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A SinCE-AFC project célja a regionális innovációs stratégiák javítása 
horizontális mechanizmusok fejlesztésével, melyek támogatják és 
erősítik az agrár-élelmiszeripari szektorban tevékenykedő kis- és 

középvállalatokat a körforgásos gazdaság lehetőségeinek kihasználásával. 
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A körforgásos gazdaság egy új megköze-
lítésű gazdaságfejlesztési modell. Nem 
követi a hagyományos lineáris termelési 
mintákat, ahol az erőforrásokat kiterme-
lik, termékeket gyártanak belőlük, végül 
pedig megszabadulnak tőlük. A start-up 
vállalkozások üzlati terveiben már gyak-
ran megjelenik ez az új lehetőség, mely 
szerint egy vállalkozás hulladékát más 
vállalkozások termelési láncában nyers-
anyagként hasznosíthatják, így biztosítva 
a termékek hosszabb életciklusát, illetve a 
környezetbarátabb üzleti magatartást. 
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A projekt fő célja a regionális in-
novációs stratégiák területén a 
szakpolitikák javítása olyan hori-
zontális mechanizmusok fejlesz-
tésével, melyek támogatják és 
erősítik az agrár-élelmiszeripari 

kis- és középvállalkozásokat a 
körforgásos gazdaság kínálta le-
hetőségek kihasználása által.

A projekt alcéljai a következők:

A célzott szakpolitikai eszközök 
új és meglévő kis- és középvál-
lalkozásokat támogató folya-
matainak átlátható összefogla-
lása. 

A regionális hatóságok és az ag-
rár-élelmiszeripari szereplők kö-
zötti intézményesített együtt-
működés erősítése új üzleti 
lehetőségek kialakításáért. 

A körforgásos gazdaság el-
veinek népszerűsítése az ag-
rár-élelmiszeripari vállalkozók 
körében, illetve ismereteik gya-
rapítása új üzleti lehetőségek 
kiaknázása érdekében.

Ahol lehetséges, (a célzott 
szakpolitikai eszközök kerete-
in belül) a RIS3 folyamatok és 
megvalósítási eszközök népsze-
rűsítése az agrár-élelmiszeripari 
és a körforgásos gazdasági prio-
ritások hatékonyságáért.

www.interregeurope.eu/since-afc

A SinCE-AFC PROJEKT CÉLJAI

A szakértők – helyi/regionális 
hatóságok, fejlesztési ügynöksé-
gek, üzleti kamarák, vállalkozói 
klaszterek, kis- és középvállal-
kozások, egyetemek – hatékony 
bevonása az adott szakpolitikai 
eszközöket fejlesztő Akcióterv 
megvalósítási feladataiba.

A társadalmi integráció előse-
gítése az agrár-élelmiszeripari 
ágazatban a körforgásos gazda-
ság területén történő új munka-
helyek teremtésén keresztül. 

Az európai szereplők ösztönzé-
se a regionális vállalkozásbarát 
szakpolitikák jövőbeli irányelve-
inek elfogadására a SinCE-AFC 
projekt eredményeinek és is-
mereteinek segítségével. 
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A SinCE-AFC PTOJEKT PARTNEREI
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DEVELOPMENT AGENCY OF EASTERN 
THESSALONIKI' S LOCAL AUTHORITIES

CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

Bologna Város
www.cittametropolitana.bo.it/portale

Bolognai Egyetem
www.unibo.it/en/homepage

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat
www.hbmo.hu

Donegal Megyei Tanács
www.localenterprise.ie/donegal

Wielkopolska Régió
www.umww.pl

ANATOLIKI SA
Kelet-Thessaloniki Helyi 
Hatóságainak Fejlesztési 

Ügynöksége
www.anatoliki.gr/en

Devnyai Önkormányzat
devnya.bg/en-US

Dél-Munténia Regionális 
Fejlesztési Ügynökség
www.adrmuntenia.ro

Közép-Macedóniai Régió 
Regionális Fejlesztési Alap

www.rdfcm.gr/el
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A SinCE-AFC ÜTEMTERVE

1. szakasz: 
Tapasztalatcsere

2019 2020 2021 2022 2023

2. szakasz:  
Akciótervek megvalósítása

1. lépés 
Helyzetértékelés 
és a partnerrégiók 
jó gyakorlatainak 
összegyűjtése

2. lépés 
3 interregionális 
tematikus szeminá-
rium

6 tanulmányút

7 Import Workshop

1 E-Book a releváns 
szabályozási kere-
tekről és a regioná-
lis, illetve EU-szintű 
jó gyakorlatokról

3. lépés 
Regionális Akci-
ótervek kidolgo-
zása
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SinCE-AFC SZAKPOLITIKAI ESZKÖZÖK

www.interregeurope.eu/ since-afc 

Közép-Macedóniai
Régió, Területrendezési 

Hatóság, Közép-
Macedóniai Régió 

Operatív Programja, 
2014-2020

Regionális Fejlesztési Alap 
a Közép-Macedóniai

Régió nevében
ANATOLIKI S.A.

 

„Innovációs és 
Versenyképességi” 
Bulgáriai Operatív 

Program
2014-2020 (OPIC)

Devnyai 
Önkormányzat

Regionális Operatív 
Program 2014-2020

Dél-Munténia 
Regionális Fejlesztési 

Ügynökség

Wielkopolska Régió 
Regionális Operatív 

Programja 2014-2020
Wielkopolska Régió

Border, Midland 
és Western Régió 

Operatív Programja
Donegal Megyei Tanács

Hajdú-Bihar Megyei 
Területfejlesztési 

Program 2014-2020
Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzat

Városi Stratégiai Terv, 
Bologna (PSM 2.0)

Bologna Város
Bolognai Egyetem
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HOGYAN CSATLAKOZHAT A SinCE-AFC PROJEKTHEZ
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 @SinCE-AFC project /SinCE-AFC project

KÖVESSEN
MINKET

A jövőbeli eseményekről itt olvashat on-line:
https://www.interregeurope.eu/since-afc/

A SinCE-AFC projekt a vállalkozói 
tevékenység gyengeségeinek fel-
tárására fejleszt eszközöket, hogy a 
hulladékban az egész agrár-élelmi-
szeripart átfogó üzleti lehetőséget 
lássanak. A projekt innovatív gyakor-
latokon alapul:
a) Két közös felmérést eredményez 
majd a konzultációs folyamat a Helyi 
Szakértői Csoportok tagjai között – 
akik az agrár-élelmiszeripar (földmű-
velés, gyártás, csomagolás, értékesí-
tés, marketing, fogyasztás) szereplői 
közül kerülnek ki – azonosítva a kis- 
és középvállalkozások valódi szük-
ségleteit a körforgásos gazdasághoz 
való alkalmazkodás területén.

b) Horizontális mechanizmusok 
fejlesztését javasló Akciótervek tá-
mogatják majd a kis- és középvál-
lalkozások a körforgásos gazdaság 
elveihez való alkalmazkodásban.
A projekt célja különböző eszközök 
(pl. tudás, hálózatok és eszközök) 
összegyűjtése a kis- és középvállal-
kozások szervezeteinek és egyesü-
leteinek célzott támogatására azért, 
hogy részesülhessenek a körforgásos 
gazdaság előnyeiből, mint a költség-
csökkentés, új/megnövekedett bevé-
teli források és jobb környezeti telje-
sítmény.



Vaso PAPADOPOULOU
Projektmenedzser
vasopapadopoulou@anatoliki.gr

KARÁCSONYI Judit 
Kommunikációs menedzser

judit.karacsonyi@hbmo.hu     

FORDULJON HOZZÁNK
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