
igen – nem

2.

Ismeri-e a kistermelőkre vonatkozó jogi szabályozást?

igen – nem

3.

Igénybe venne-e feldolgozó kapacitást saját terméke kiszereléséhez? (Lekvár
főzés, ivólé, paradicsom sűrítmény előállítás, stb.)
igen – nem

4.

Bekapcsolódna-e WEB áruházba/interneten keresztüli értékesítésbe?
igen – nem

5.

Ismeri-e az alábbi értékesítési lehetőségeket? Kérjük, jelölje x-el az ismerteket:
□

Kecskeméti Szatyorklub

□

Kecskemét Városháza előtti Termelői Piac minden csütörtökön

□

Zöld Sziget biopiac - Városi Piaccsarnok Kecskemét

□

Tiszaalpári Piac

□

Kiskunmajsai Piac

6.

Használja-e az internetet?

igen – nem

7.

Ha használja, milyen szakmai oldalakat látogat?
…............................................................................................................................
…............................................................................................................................

8.

Ismeri-e a www.homokhatsag.hu honlapot?

igen – nem

9.

Ismeri-e a www.kamra-tura.hu honlapot?

igen – nem

Kérjük, a kapcsolattartás érdekében, adja meg elérhetőségeit! A Bács Agrárház Kft. a
kapott adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a projekt megvalósítása érdekében
maga használja fel.
Név:

............................................................................................

Telefonszám:

............................................................................................

Cím:

............................................................................................

E-mail:

............................................................................................

Köszönjük, hogy válaszaival segíti munkánkat!
A Bács Agrárház Kft. dolgozói

