A projekt célja az egészséges élelmiszerek iránti kereslet növelése az ellátási lánc hatékonyságának
javításával és innovatív beszerzési módszerek kidolgozásával.
A Város célja, hogy a térségben meghatározó szerepet betöltő élelmiszeripari vállalkozások
bevonásával olyan innovatív környezetet alakítson ki, ahol a cégek felhasználva a résztvevő országok
által megosztott tapasztalatokat és jó gyakorlatokat nemzetközi szinten is versenyképessé váljanak.
A projekt ideje alatt évente többszöri alkalommal megrendezett találkozók során a régiók
élelmiszeripari cégeinek információmegosztása zajlik. Így a partnerek megosztanak közös érdeklődési
témákat, ezekre konkrét jó gyakorlatokat mutatnak be, majd végül a régiók a saját kapacitásaiknak
megfelelően kidolgoznak egy cselekvési tervet, amelyet megvalósítva javítják az élelmiszer-innovációs
láncot, a kutatás-fejlesztési lehetőségeiket és versenyképességüket.
Vezető Partner (főpályázó): Észak-Braabant Tartomány, Hollandia
A partnerség: 11 partner az EU különböző országaiból
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Észak Braabant tartomány (NL)
Dél Hollandiai Mezőgazdasági és Kertészeti Szervezet (NL)
Emilia Romagna régió (IT)
Állattenyésztési Kutatóközpont (IT)
Debrecen MJV Önkormányzata (HU)
Debreceni Egyetem (HU)
Innovációs, Vállalkozásfejlesztési és Nemzetközi
piacra lépést segítő Ügynökség Castilla y León (ES)
Élelmiszeripari Klaszter Castilla y León (ES)
Közép Dánia régió (DK)
Kovászna Megyei KKVk Egyesülete (RO)
Elzászi Élelmiszeripari Egyesület (FR)

Projekt időtartama: 2017. január 1- 2021. június 30.

Találkozók, tapasztalat megosztás
Eindhoven, Hollandia 2018. június 4-8.
A North-Brabant tartományban számos innovatív jó gyakorlatot láthattunk.
A Philips innovatív ötleteit, többek közt a LED-világítást a cég székhelyén kialakított fejlesztési laborban
ismerhettük meg, amely technológiát ezután a gyakorlatban is bemutatták a legnagyobb gyógynövény
termesztő üvegház működése során.
A McDonald’s Európa legnagyobb krumplibeszállítója, a Van Den Borne Ardappelen ismertette a
hatékony gazdálkodás technológiáját, kezdve a föld távérzékelős vizsgálatával, folytatva a
növénykultúra kialakításának Big Data-n alapuló meghatározásával, befejezve a hosszútávú
adatelemzések eredményein alapuló eszköz- és gépbeszerzésekkel.

Eindhoven képviselői továbbá bemutatták, hogy miképp lehet a barnamezős ipari létesítményeket oly
módon átalakítani, hogy a helyi termelők áruit felhasználva a mai elvárásoknak megfelelő éttermek
működhessenek benne.
Az innovációt serkentő intézmények közül többek közt megtekintettük a Brainportot, ami az ötletek
megvalósítását segíti az infrastrukturális, finanszírozási, fejlesztői és próbalabor biztosításával.

Aarhus, Dánia 2018. március 19-23.
Dánia alapvetően a triplahélix modellre támaszkodva a hatékonyság növelés eszközének az
együttműködésen alapuló kutatás-fejlesztést és az információk megosztását tekintik.
A Közép-Dániai Régióban megtekinthettük az ország keleti és nyugati régió termelési és feldolgozóipari
sajátosságát, valamint a két terület közötti különbségek leküzdésére létrehozott szervezetet (Engage
Food). Míg keleten a cégek nagy városok köré települtek, addig nyugat igazi vidéki területnek
tekinthető.
Bemutatásra került a KKV-k segítésére létrehozott szervezet, a Future Food Innovation, valamint a
cégek és az oktatási intézmények együttműködését serkentő Innovation Camp.
A sikeres partnertalálkozó bizonyítéka, hogy a Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter, valamint
a meglátogatott Danish Food Cluster között kialakult kapcsolatnak köszönhetően pályázatot nyújtottak
be „New industrial value chains for innovative, healthy, precision and sustainable foods” kategóriában.

Valladolid, Spanyolország 2018. február 5-9.
Spanyolország vendégszeretetét nemcsak a kiadós étkezések és a hosszú beszélgetések során, de a
tartalmas látogatás alkalmával is megismerhettük.

A Castilla y León régióban számos vállalkozói működést támogató technológiai környezet bemutatásra
került: bioinkubátorház, vállalkozói és innovációs hálózat (ICE klaszter, VITARTIS klaszter, CARTIF
technológiai központ), valamint mezőgazdasági technológiai központ.
Bemutatásra került több sajátos spanyol mezőgazdasági vállalkozás, amelyek közül kiemelkedett a
világ egyik legsikeresebb sertéshúsfeldolgozó üzeme, a BEHER vállalat, ahol ismertették a mangalicából
készült hústermékek teljes ellátási láncát.

Debrecen, Magyarország 2017. november 21-23.
Észak-Alföldi Régióként szereplő partnerként négy jó gyakorlatot mutattunk be, több oldalról
megközelítve. Egyrészt, a cégeket összefogó szervezetet, a Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari
Klasztert. Másrészt, mezőgazdasági és élelmiszeripari cégként a Derecskei Gyümölcsös
diverzifikációját. Harmadrészt, Debrecen város üzleti környezetének ösztönzésének egyik eszközét, a
kerekasztal beszélgetéseket. Végül pedig az újonnan induló vállalkozások segítését, az IGEN Debrecent.

Bővebb információ a találkozóról: https://www.dehir.hu/debrecen/innovativ-elelmiszeripariklaszterek-fejleszteseert-fogtak-ossze/2017/11/23/

Megjelenések
Europe, let’s cooperate 2019. április 9-11.
A brüsszeli konferencián négy fő téma szerint lehetett csoportosítani a résztvevőket az érdeklődés
szempontjából: kutatás és fejlesztés, kis- és középvállalkozás versenyképessége, alacsony szén-dioxid
kibocsátású gazdaság, környezet és erőforrás hatékonyság. A rendezvény folyamán számos hasznos és

adaptálható projektötlettel találkoztunk. Az Európai Unió minden országából részt vettek az
eseményen, így kapcsolatépítési lehetőségre nyílt alkalom.
A szervezők kerekasztal szervezésére biztosítottak lehetőséget. Így STrategies for Regional INnovative
Food Clusters témában eszmecserét tartottunk a vállalatok és a fogyasztók közötti bizalomépítés
lehetőségeiről.

Román-magyar klaszter konferencia 2018. november 20-22.
Több mint 400 fő, főként klaszterszervezetek képviselői, nemzeti, regionális és helyi hatóságok, az
Európai Bizottság, a tudományos élet és a kormányzati szervek, valamint a román, magyar, osztrák,
belga, bolgár, cseh, dán, francia, finn, grúz, német, olasz, lengyel, moldáv, spanyol, illetve svéd
klaszterszakértők vettek részt a két és fél napos konferencián, amelyet mind Nagyváradon, mind
Debrecenben tartottak. A klaszterkonferencia egyik fő célja az egyes nemzetközi programok kapcsán
megszerzett jó gyakorlatok és tapasztalatok megosztása volt.
A Román-Magyar Klaszter Konferencián előadást tartottunk a STRING projektről és a jelenlegi
helyzetről. A hallgatóság érdeklődését nem csupán a cselekvési terv megvalósítása során meghozandó
döntések és ezáltal a térség jövőbeni élelmiszeripari stratégia részletei, hanem a külföldi látogatások
és a tudásmegosztás tapasztalatai is felkeltették. A STRING projektet képviselő kollégák számára a
rendezvény jó lehetőséget nyújtott a hazai és nemzetközi kapcsolatépítésre, valamint az
élelmiszeripari stratégia kapcsán feltett kérdések és megosztott vélemények hasznosak voltak mind a
Pharmapolisz Innovatív Élelmiszeripari Klaszter, mind pedig Debrecen város számára is.

„Innováció és nemzetköziesedés a hazai élelmiszeriparban” 2018. szeptember 26-27.
A Pharmapolis Klaszter Nemzetközi Konferencia rendezvényén az élelmiszeripari cégek számára
ismertettük a Hajdú-Bihar megyei cégek helyzetét, milyen kihívások elé néznek, hogyan lehet
fejlődniük, amelynek az egyik eszköze a STRING projekt által nyújtott tapasztalatcsere és
kapcsolatépítés lehet. A rendezvényen a vállalatok nemcsak tartott előadás által, de személyesen a
STRING standnál is információkat kaphattak az őket érintő lehetőségekről.

Farmer Expo 2018. augusztus 17-20.
A 2018-as Farmer Expo négynapos rendezvényén mintegy 300 kiállító 17 ezer négyzetméteren
mutatkozott be a látogatóknak az egyetemi campuson. A programra élelmiszeripari cégek képviselői,
magánemberek, valamint családok látogattak el. A szakmai rendezvényeken új technológiákat
ismerhetnek meg a vállalkozók, új fajtákat mutatnak be a gazdálkodók számára, és lehetőségük nyílik
új; akár nemzetközi szintű üzleti kapcsolatok kialakítására.
Felhívtuk az élelmiszeripari cégek figyelmét arra, hogy a STRING nemzetközi projekt keretein belül
lehetőség van nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, külföldi európai cégek látogatására és megosztani
a jó gyakorlatokat a partnerországok szereplői között.

Inside Out EU 2018. április 18.
Az Inside Out EU nemzetközi konferenciarészvételünk célja volt, hogy elemezzük és bemutassuk HajdúBihar megye politikáját, amivel támogatni tudjuk a KKV-k nemzetközivé válását. Dr. Prokisch József a
Debreceni Egyetem és a Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter képviseletében vett részt.
Előadást tartott a klaszter és a STRING tevékenységéről, így ismertetve a lehetőségeket hazai és
nemzetközi cégek képviselőinek.

