
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021. szeptember 7-11. között Franciaországban, 
Lyon régióban, Dullin-ban került megrendezésre 
a REL szervező oktatók tréningje. 
 

Az első napon a DRAAF (A 

mezőgazdasági és Erdészeti 

Minisztérium regionális szervezetének), 

és a CAP Rural (helyi 

gazdaságfejlesztési központ) képviselői 

tartottak előadást. Ez bevezetőt adott a 

projekt partnerei számára a rövid ellátási 

lánc franciaországi helyzetéról, az állam 

és a rélgiók szerepvállalásról. A francia 

kormány a rövid ellátási láncok 

fejlesztését jogszabályok és támogatás 

politika útján segíti, hogy a 

közétkeztetésbe minőségi helyi termék 

kerüljön bel. 

Délután egy vidéki közösség területi 

élelmezési tervéért felelős személy, 

valamint a „la ceinture verte” nevű 

magáncég vezetője tartott előadást, amely 

a városok körüli biokertészek telepítését 

támogatja. A két előadás betekintést adott 

a rövid ellátási láncok különféle támogatási 

(köz és magán) módszereiről, a fennálló 

akadályokról és az azok leküzdésére 

használt módszerekről.  
 
 
 
 
 
 

2. számú hírlevél 
2021. szeptember 

RURAL FACILITATOR TRAINING 
IN AGRICULTURAL 
SHORT FOOD SUPPLY CHAINS 
Erasmus + project refence number: 2019-1-CZ01-KA202-061270 

Honnan tudhat meg többet a 
projektről? 
 
Honlap: 
www.ruralfacilitator.eu 
 
Facebook: @RuralFacilitatorErasmusPlus 



A program második és harmadik napján az alábbi 
kezdeményezéseket látogattuk meg: 
 
• termelői bolt; 
• pékség, ahol a kenyereket fatüzelésű kemencében 

sütik; 
• étterem, ahol csak helyi alapanyagokból 

felhasználásával készítik az ételeket; 
• és még sok más! 
 
Még érdekesebb: a Le Chateau Partage, egy olyan 
közös használatú ház látotta vendégül a találkozót, 
ahol 12 ember él és dolgozik együtt. Itt dolgozik egy 
faesztergályos, aki a fafeldolgozás során keletkezett 
faforgácsot az ugyancsak itt fatüzelésű kemencével 
dolgozó péknek adja, a fűrészport pedig a ház mellett 
kialakított kert bio gazda lovának adja. Ezzel az 
erőforrásokat minél jobban kihasználják, és a lehető 
legközelebbieket használják. 
 
A találkozón nagyon informatív volt, amely lehetőséget 
adott arra, hogy a különféle partnerek országai rövid 
ellátási lánccal kapcsolatos gyakorlatát megismerjük. 
 

Franciaország 
Élelmiszerpolitikája 
 
 
Alapvetően két minisztérium 
szervezi 
 
 Egészségügyi Minisztérium 

(egészséges étkezés) 
 Környezeti Minisztérium (az 

egészséges, fenntartható, 
társadalmilag és gazdaságilag 
életképes élelmiszerekkel 
történő mezőgazdasági 
termelésre összpontosít) 

 
A nemzeti élelmiszer tervnek két 
szintje van: 
1) Közétkeztetés, amelyet az 
Egalim Törvény szabályoz. 
Előírja, hogy 2022. január 1-től a 
közérkeztetésben az ételek 20 %-
ának bionak és 50 %-ának 
„minőséginek” kell lennie. 
 
2) Helyi Élelmiszer Tervek (PAT) 
A kormányzat a helyi élelmiszer 
előállítást tekinti a fenntartható 
élelmiszerrendszerek 
megteremtése érdekében az 
átmenet és átszervezés 
hajtómotorjának. Az állami 
pénzügyileg is támogatja ezt a 
munkát: 3 év alatt 100.000 
euróval. 
 

Ez a közlemény kizárólag a szerző(k) nézeteit tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé a benne foglalt 
információk bármilyen felhasználásáért. 
 
 


