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Cím: „Hungarikum” Élelmiszer és Italgyártó Klaszter a Békéscsabai Kolbászfesztiválon!
A „Hungarikum” Élelmiszeripari és Italgyártó Klaszter kiállított és konferenciát is tartott a
Békéscsabai Kolbász fesztiválon. A vidék sátrában 4 napon át a klasztertagok közös
kiállításon vettek részt, ahol a látogatók a gyártott termékeikkel ismerkedhettek meg.
A Fesztivál részeként megrendezték a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattal közösen a Vidék-,
és vállalkozásfejlesztés Békés megyében című konferenciát is. Ezt prof. Dr. Ligetvári Ferenc
DSc, az MNVH alelnöke nyitotta meg és színvonalas előadást tartott a hálózatok szerepéről
Magyarországon.
Előadást tartott még Prof. Dr. Turcsán Zsolt PhD. az élelmiszeripari K+F+I Békés megyében
témáról, melyben ismertette két (480 és 560 milliós összköltségvetésű) futó élelmiszeripari
kutatási programját, melyek a klaszter jelenlegi tagjainak együttműködésében zajlanak.
Puskás János PhD. SZIE rektor helyettese dékán az Élelmiszeripari klaszter innovációs
lehetőségeiről, míg Kovács Mátyás, a klaszter szervezet menedzsere, a jelenleg futó DAOP1.2.1 program állásáról, és a közeli tervekről tartott előadást.
Dr. Litkei Júlia PhD. A Klaszterek lehetséges nemzetközi színtereiről, egy jelenleg kidolgozás
alatt álló Interreges projekt tükrében beszélt, míg Dr. Karácsonyi Péter PhD. a Békés megye
vidékfejlesztési kitörési lehetőségeiről tartott kimerítő és alapos elemzést.
Ezt követően sor került a „Hungarikum” Élelmiszeripari és Italgyártó Klaszter Közgyűlésére,
ahol a klasztertagok elfogadták a végleges Szervezeti és Működési Szabályzatot és az Etikai
Kódexet, majd megválasztásra kerültek a Klaszter Tanács tagjai is.
Mint arra bizonyára emlékeznek, hogy a Dél-alföldi Régióban a Körös-Völgye
Alapítvány volt első, aki a DAOP-1.2.1. -2008. -as a klaszter menedzsment szervezetek
létrehozására kiírt nyertes pályázók közül a támogatási szerződést (35 millió 759 ezer forint
támogatásról) aláírta a DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.–
vel - mondta Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója.
A „Hungarikum” ELIT Klaszter legfőbb célja az élelmiszer feldolgozó cégek hálózatos
együttműködésének erősítése, ezen belül az innováció orientált, nagyobb hozzáadott értékű
termékek kifejlesztésének segítése és az export bővítése.
Klaszterünk nyitott minden új tag felvételére, aki képes az egymást segítő együttműködésre,
aki a klaszter SZMSZ ében leírtakat betartja és aki az Etikai Kódexben lefektetett normákat
magáénak vallja. – mondta végül Kovács Mátyás a „Hungarikum” ELIT Klaszter menedzsere
s a frissen alakult Klaszter Tanács tagja.

