Sajtóközlemény
Sikeresen zárul a falusi kisboltok megmaradásáért program
2022. március 31.
2022. március 31-én zárul az Európai Uniós forrásból meghirdetett, a munkaerőpiaci
alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó Program a falusi kisboltok megmaradásáért elnevezésű
projekt. A konzorciumvezető Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége
(KISOSZ) és a konzorciumi partner COOP Bács-Kiskun Megyei Szövetsége a Széchenyi 2020
program keretében sikeres projektet valósított meg a falusi kisboltok támogatása érdekében a DélAlföldi régióban a közel 50 millió forint vissza nem térítendő támogatásból.
A GINOP-5.3.5-18-2020-00184 azonosító számú „Program a falusi kisboltok megmaradásáért”
projektet gesztoráló érdekképviseletek célja volt, hogy a kiskereskedelmi ágazatban működő kisboltok
jövőbeni sikeres működésének elősegítése érdekében közös programot bonyolítsanak le a szakmailag
hozzájuk tartozó falusi kisboltok és az érintett vállalkozói kör bevonásával.
A járványhelyzet összes személyes részvételt korlátozó intézkedései ellenére a 2021.03.012022.03.31. között megvalósult projekt végrehajtása 100%-ban teljesült, annak minden egyes eleme
abszolválásra került.
A projekt keretében létrejött tanácsadói szolgáltatás a tapasztalt szakértőkkel és tanácsadókkal képes
volt felmérni a legrelevánsabb problémákat a kistelepüléseken működő boltoknál, kisvállalkozásoknál,
melynek köszönhetően konkrét javaslatok kerültek megfogalmazásra a vállalkozók problémáinak
kérdéskörei kapcsán.
A konzorciumi partnerek a járványhelyzetre tekintettel a projekt utolsó időszakára ütemezték át a
nagylétszámú szakmai rendezvényeket, melyek 2021. december és 2022. január hónapokban nagy
sikerrel kerültek megrendezésre a Dél-Alföldi régió három megyeszékhelyén (Szegeden, Kecskeméten
és Békéscsabán). A koronavírus járvány ellenére, a hatályos védelmi intézkedések betartása mellett a
programokon átlagosan 100 fő vett részt, így a projekt indikátorai e tekintetben is teljesültek.
A projekt honlapján is közzétett, az érintett vállalkozókkal készített mélyinterjúk eredményeit összegző
tanulmány, és a kereskedelmi vállalkozások működési szabályaira és támogatására vonatkozó szakmai
kézikönyv a megvalósult képzéseken, rendezvényeken és természetesen a tanácsadások során is
elérhető volt a vállalkozások részére. Emellett külső szakértők bevonásával elkészült a program záró
tanulmánya is, amelyet a konzorciumi partnerek a nyilvánosság számára szintén a projekt honlapján, a
www.kereskedoprogram.hu oldalon tettek elérhetővé.
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