
     
A program a H2020 774208 BOND - „A szervezetek és hálózatok magasabb szintű 

együttműködésének szervezése az európai mezőgazdasági szektorban”  
projekt keretein belül, annak támogatásával valósul meg. 

 

Ez a dokumentum csak a szerző véleményét tükrözi, az Ügynökség és a Bizottság  
nem felelős az abban szereplő információk esetleges felhasználásáért. 

MEGHÍVÓ 
Innovációk a kis gazdaságokban, nemzetközi gyakorlatokban. – BOND jógyakorlatok 

bemutatása 
 

Időpont:  2020. augusztus 17. (hétfő) 10-18 óráig 

Helyszín:  Valaha Tanya Családi Ökogazdaság  (8089 Vértesacsa 07/6hrsz.) 

 
Biztonsági intézkedések: Jelenleg nincs járványügyi veszélyhelyzet és korlátozás a programit illetően, de járvány 

még van. Maszkot kérjük hozzon mindenki magával, A workshopon egymástól távolabb fogunk ülni, kézfertőtlenítőt 

biztosítunk. Lázas betegen, vagy fertőzés gyanúja esetén nem lehet a programon részt venni. COVID 

nyilatkozatot kell tenni a helyszínen.  

A rendezvény INGYENES,  

de a részvételhez REGISZTRÁCIÓ szükséges 2020. augusztus 13-ig  

 

A workshop kislétszámú, de 10 fő alatt nem lesz megtartva.  A jelentkezőket értesítjük, ha nem lesz 

meg a szükséges létszám.  

REGISZTRÁCIÓ: az alábbi linken: https://forms.gle/y9F8xirtF6Vcx2Z8A illetve emailen: 

kisleptek@gmail.com, és telefonon: 06 30/834-4673 (augusztus 03-10 között: 06 30/768-8718) 

 

PROGRAM 

9.30-10.00 Regisztráció 

10.00 Köszöntő,  

10.10-11.10 Gazdaság látogatás és bemutatása (permakultúra üzeleti alapon, szörpkészítés 

termékfeldolgozás, bemutató gazdaság.   

11.10-12.30 A regeneratív gazdaság, agroökológia és biogazdálkodás - BOND projekt jó 

gyakorlatai és eredményei a témában.  Bond együttműködések eredményei. 

12.30-13.15 Ebédszünet 

13.15-14.15 Technológai innovációk bemutatása: közösségi feldolgozó, bankkártyás megoldások, 

mobil vágóhíd, permakultúrás tudásátadás - BOND nemzetközi jógyakorlat tanulmány és a 

házigazda tapasztalata alapján 

15.15-16.45 A Kislépték Egyesület bemutatkozása – mit nyújtunk tagjainknak, mit teszünk a 

célokért.  

 Hogyan legyünk sikeres REL szervezők/gazdák/közösségek? Technológiai innovációk a 

Smartchain projektben.  Beszélgetés ki mit látott? Mire lenne igény? 

 Vidéki nők és IT használat a piacrajutásért Erasmus WORA.  

 REL animátor képzés Erasmus RuralF projektben 

https://forms.gle/y9F8xirtF6Vcx2Z8A
mailto:kisleptek@gmail.com


 

 

 

 Kibeszélő nap: HASZNOS-e a kisléptékű digitalizáció a gazdálkodóknak? (Munkahelyeket 

vesz el? Adatokat halásznak? Könnyebb a munka? Könnyebb ellenőrizni?) Miben fontos a IT 

készség vidéken? 

16.45-17.00 Kérdés-válasz 

17.00-18.00 Animáció, közös zöldségkrém készítés, az eredményt és a tudást hazaviheted! 

 

Zárás 

 

 
A szervezők a változás jogát fenntartják! 


