
Annak érdekében, hogy segítse a dán élelmiszeripar 
kis- és középvállalkozásait a növekedési és fejlődési 
akadályok leküzdésében, egy uniós finanszírozású 
projekt étvágygerjesztő stratégiával állt elő.

A Virágzó kulináris élmények (Thriving culinary experien-
ces) projektet a dél-dániai Business Development 
Centre szervezi és működteti. A régiónak nincs saját 

konyhaművészete, de a legkülönfélébb kulináris hátterek és 
specialitások gyűjtőhelyeként ismert. 

A folyamatban lévő négyéves projekt az élelmiszer-ipari vállalko-
zások négy területén szeretne javulást elérni: a minőség, a nem-
zetközivé válás, a fenntarthatóság és a termelékenység terén.

Az első feladat annak vizsgálata volt, hogyan lehetnek bizo-
nyosak a kkv-k afelől, hogy összetevőik és termékeik kiváló 
minőségűek-e. A nemzetközivé válási szempont arra ösztönzi 
a vállalkozásokat, hogy termékeiket egész Európába expor-
tálják, míg a fenntarthatósági szempont nagyobb hangsúlyt 
próbál fektetni a bioélelmiszerekre a jobb ökológiai lábnyom 
és a fenntarthatóbb környezet előmozdítása érdekében.

A negyedik célkitűzésbe tartozik a termelékenység javítására 
irányuló megfelelőbb stratégia, amely magában foglalja a 
hatékonyabb és intelligensebb megoldásokat a vállalkozások 
hatékony üzletvitele és értékesítéseik maximalizálása érde-
kében. Az olyan kezdeményezések, amelyek keretén belül a 
helyi ételeket történetmeséléssel kötik össze, vagy arra kérik 
az éttermek tulajdonosait, hogy nyújtsanak hozzáadott értéket 
ügyfeleiknek a felszolgált ételekre vonatkozóan, egyedibb és 
hitelesebb étkezési élményt tesznek lehetővé.

A siker receptje

A non-profit központ műhelytalálkozókat és képzési alkalmakat 
szervez, amelyek keretén belül a résztvevők megbeszélhetik a 
régióban tapasztalható közös kihívásokat. Ezenkívül kidolgozott 
egy átvilágítási folyamatot is, amelynek segítségével azonosítani 
lehet a projektben való részvételre alkalmas vállalkozásokat: 
a 160 jelentkező kkv közül 70-et választotta ki. 

A központ tanácsadóit hozzárendelték a kiválasztott vállalko-
zásokhoz, és a költségek 15-50 %-át lefedő támogatásokat 
osztottak ki a konkrét üzleti tervekhez a kkv mérete és a java-
solt stratégia függvényében. A várakozások szerint a projekt-
ben részt vevő kkv-k sikere a többi kisvállalkozást is ösztönözni 
fogja arra, hogy saját üzleti stratégiát dolgozzon ki, amely 
elősegíti a növekedést a régióban.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól kapott támogatásnak 
köszönhetően a projekt jelenleg 31 kkv-val működik. Hosszú 
távon várhatóan 70 kisvállalkozás támogatására kerül sor 
abban, hogy 20 millió EUR értékű bevételt generáljanak, valamint 
99 munkahelyet hozzanak létre. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://bit.ly/2RuxDtj

A BERUHÁZÁS 
ÖSSZÉRTÉKE:  
3 900 000 EUR 

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS: 
2 000 000 EUR

PROJEKTEK

A DÁN KKV-K NEM CSAK  
SZELLEMI TÁPLÁLÉKOT 
SZOLGÁLTAK FEL 
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https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/eu-spirende-foedevareoplevelser

