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Ex ante értékelés
A projekt 2013 tavaszán indult azzal a céllal, hogy széles körben tudatosítsa a mezőgazdaság,
természet- és vidéki örökségvédelem terén nyújtott szolgálatait, az új közös agrárpolitika (KAP)
erre vonatkozó rendelkezéseit. A projekt egy összehangolt kommunikációs kampányként fogható
fel, amelynek különböző elemei és állomásai három célcsoportot céloznak meg. Bár a kampány
eszközrendszere és az alkalmazott kommunikációs csatornák beazonosítása már előzőleg
megtörtént, jelen értékelés alapján adott a lehetőség az üzenetek és tartalmak finomhangolására,
a célcsoportok igényei és sajátosságai alapján történő csomagolására és célba juttatására. A
projekt három célcsoportját a gazdák, a fiatalok és a városi népesség alkotja, és ugyanez a három
csoport alkotta az ex ante értékelés célcsoportjait is. Felmérésünk segítségével a projekt
akcióterületének egy behatárolt részén rögzíteni kívántuk a projekt témájával kapcsolatos
felfogásokat, vélekedéseket és viszonyulásokat.
A felmérés következtében világossá vált, hogy közismert (90%) a tény, miszerint az EU
mezőgazdasági támogatásai a mi gazdáink számára is elérhetőek és ezt a megkérdezettek (98%)
méltányosnak is találták. Sokkal kisebb azonban az informáltság azzal kapcsolatban, hogy az EU
Közös Agrárpolitikája külön figyelmet fordít a környezetbarát gazdálkodási formákra, erről a
megkérdezettek alig több, mint fele hallott, ami a projekt irányába jelzésértékkel bír. A hegyvidéki
gazda többfunkciós szerepe nem volt idegen a megkérdezettek számára, alig több, mint 4%
gondolta úgy, hogy a gazda életforma és foglalkozás kizárólag az élelmiszertermelésre
korlátozódik. Kevésbé evidens ugyanakkor a gazda tájképvédelem terén végzett szolgálata, a
megkérdezettek kevesebb, mint egyharmada gondolta azt, hogy az élelmiszertermelés mellett a
gazda a tájképet is védi. Konklúzió, hogy a projekt célkitűzéseivel összhangban a kommunikáció
során általánosan erősíteni kell a hegyvidéki gazda és gazdálkodás tájképvédő szerepét. A
jövőbeni várakozások kapcsán kijelenthető, hogy egymással versengő szcenárióknak lehetünk
tanúi, a célcsoportok közül a gazdák mutatkoztak a leginkább borúlátónak. Általánosan a
mezőgazdaság hanyatlása (26,7%) és a mezőgazdaság, megváltozott termelési viszonyok mellett
történő felértékelődése (26,7%) a két leginkább valószínűnek tartott forgatókönyv 10-15 éves
távon. Ebben az összefüggésben fontos lehet, a KAP kínálta jövőbeni kilátások és új irányok világos
kommunikációja, a szakpolitika és támogatási környezet közelebb hozása a célcsoportokhoz.

