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A képzés célja, hogy a résztvevő gazdálkodó ismereteket szerezzen a
művelethez kapcsolódó specifikus fogalmakról és a támogatás feltételeiről, és
képes legyen a REL együttműködésekhez kapcsolódó jogszabályokban
eligazodni. Cél, hogy megismerje a közös piacépítés és értékesítési csatornák
kialakításának módszereit, valamint annak megismertetése, hogy miként lehet
végrehajtani a közös üzleti tervet.
A Vidékfejlesztési Program „Együttműködések támogatása a REL és a helyi
piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” műveletének keretében
nyújtott támogatás közvetlen kedvezményezettjei
A képzés díja 19.700 Ft, melyből a „Együttműködések támogatása a REL és a
helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” műveletének
keretében nyújtott támogatás közvetlen kedvezményezettjei számára
térítésmentes.
A képzés teljes időtartamán (8*45 perc) részt kell venni. Hiányzás esetén a
résztvevő nem bocsátható vizsgára.

Amennyiben a jelentkező a képzés célcsoportjába tartozik, és a
jelentkezéshez teljes körűen csatolta a lent felsorolt dokumentumokat, a
Felkészülést
segítő tananyag: képzés tananyagát legkésőbb a képzés kezdő napja előtti 3. napon
elektronikusan megkapja.
A képzés zárása irányított, csoportos szituáció elemzés és teszt kitöltésével
történik. A szituációelemzésben való aktív részvétel és a teszt eredményes
A képzés zárása:
(legalább 51%-os) teljesítése esetén a képzés elvégzéséről Tanúsítványt kap a
résztvevő.
Szükséges iratok a képzésen résztvevőtől:
- személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány
- amennyiben cég/egyéni vállalkozás/családi gazdaság /konzorcium nevében vesz
A jelentkezéshez részt a képzésen meghatalmazás szükséges - sablon elérhető ide kattintva)
o amennyiben családi gazdaság tagjaként vesz részt a képzésen, a
csatolandó
meghatalmazás mellé feltöltendő: családi gazdaság nyilvántartásba
dokumentumok:
vételi határozat
o amennyiben konzorcium tagjaként vesz részt a képzésen, a
meghatalmazás mellé feltöltendő: konzorciumi együttműködési
megállapodás

TEMATIKA
Tananyagegységek
1.
A REL szabályozási környezete
2.
REL a gyakorlatban

Időtartam
4 óra
4 óra

Tananyagegységek
1. A REL szabályozási környezete
Célja:
A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismereteket szerezzenek a
kapcsolódó uniós és hazai jogszabályokról, a REL előírásairól és a művelethez kapcsolódó
specifikus fogalmakról.
Tartalma:
 A kapcsolódó uniós és hazai jogszabályok áttekintése
 A REL legfontosabb előírásainak ismerete
 A művelethez kapcsolódó specifikus fogalmak:
o REL együttműködési csoport összetétele,
o REL projekt,
o Projektterv, Klaszterek, Hálózat, REL, Piacszervező
 A támogatás feltételei és az elszámolható költségek szabályai
 Kapcsolódó támogatási lehetőségek
2. REL a gyakorlatban
Célja:
A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a REL hazai
gyakorlatát. Ismereteket szerezzenek a közös piacépítés és értékesítési csatornák
kialakításának módszereiről, működéséről, a marketing jelentőségéről, valamint a
termelői hatékonyság növelésének lehetőségeiről.
Tartalma:
 Közös piacépítés és értékesítési csatornák kialakításának módszerei (hagyományos
és modern értékesítési formák, üzleti készségek elsajátítása)
 REL működési láncok a gyakorlatban
 REL alprogramok, támogatott tevékenységek
 Ár - érték kialakítás
 Élelmiszerlánc kockázatok csökkentésének módjai
 Saját és közös marketing stratégia kialakítása
 Fogyasztók a termelői termékekkel kapcsolatos tájékoztatása (tárolás, hűtés,
allergén, népszerűsítés)
 Koordinálás (szervezés, szállítás, értékesítés, termelői hatékonyság javulás)

