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Vezetői összefoglaló - általános érvényű rendelkezések/ 
ajánlások 

 
 A projekt megvalósításának fő kereteit (adminisztratív; formai; tartalmi/szakmai; minőségi ajánlások) 

jelen dokumentum tartalmazza, amely kereteket a projektpartnerek kétnapos projektindító 

rendezvényükön konszenzusos alapon elfogadtak, vállalták, hogy az egyes projektmodulokat jelen 

dokumentumban rögzítetteknek megfelelően hajtják végre!   

 

 A Projektpartnerek felelősséggel tartoznak azért, hogy a Keretrendszerben részletezett célok és 

tevékenységek összességét a jelen dokumentumban leírt módon megvalósítsák, továbbá 

elfogadják, hogy a projekt partnerségi szerződése az következő vállalással kiegészüljön: „a 

Projektpartnerek rögzítik, hogy projekttevékenységeiket a kidolgozásra kerülő Közös REGIONET-

Határon-Átnyúló-KKV-Támogató-Keretrendszer ajánlásainak megfelelően valósítják meg.” 

 

 A Projektpartnereknek a Keretrendszertől való eltérést minden esetben, megfelelő időben, írásban 

egyeztetniük kell a Vezető Partnerrel, attól eltérni csak kivételes esetben lehet. 

 

 A keretrendszer, mint a szakmai végrehajtást támogató segédeszköz előzményei, 

indokoltsága: hatálya, célrendszere: Jelen szakmai program (keretrendszer) elsődleges célja az 

INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló REGIONET Competitive 

(ATHU007) című projekt keretében tervezett koordinált menedzsment és kommunikációs feladatok, 

a területi alapú, illetve ágazati megközelítésű hálózatfejlesztési tevékenységek, valamint a 

vállalkozói készségfejlesztési és nemzetközi üzleti kapcsolatépítési tevékenységek koherens 

irányadó alapelemeinek kialakítása. 

 

 Támogató segédeszköz előzményei, indokoltsága: az előzmény projekt (REGIONET aktív) során 

a partnerek elsősorban a projekt futamideje alatt összeállított úgynevezett féléves akciótervek 

szerint, kevésbé strukturáltan, inkább ad hoc módon valósították meg tevékenységeiket. Ezek 

végrehajtása összprojektszinten kevésbé volt koordinált, illetve az elért eredmények 

mérhetősége/számszerűsíthetősége kevésbé volt biztosítható. A REGIONET hálózat modellje 

azonban kétséget kizáróan bebizonyította létjogosultságát. A hálózatok a kistérségi szintből kilépve 

határon átnyúló dimenzióba is helyezhetők. Jelen projekt keretében a kialakult laza hálózati alapokat 

új, magasabb, a kötelező érvényű együttműködés szintjére kell helyezni. Továbbá a megújult 

szakmai partnerség gazdaságfejlesztés terén rendelkezésre álló tudásbázisára alapozva a már 

bevált gyakorlatok közös továbbfejlesztésében rejlő lehetőségeket is hasznosítani kell! Ennek 
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megfelelően a projekttevékenységek végrehajtása egy közös irányelveket/-ajánlásokat meghatározó 

keret szerint standardizált és fenntartható módon történhet.  

 

 A támogató segédeszköz hatálya, célrendszer: a keretrendszer a létrejött határon átnyúló hálózati 

struktúra tartósságát/fenntarthatóságát kívánja elősegíteni. A partnerség által elfogadott 

konszenzuson alapuló ajánlások nem csupán a projekt időszakra korlátozódnak, hanem a közös 

gazdaságfejlesztési/ hálózatépítési eszközök közép-, hosszútávon beépülnek a projektpartnerek 

mindennapos gyakorlatába. 

 

 A Vezető Partner szándéka, hogy a keretrendszer a projekt szakmai végrehajtását TÁMOGATÓ és 

NEM AKADÁLYOZÓ tényezője legyen. Felépítése/tartalma a partnerek egyetértésén kell, hogy 

alapuljon. Mellőzi a projektre ráerőltetett önkényes, egyoldalú megközelítést.   A keretrendszer egy 

sokoldalú segédeszközként funkcionál valamennyi projekttartalom megvalósításában: a 

hálózatépítési tevékenységek szoros egymásra épülése során, időbeli illeszkedések nyomon 

követése során, valamint a további projekttartalmak projekttérségen belüli szakmai, minőségi 

szabványosítása során.  

 

 A keretrendszer elősegíti a projekt átfogó céljának koordinált/egységes sémákon keresztüli elérését, 

amely cél a KKV-k nemzetközi versenyképességének támogatása az osztrák-magyar 

határtérségben. Ezen cél eléréséhez az alapot a KKV-k nemzetközi üzleti kapcsolatrendszerét 

támogató integrált bilaterális hálózatának kiépítése és a KKV-k bilaterális innováció-ösztönző, 

ágazatspecifikus együttműködéseinek létrehozása adja.. Továbbá láthatóvá teszi a projekt fő 

eredményeinek programeredményhez történő hozzájárulását, mivel a keretrendszer minőségi 

ajánlásai magukban foglalják a bevont (2015 II. félév - 2016 I. félév között alapított) KKV-k 

mérésére, monitoringozására irányuló speciálisfókuszt. Ez egységes alapot biztosít a projektbe 

bevont vállalkozások 3 év utáni túlélésének figyelemmel kíséréséhez.  

 

 A keretrendszer ajánlásai elősegítik/támogatják a szakmai projektvégrehajtást és a 

projekteredmények koherens megvalósulását, amelyek a könnyebb átláthatóság érdekében 4 

fő kategóriába rendeződnek:  

 

- az adminisztratív ajánlások egyszerűsítik a projektvégrehajtást, meghatározzák a 10 partner 

projekten belüli kommunikációs folyamatait,  

 

- a formai ajánlások segítik a projekt egységes megjelenését, külső kommunikációját, annak 

érdekében, hogy valamennyi tevékenység a célcsoportok számára mindig beazonosítható, egy 

irányba mutató legyen 
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- a tartalmi/szakmai ajánlások szilárd alapokra helyezik a létrehozott területi és ágazati hálózati 

együttműködéseket, biztosítja azok fenntartását, valamint a vállalkozói készségfejlesztési és 

nemzetközi üzleti kapcsolatépítési tevékenységek közös minőségi fejlesztését,  

 

- a minőségi ajánlások megalapozzák a projekt által kitűzött átfogó és specifikus célok és 

célcsoportok bevonásának egységes nyomon követését; mérhetővé teszik azok teljesülését; 

láthatóvá teszik a projekt fő eredményeinek programeredményhez történő hozzájárulását. 

 
 

 

 

A projekt végrehajtás keretei 
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Rövid projektáttekintő 

Projekt rövid címe, a betűszó megőrzése: REGIONET Competitive (a megújult partnerség a „REGIONET“ 

fogalom megtartása mellett döntött, mivel ez a fogalom a határtérség vállalkozásai egy minőségi „hívó szó”.) 

 

Szlogen/mottó: Lépj át a határaidon, fedezz fel új lehetőségeket! 

 

Projektcím és azonosító: KKV-k nemzetközi versenyképességének erősítése térségi vállalkozói 

kezdeményezések bilaterális rendszerén keresztül. (ATHU007) 

 

A projekt időtartama: 2,5 év (2017.02.01 - 2019.07.31.) 

 

Projekt átfogó célkitűzése: A projekt átfogó célja a KKV-k nemzetközi versenyképességének támogatása 

az osztrák-magyar határtérségben. Ezt a KKV-k nemzetközi üzleti kapcsolatrendszerét támogató integrált 

bilaterális hálózatának kiépítésével és a KKV-k bilaterális, ágazatspecifikus együttműködéseinek 

létrehozásával érik el. 

 

Fő projektmodulok (amelyek megvalósítására kiterjed a jelen szakmai dokumentum hatálya): 

- Projektmenedzsment 

- Kommunikáció 

- Integrált bilaterális hálózatfejlesztés 

- Vállalkozói készségfejlesztés és nemzetközi üzleti kapcsolatépítés 

- Bilaterális ágazatspecifikus vállalkozói együttműködések és innováció ösztönzés 

 

A Projekt fő kimenetei: 

- REGIONET bilaterális gazdaságfejlesztési munkacsoportok létrehozása és stratégiai 

együttműködéseinek kiépítése. 

- 30 AT-HU vállalkozói együttműködés (kooperációnként minimum 1 HU és 1 AT KKV bevonásával) 

négy osztrák-magyar stratégiai ágazatban. 

 

A Projekt célcsoportjai: 

- A határtérségben lokális és regionális szinten működő KKV-k; vállalkozásfejlesztési alapítványok, 

kereskedelmi és iparkamarák, egyéb gazdaságfejlesztéssel foglalkozó ernyőszervezetek; ágazati 

szellemi műhelyek, szektorális szolgáltató-tanácsadóhelyek, érdekképviseletek, klaszterszervezetek; 

közfinanszírozású, illetve a nonprofit kutatóhelyek, technológiatranszferrel foglalkozó intézmények. 
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Partnerség: 

LP1 
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány  

(KVA) 

 

HU 

PP2 
Regionalentwicklungsverein Römerland Carnuntum 

(RC) 

 

AT 

PP3 
Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és 

Iparkamara (SVKIK) 

 

HU 

PP4 Regionalmanagement Burgenland GmbH (RMB) 

 

AT 

PP5 Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete (KVIP) 

 

HU 

PP6 
Verein Gemeinsame Region Bucklige Welt – 

Wechselland (BW-WL) 

 

AT 

PP7 Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (VMKIK)  HU 

PP8 
Regions Entwicklungs- und Management 

Oststeiermark GmbH (REO) 

 

AT 

PP9 Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
(ZMVA) 

 

HU 

PP10 
LAG Interessensgemeinschaft (IG) 

Kraftspendedörfer Joglland (JOLA) 

 

AT 

SP11 Wirtschaftskammer Burgenland   

 

AT 

SP12 Wirtschaftskammer Niederösterreich 

 

AT 

SP13 
Wirtschaftskammer Steiermark, Regionalstelle 

Hartberg-Fürstenfeld 

 

AT 
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Adminisztratív ajánlások 

 
Az adminisztrációs ajánlások alaptevő célja a projektben kitűzött operatív/menedzsment mérföldkövek 

rögzítése, a projektvégrehajtással kapcsolatos kommunikációs formák meghatározása, amelyek a 10 partner 

projekten belüli kommunikációs folyamatait foglalják össze. Részletesen kitérnek a projektben rögzített 

határidőkre, mérföldkövekre, amelyek betartása (valamennyi projektpartner részéről) a hatékony 

projektmegvalósításhoz elengedhetetlen. Ezen fejezetben rögzítésre kerül a projekt valamennyi 

adminisztratív eleme, a megvalósítás kritériumai, valamint részletesen leírásra kerülnek a partnerek eljárási 

módjai, kötelességei. 

 

A Keretrendszer adminisztratív ajánlásai az alábbiakra terjednek ki: 

 

 A projekt folyamatos szakmai koordinációja és menedzsmentje 

 

- Az adminisztratív projektmegvalósítás két szinten történik. Egyrészt partnerszinten, amit minden 

partner saját projektbeli felelősségeinek és a Keretrendszernek megfelelően folyamatosan 

végez, amelynek keretében rendszeres időszaki jelentéstétel (pénzügyi, előrehaladási és záró 

jelentés), kapcsolattartás, egyeztetés a programhatósággal, valamint a projektvégrehajtás 

dokumentálása történik. A második szint, a projektszintű megvalósítás és koordináció a Vezető 

Partner feladata és felelőssége.  

 

- A folyamatos személyes kapcsolat, a projektszintű tevékenységek megvitatása és a közös 

döntéshozatal úgynevezett határon átnyúló projektpartner találkozókon biztosított. Ezek 

előkészítésének, koordinációjának, dokumentálásának (jelenléti ív vezetése, kétnyelvű 

emlékeztető, stb.) fő felelőse a Vezető Partner. Mindemellett a határon átnyúló projektpartner 

találkozókon a nyelvi akadályokat áthidaló tolmácsolást az RMB (PP4) biztosítja. A határon 

átnyúló projektpartner találkozókon valamennyi projektpartnernek képviselteti magát, az ülést a 

Vezető Partner vezeti. Ezen kívül a stratégiai partnerek részvétele is elvárt.  

 

- A határon átnyúló projektpartner találkozón minden alkalommal áttekintésre kerülnek a 

találkozóig a projekt ütemterve szerint megvalósult, valamint a soron következő találkozóig 

megvalósítandó tevékenységek partner- és projektszinten egyaránt. A teljes projekt futamideje 

alatt összesen 8 határon átnyúló projektpartner találkozóra kerül sor alábbi tervezett 

időpontokban, helyszíneken, résztevőkkel, felelősségekkel:  
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Ssz. Tervezett időpont Tervezett helyszín Részt vesz Lebonyolítás 

1. 2017. június 19. Mosomagyaróvár térsége 

Minden 

projektpartner 

és 

stratégiai 

Partner 

KVA, RMB 

2. 2017. augusztus 23. 
Römerland Carnuntum 

térsége 
KVA, RC, RMB 

3. 2017. november Sopron térsége KVA, SVKIK, RMB,  

4. 2018. február Mittelburgenland KVA, RMB 

5. 2018. június 
Kőszeg-Szombathely 

térsége 

KVA, RMB,  

KVIP-VMKIK 

6. 2018. szeptember 
Bucklige-Welt-Wechselland 

térsége 
KVA, RMB, BW-WL 

7. 2018. december Thermenland térsége KVA, RMB, REO 

8. 2019. március Zalaegerszeg-Lenti térsége KVA, RMB, ZMVA 

 

- A projektpartnerek rögzítik, hogy a határon átnyúló projektpartner találkozókra lehetőleg minden 

alkalommal ugyanazt a személyt küldik el képviselőjükként. Ezzel is elősegítve a folyamatos 

információáramlást és az állandóságot.  

- A mindenkori határon átnyúló projektpartner találkozókra meghívást kapnak a projekt stratégiai 

partnerei is, valamint a Monitoring Bizottság szakmai javaslata alapján az érintett osztrák 

tartományok turizmusért, illetve a technológiáért felelős szakmai osztályai (akik a jelen szakmai 

program kidolgozásához kapcsolódó kétnapos határon átnyúló workshopra (2017.03.29-30.) is 

már meghívást kaptak). A határon átnyúló projektpartner találkozók meghívóinak elkészítésért a 

Vezető Partner felel. 

 

 A kapcsolattartási, levelezési (e-mail) protokoll 

 

- A projekten belüli mindennapos kommunikáció elsősorban e-mailben és telefonon történik. Az 

adott projektpartnerre vonatkozó írásbeli megkeresés/kérdésfelvetés stb. 3 munkanapon belül 

megválaszolásra kell, hogy kerüljön! A projektpartner kapcsolattartójának akadályoztatása 

esetén ezen határidő kitolódhat. 

 

- Az alábbi táblázatba azokat kontakt személyeket soroltuk fel akik, részt vesznek a projekt 

megvalósítás operatív munkáiban (a kapcsolattartásra, levelezési (e-mail) protokollokra 

kidolgozott ajánlások az alábbi személyeket érintik [változás esetén az adott projektpartner a 

változást követő 3 munkanapon belül értesíti a vezető partnert]): 
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Szervezet Kontaktszemély telefon E-mail 

KVA Borbély Sándor +36 20 566-0803 sandor.borbely@kva.hu  

RC Christian Kling +43/664-963-7790 c.kling@roemerland-carnuntum.at 

SVKIK Dr. Bihari István +36 70 940 0144 bihari.istvan@sopronikamara.hu  

RMB Roman Wappl +43 5 9010 2474 roman.wappl@rmb-sued.at 

KVIP 
Kiss Péter Károly  +36/30-937-6264 info@vasiluxkft.hu  

Szárnyas János +36/30-927-9061 szarnyas@t-online.hu  

BW-WL 

DI Friedrich 
Trimmel 

+43/676-519-19-29 Friedrich.trimmel@aon.at 

Franz Piribauer +43/2643-70-10-17 leader@buckligewelt-wechselland.at  

Josef Vollmer +43/664-462-38-40 info@josefvollmer.at  

Mag. Stefan 
Zehetner 

+43/2643-70-10-16 region@buckligewelt.at  

VMKIK Szigethy Péter 
+36 30 958 9509 
 

szigethy.peter@vmkik.hu  

REO 
Christian Fraißler-
Simm 

+43 (676) 78 400 82 fraissler-Simm@oststeiermark.at  

ZMVA 

Nagy András +36/30-204-2724 nagyandras@zmva.hu  

Filó Gabriella +36/30-348-1845 gabriella.filo@zmva.hu  

Halász Eszter +36/30-235-2411 halaszeszter@zmva.hu  

Vinhoffer Judit +36/30-487-4491 judit.vinhoffer@zmva.hu  

JOLA Arrigo Kurz 
+43 3174/2366  
+43 660/5137388 

kurz@joglland.at  

 

- a fenti lista csak a projektpartnerek által megjelölt kontakt személyeket tartalmazza. A stratégiai 

partnerekkel való kapcsolattartásért/ és a szakmai projektmegvalósításba történő megfelelő 

bevonásért az adott (osztrák oldali) projektpartner felel. 

 

 Projekt adminisztráció  

 
- Minden projektmodul tartalmaz közös, egy-egy partner által koordinált, de a projekt egészét 

érintő tevékenységet, amelyek összehangoltságát jelen közösen kidolgozott "keretrendszer" 

szavatol. A Projektpartnerek felelősséget vállalnak azért, hogy az alábbi táblázatban rögzített 

előírt határidőkig a szükséges előrehaladási jelentéseket, elszámolásokat elkészítik, illetve 

hitelesítési nyilatkozataikat a Vezető Partnernek továbbítják (aki a projektszintű jelentés 

elkészítéséért felel): 

mailto:sandor.borbely@kva.hu
mailto:c.kling@roemerland-carnuntum.at
mailto:bihari.istvan@sopronikamara.hu
mailto:roman.wappl@rmb-sued.at
mailto:info@vasiluxkft.hu
mailto:szarnyas@t-online.hu
mailto:Friedrich.trimmel@aon.at
mailto:leader@buckligewelt-wechselland.at
mailto:info@josefvollmer.at
mailto:region@buckligewelt.at
mailto:szigethy.peter@vmkik.hu
mailto:fraissler-Simm@oststeiermark.at
mailto:nagyandras@zmva.hu
mailto:gabriella.filo@zmva.hu
mailto:halaszeszter@zmva.hu
mailto:judit.vinhoffer@zmva.hu
mailto:kurz@joglland.at
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Sorszám Beszámolási időszak Előrehaladási jelentések leadási határideje 

 Kezdete Vége Partnerszint Projektszint 

1. 01/02/2017 31/07/2017 31/08/2017 31/12/2017 

2. 01/08/2017 31/01/2018 28/02/2018 30/06/2018 

3. 01/02/2018 31/07/2018 31/08/2018 31/12/2018 

4. 01/08/2018 31/01/2019 28/02/2019 30/06/2019 

5. 01/02/2019 31/07/2019 31/08/2019 31/12/2019 

 

- Amennyiben az eMS-rendszer jelentéstételi moduljának felépítése lehetővé teszi a Vezető 

Partner számára a projektpartnerek partnerszintű jelentéseinek folyamatos nyomon követését 

(benyújtás, hitelesítés, szakmai és pénzügyi tartalom, csatolt alátámasztó dokumentumok), ez 

esetben nem szükséges a hitelesítési nyilatkozatok és a projektszintű szakmai jelentés 

elkészítéséhez kapcsolódó tartalmak külön megküldése. 

- Abban az esetben, ha a Vezető Partnernek az adott projektszintű jelentéshez kiegészítő 

információkra van szüksége valamely projektpartnertől (függetlenül annak jellegétől), a 

projektpartner köteles a Vezető Partner rendelkezésére állni és a kért információkat 5 

munkanapon belül megküldeni. 

 

 Projektmódosításokkal kapcsolatos ügymenet: 

 
- A Vezető Partnert valamennyi módosításról (annak formájától függetlenül) előzetesen 

tájékoztatni szükséges! A projektmegvalósítás során a nagyobb volumenű projektmódosításokat 

(pl.: fő költségvetési kategóriák között átcsoportosítás) a Vezető Partner koordinált módon fogja 

kezelni. Azaz a jelentéstételi mérföldkövekhez igazítva (kb. félévente) a Vezető Partner összegzi 

a felmerülő átcsoportosítási igényeket és azokat egyben kezelve tud projektmódosítást 

kezdeményezni. Az esetleges módosítási igényekkel kapcsolatos teendőkről, határidőkről a 

Vezető Partner minden alkalommal előzetesen értesíti a projektpartnereket. 

 
 

 Külső köztes- és záró projekt értékelés,  projektmonitoring 

 
- A projekt futamidő közepén (2018. május) a köztes-, ill. a záró értékelés és projektmonitoring 

célja az elért eredmények átfogó, külső/független elemzése. Elkészítéséért a Vezető Partner 

felel, de valamennyi projektpartner közreműködése szükséges az elemzési módszertanon 

alapuló értékelésben, illetve valamennyi partnernek részt kell vennie az értékelés szerves részét 

képező kétnapos plenáris fórumon. A záró értékelés és monitoring a köztes értékelésre épülve 

végez elemzéseket és tesz megállapításokat (pl.: létrehozott struktúrák fenntartása). 
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Formai ajánlások 

 
A formai ajánlások alaptevő célja a projekt egységes megjelenésének, külső kommunikációjának 

támogatása, annak érdekében, hogy valamennyi tevékenység a célcsoportok számára mindig 

beazonosítható, egy irányba mutató legyen. A Vezető Partner koordinálásában közös projekt honlap és 

„esemény-menedzser modul” létesül (rendezvénybeharangozókkal és képes beszámolókkal, az előző 

projekt jó gyakorlatára alapozva), illetve ezek különböző social media, e-marketing stb. tevékenységekkel 

egészülnek ki. A meghívók, rendezvény beharangozók, beszámolók terjesztésére és a célcsoportok 

elérésére elsősorban a központi projekthonlap, a rendszeres hírlevelek és a partnereknél rendelkezésre álló 

adatbázisok, terjesztési listák kerülnek felhasználásra. Ezen felül a formai ajánlások tartalmazzák az egyes 

projektesemények során, a helyszínen kihelyezendő (a projekt helyszín független, mindenkori egységes 

megjelenését támogató) elemek (pl.: plakát, roll-up), valamint információs tájékoztató anyagok és 

szóróanyagok felsorolását/rövid leírását.  

A projekt során az adott projektpartnernek valamennyi eseménnyel kapcsolatban a teljes nyilvánosságot 

biztosítani kell! 

 

 
A Keretrendszer formai ajánlásai az alábbiakra terjednek ki: 

 
 

 Program-projekt logóval ellátott arculati elemek projekt keretében történő egységes 

felhasználása/alkalmazása valamennyi nyilvánossági alkalom/esemény során (fiatalos, dinamikus 

figyelemfelhívó megjelentés a program nyilvánossági előírásainak megfelelően). 
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 Dokumentum és ppt sablonok (meghívó sablon A4 és A5 formátumban is) projekt keretében történő 

egységes felhasználása/alkalmazása a projektesemények megvalósítása során (amelyek a projekt 

honlapról letölthetők). 

 

 Kétnyelvű projekt-ismertető információs szóróanyag projekt keretében történő egységes 

felhasználása/alkalmazása: 

 

- formátuma: LA4, változtatható tartalommal (pl. aktuális rendezvények), fő előnye a gyors és 

költséghatékony sokszorosíthatóság. A Vezető Partner a projekt elején digitális formában 

valamennyi projektpartner rendelkezésére bocsátja, akik a projekt események során, mint 

információs szóróanyagot tudják terjeszteni a résztvevő célcsoportok körében. Fő tartalmi 

elemei: a projekt ill. partnerség céljainak bemutatására szolgáló „statikus” leírás és frissíthető 

tartalomi rész (pl.: aktuális rendezvények). 

 

 A közös projektweboldal  egységes kezelése: 

 

- valamennyi partner és REGIONET térség bemutatása: ezekhez a valamennyi partner részéről 

bemutatkozó anyagok biztosítása (rövid leírás, célok, stb.), 

  

- valamennyi partner a saját projekttartalmaival kapcsolatban kezeli, aktualizálja a honlap ún. 

„esemény-menedzser modul”-ját az alábbiak szerint (az „esemény-menedzser modul” 

használatát részletesen lásd. a mellékelt kezelési útmutatóban!”:  

 

 tervezett projektesemények előrejelzése a honlapon: a rendezvény beharangozók 

feltöltése amint ismertté válik az esemény dátuma és helyszíne, de legkésőbb 1 héttel az 

eseményt megelőzően (rendezvény alapadatainak megadása (jellege, helyszín, időpont) 

max. 250-300 karakteres szöveges rész + meghívó PDF formátumban), 

 

 kétnyelvű projektesemény plakát A3 méretben, amelyet a projekt esemény-menedzser 

modulja automatikusan generál a tervezetett rendezvények bejelentése során – a 

plakátot valamennyi projekteseményen ki kell helyezni, kihelyezéséért minden partner 

felelősséggel tartozik. A kétnyelvű projektesemény plakátsablon tartalmazza a projekt 

támogatóira történő szöveges utalást is: A REGIONET Competitive című (ATHU007 

számú) projekt az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében, az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. Ezen felül a Vezető 

partner által rendelkezésre bocsátott Roll-up, illetve molino kihelyezése ajánlott 

valamennyi projektesemény során).  
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 a végrehajtott tevékenységek/események beharangozónak beszámolóvá alakítása, 

rögtön a megvalósulást követően (a honlapon egy előre megadott checklista szerint 

történik a feltöltés): 

 

o publikus tartalmak: rendezvény képes beszámolója (max. 250-300 

karakteres képes beszámoló), 

 

o belső interface: jelenléti ív és egyéb projektreleváns tartalmak rögzítése, 

feltöltése (pl.: értékelő ívek). 

 

 Időszakos hírlevél egységes kezelése elektronikusan küldhető és honlapról linkelhető formában: 

 

- a Vezető Partner rendszeres időszakonként kétnyelvű hírlevelet készít, amelynek 

célcsoportokhoz történő eljuttatásáról valamennyi projektpartner a saját illetékességi területén 

gondoskodik: a projekthonlap hírlevél modulja és a partnereknél rendelkezésre álló adatbázisok, 

terjesztési listák felhasználásával. Fő célja: lehető legnagyobb területi lefedettség (teljes 

projekttérség), és ezáltal a multiplikátorok, vállalkozások, szervezetek, további célcsoportok 

lehető legkiterjedtebb elérésére való törekvés.  

 

 A projekthez kapcsolódó promóciós csomag projekt keretében történő egységes felhasználása: 

 

- A szóróanyagok célcsoport specifikus terjesztéséért minden projektpartner maga felel! Erről a 

partnerek egy összesítőt fognak vezetni, hogy mely eseményen milyen és mennyi promóciós 

tárgy került terjesztésre. 

 

- a Vezető Partner projektpartnerenként az alábbiakat biztosítja az alábbi kontingensek szerint: 

Promóciós  
eszköz/tárgy 

Kontingensek 
partnerenként 

(db) 

Roll up ; beltéri molinó 1-1 

A/4-es jegyzettömb ; A/4-es mappa 300 - 300 

golyóstoll ; szublimációs nyakpánt 300 - 300 

esernyő ; bögre 20 - 20 

USB töltő szett ; fülhallgató ; hátizsák 10 – 10 - 10 

termoszbögre ; galléros póló ; baseball sapka 20 – 20 - 20 

fém névjegykártya tartó ; pendrive ; válltáska ; asztali számológép 10 – 10 – 10 - 10 

 

- a Vezető Partner a beszerzés során kiemelt figyelmet fordít ezek megfelelő minőségére! 
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 Határon átnyúló projektnyitó rendezvény szervezés 2017 őszén 

- A tevékenység célja, hogy a célcsoportok nagyszabású rendezvény keretében való kapjanak 

tájékoztatást, a térségi és országos sajtóorgánumok, döntéshozók és térségi szakmai 

szervezetek bevonásával. továbbá, hogy a rendezvény egyfajta katalizátor szerepet töltsön be a 

KKV-k projekt iránti „aktiválásában”/„motiválásában”, illetve, hogy a projekttel kapcsolatos 

információk minél szélesebb körben és csatornákon terjesztésre kerüljenek. Az eseményen 

valamennyi projektpartnernek lesz szerepe! 
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Tartalmi/szakmai ajánlások 

 
A tartalmi/szakmai ajánlások alaptevő célja, hogy egységes irányvonalat szakmai tartalmat adjanak a területi 

és ágazati hálózati együttműködéseknek, elősegítsék azok fenntartását, továbbá, hogy a vállalkozói 

készségfejlesztési és nemzetközi üzleti kapcsolatépítési tevékenységek, illetve 

gazdaságfejlesztési/hálózatépítési eszközök közös minőségi továbbfejlesztése, valamennyi REGIONET 

térségre vonatkozóan egységesen épülhessen be a projektpartnerek mindennapos gyakorlatába.  

A területi és ágazati hálózati együttműködések kiépítése során kiemelt fontossággal bír, hogy a létrejövő 

szakanyagok, stratégiák közös szakmai minimumának kialakítása (pl.: azok összehasonlíthatósága 

szempontjából), és ez által biztosított legyen a koordinált hálózatfejlesztés.  

A vállalkozói készségfejlesztési és nemzetközi üzleti kapcsolatépítési tevékenységek prioritásai a már 

kifejlesztett leghatékonyabbnak bizonyult REGIONET kapcsolatépítő eszközök szakmai továbbfejlesztése. 

Ennek során a programcélokhoz illeszkedően kiemelt hangsúlyt kap a vállalkozások innovációs 

aktivitásának („elérhető innovációk”) erősítése, továbbá a vállalkozások innovációs folyamatokban történő 

részvételük fokozása. 

Valamennyi tevékenység során a projektelemért felelős projektpartnernek biztosítania kell a határon átnyúló 

hatást! A Keretrendszer nem hivatott leszabályozni kizárólagosan ennek formáit és eszközeit, mivel a 

határon átnyúló hatást átfogó módon érvényesíteni szükséges a projektmodulok végrehajtása során. 

 

A Keretrendszer tartalmi/szakmai ajánlásai az alábbiakra terjednek ki (tematikus projekt modulok): 

 

Áttekintő táblázat 

Integrált bilaterális 
hálózatfejlesztés (T1) 
 

Vállalkozói készségfejlesztés 
és nemzetközi üzleti 
kapcsolatépítés (T2) 

Bilaterális ágazatspecifikus 
vállalkozói együttműködések 
és innováció ösztönzés (T3) 

A.T1.1 (Vállalkozói hálózatok 
továbbfejlesztése és térségi 
gazdaságfejlesztési 
stratégiaalkotás) 

A.T2.1 (Bilaterális képzési 
tevékenységek) 

A.T3.1 (Ágazati helyzet- és 
igényfelmérés, kooperációs 
területek azonosítása) 

A.T1.2 (REGIONET bilaterális 
gazdaságfejlesztési 
munkacsoportok létrehozása és 
stratégiai együttműködéseinek 
kiépítése) 

A.T2.2 (Határon átnyúló 
tematikus és ágazatokon átívelő 
üzleti kapcsolatépítés) 

A.T3.2 (Ágazati innováció-
ösztönzés és a bilaterális ágazati 
akciócsoport kialakítása) 

 
A.T1.3 (REGIONET Young 
Economist Network (RegYEN)) 
 

 

A.T3.3 (Konkrét vállalkozói 
ágazati együttműködések 
kiépítése és az eredmények 
bemutatása) 
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 Területi alapú komplex hálózatépítési folyamat (T1): 

 

„A bilaterális együttműködések állandóságának biztosítása érdekében a térségi vállalkozói hálózatok 

továbbfejlesztése szükséges. Első lépésben a vállalkozói hálózatok  mélyítik struktúrájukat egy térségi 

gazdaságfejlesztési szervezet bevonásával. Ezáltal a hálózatok ún. térségi vállalkozói kezdeményezésekké 

fejlődnek össz. 13 térségben (lásd. mellékelt „A.T1.1” térkép), és gazdaságfejlesztési stratégiákat alkotnak. 

Ezután a gazdaságfejlesztési szervezetek koordinálásával a vállalkozói kezdeményezések 4 bilaterális 

gazdaságfejlesztési munkacsoportba (lásd. mellékelt „A.T1.2” térkép) tömörülnek és stratégiai 

együttműködést építenek ki, valamint közös, programtérségen kívüli tanulmányúton vesznek részt 

hálózatépítési bevált gyakorlatok megismerése céljával. A hálózatfejlesztési folyamatokba bekapcsolódnak a 

jövő gazdaságfejlesztési szakemberei nemzetközi esettanulmány-készítő versenyen és nyári 

egyetemen keresztül.” 

 

Térségi szinten történő hálózatfejlesztés összesen 13 bevont REGIONET térségben 

 

 

- Térségi vállalkozói kezdeményezés (a REGIONET térségben már működő térségi vállalkozói 

hálózathoz 1 gazdaságfejlesztési szervezet (projektpartner csatlakozik!). Ennek eredményeként 

létrejön a vállalkozói hálózatból az ún. térségi vállalkozói kezdeményezés. Megalakulása, 
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működésének formája szándéknyilatkozat formájában kerül rögzítésre, amelynek minimum 

szakmai tartalma: 

 az együttműködésben résztvevő vállalkozások és gazdaság fejlesztési szervezet 

alapadatai, képviselő, elérhetőség, stb. 

 az együttműködés alap célkitűzése (pl. a térség határon átnyúló gazdasági 

kapcsolatainak élénkítése, a kölcsönös üzleti együttműködés kereteinek meghatározása, 

támogató rendezvények népszerűsítése a régióban) 

 kapcsolattartás formái, gyakorisága, dokumentálása (pl.: jelenléti ív, jegyzőkönyv) 

 

- Térségi gazdaságfejlesztési stratégia (15-20 oldal) minimum szakmai tartalom (az adott 

projektpartner nyelvén, idegen nyelvi összefoglalóval), (fontos ezek összehasonlíthatósága!) 

 stratégia vezetői összefoglalója kétnyelvűen (3-5 oldal) osztrák oldali stratégiák 

esetében magyar nyelven is, magyar oldali stratégiák esetében német nyelven is 

 térségi helyzet feltárás a releváns hazai gazdaságfejlesztési stratégiákkal, akciótervekkel, 

fejlesztési tervekkel fennálló szinergiák áttekintésével (3-5 oldal) 

 probléma feltárás, térségi vállalkozások igényeinek felmérése, gazdasági kilátásaik, 

kiaknázatlan potenciálok (3-5 oldal) 

 stratégiai fejlesztési javaslat a térség határon átnyúló gazdaságfejlesztési súlypontjainak 

ismertetésével (3-5 oldal) 

 

Bilaterális szinten történő hálózatfejlesztés összesen 4 gazdasági tengely mentén  
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- REGIONET bilaterális gazdaságfejlesztési munkacsoportok megalakulása (a 4 gazdasági 

tengely mentén). Megalakulása, működésének formája szándéknyilatkozat formájában kerül 

rögzítésre, amelynek minimum szakmai tartalma: 

 az együttműködésben résztvevő térségi vállalkozói kezdeményezések (az azt alkotó 

szereplők) alapadatai, képviselő, elérhetőség, stb. 

 munkacsoport fő koordinátorszervezete, mint a hálózati együttműködés átfogó irányítója 

 

- Munkacsoportok stratégiai együttműködésének meghatározása – hálózatfejlesztési workshopok 

és tanulmányutak eredményei alapján – workshop, hálózatfejlesztési tanulmányút 

 Hálózatfejlesztési workshop minimum szakmai tartalom 

o résztvevői főként a bilaterális gazdaságfejlesztési munkacsoportok tagja,  

o a workshopnak helyet adó térség prezentációs bemutatása (gazdasági és egyéb 

kitekintés, térség makro számai, a gazdaság húzóágazatai, térségi 

gazdaságfejlesztési stratégia fő eredményei, határon átnyúló gazdaságfejlesztési 

súlypontok) 

o a workshop eredményeit, valamint a következő lépéseket egy rövid jegyzőkönyvben 

rögzítik. A workshop professzionális moderálása elengedhetetlen ahhoz, hogy 

építő jelleggel dolgozzanak  hálózat targjai, a hozzájárulások és felelősségkörök 

pedig be legyenek tartva. A következő workshop/hálózatfejlesztési összejövetel 

időpontját a munkacsoport gyűlés végén állapítják meg.  

 Hálózatfejlesztési tanulmányút minimum szakmai tartalom 

o résztvevői főként a bilaterális gazdaságfejlesztési munkacsoportok tagja  

o a tanulmányút céltérségének bemutatása (gazdaságfejlesztési szempontból) 

o vállalatlátogatás a bilaterális gazdaságfejlesztési munkacsoportokhoz csatlakozott 

egy-egy kiválasztott vállalkozónál (olyan nyitott vállalkozók, akik hajlandóak a régió 

más vállalkozói számára üzemükbe bepillantást engedni).  

o a tanulmányút eredményeit, valamint a következő lépéseket egy rövid 

jegyzőkönyvben rögzítik. 

 

- Közös bilaterális gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása (a stratégiai együttműködések 

meghatározásával párhuzamosan), minimum tartalmi és szakmai tartalom 

 közös kétnyelvű kb. 15-20 oldalas, (4 db készül a 4 gazdasági tengely mentén; a 13 

térségi szintű gazdaságfejlesztési stratégia figyelembevételével). 

 térségi gazdaságfejlesztési stratégiákban foglaltak összegzése (3-5 oldal) 

 közös problémák, fejlesztendő területek feltárása, közös lehetőségek, szabad 

kapacitások, potenciálok feltárása (3-5 oldal) 
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 a feltárásra épülő határon átnyúló stratégiai fejlesztési javaslat kidolgozása (3-5 oldal) 

 

- REGIONET bilaterális gazdaságfejlesztési munkacsoportok együttműködési keret 

megállapodásai minimum szakmai tartalom: 

 munkacsoport résztvevői 

 kapcsolattartás módja, gyakorisága (minimum éves közös egyeztető találkozók) 

 kapcsolattartásért felelős személyek megnevezése 

 napirend kialakítása, szervezés (helyszín, időpont, stb.) – szervezés-lebonyolítás rotációs 

rendszerben 

 szervezet átalakulás esetén jogutódlás kérdése 

 a projekt keretében közösen kifejlesztett gazdaságfejlesztési eszközök, módszerek (a T2 

keretében kifejlesztettek) felhasználása, annak módja a munkacsoportot alkotó 

szervezetek mindennapos működése során 

 a munkacsoport fenntartásáért, működtetéséért felelős szerveztek kötelezettségei 

(szervezeti, pénzügyi) 

 közös bilaterális gazdaságfejlesztési stratégia felülvizsgálata, szükség szerinti 

aktualizálása 

 

A hálózatfejlesztési folyamat további/egyéb támogató tevékenységei: 

 

- Programterületen kívüli szakmai hozzájárulás a hálózatfejlesztési modulhoz (a Vezető Partner 

koordinálásában):  

 programtérségen kívüli 5 napos tanulmányút Region Oberrhein (DE-CH-FR) térségébe, 

amelynek alapvető célja már meglévő bilaterális hálózatépítési bevált gyakorlatok, 

mintarégiók megismerése és eszközeinek REGIONET térségi adaptálása (résztvevők: 

bilaterális gazdaságfejlesztési munkacsoportok delegált tagja, egyéb projekt 

stakeholderek) 

 

- A területi alapú komplex hálózatépítési folyamat zárásaként: 

 a munkacsoportok közös sajtó nyilvános bemutatkozó rendezvényeinek megtartása 

(összesen 13 bevont REGIONET térségben), 

 munkacsoportok közös bemutatkozó kiadványának elkészítése, nyomtatott 2500 

példányban (az Vezető Partner koordinálásában) 

 

- REGIONET Young Economist Network (RegYEN) [a Vezető Partner és a ZMVA 

koordinálásában] 
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 A jövő gazdaságfejlesztési szakembereinek (egyetemi/főiskolai hallgatók) érzékenyítése 

a határon átnyúló gazdaságfejlesztés iránt, nemzetközi esettanulmány versenyen és egy 

REGIONET youth summer camp, szakmai héten keresztül. A résztvevő hallgatók 

permanens bekapcsolása a térségi vállalkozói kezdeményezések munkájába lehetőség 

szerint. A partnerek közreműködésével (területi illetékesség szerint) a REGIONET 

Competitive projekttérség minél több felsőoktatási intézményének bevonása. 

 

 

 Vállalkozói készségfejlesztés és nemzetközi üzleti kapcsolatépítés minimum tartalmi és szakmai 

tartalom (T2) 

 

A projekt keretében a 6 korábban kifejlesztett leghatékonyabbnak bizonyult REGIONET 

kapcsolatépítő eszközök továbbfejlesztése történik. Ehhez kapcsolódóan kiemelt hangsúlyt kell 

kapnia a vállalkozások innovációs aktivitásának („elérhető innovációk”) erősítésének. Mindemellett 

fontos a rendezvény ütemezésének folyamatos egyeztetése a projektpartnerek között, annak 

érdekében, hogy célcsoportokat a lehető legnagyobb mértékben lehessen „aktivizálni” a 

rendezvényekre. 

 

- Bilaterális tematikus (1 napos) tréning  

(A kapcsolatépítő eszköz lényege: magas színvonalú, prémium jellegű készség és képesség 

fejlesztő rapid tréningek, amelyek hozzásegítik a vállalkozásokat a versenyképességük, ezáltal a 

profitjuk növeléséhez. Lehetséges súlypontok/témák, többek között: tárgyalástechnikai 

ismeretek, marketing, nemzetközi piacbővítés). 

 

Minimum szakmai tartalom: 

 egynapos dinamikus, rapid tréning jelleg!  

 kb. 10-15 fő/alk. 

 téma vagy ágazati specifikusság egyaránt lehetséges 

 legalább 1 programpont/előadás: téma specifikus vagy ágazati innovációk 

 résztvevők a határ mindkét oldaláról, vagy osztrák ill. magyar tréner biztosítása 

 kétnyelvűség biztosítása szükség szerint  

 

- Szakterületi képzés sorozat 

(A kapcsolatépítő eszköz lényege: magas színvonalú, prémium jellegű készség és képesség 

fejlesztő egy adott szakterületre fókuszáló képzéssorozat, amelyek hozzásegítik a 

vállalkozásokat a versenyképességük, ezáltal a profitjuk növeléséhez. Lehetséges 
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súlypontok/témák, többek között: szabadalom, vállalkozásvezetés, marketing, piackutatás, vevői 

elégedettségmérés, szakterületi sikeres nemzetközi projektek, legjobb gyakorlatok). 

 

 

Minimum szakmai tartalom: 

 Moduláris felépítésű (min. 6 modul (1 nap/modul [2X4 óra])),  

 kb. 15-20 vállalkozó/széria  

 legalább 1 modul (1 nap/modul [2X4 óra]): adott szakterület innovációi 

 résztvevők a határ mindkét oldaláról, vagy osztrák ill. magyar tréner biztosítása 

 kétnyelvűség biztosítása szükség szerint  

 

- Tematikus határon átnyúló "Üzleti kézfogó" rendezvény 

(A kapcsolatépítő eszköz lényege: a résztvevő osztrák és magyar vállalkozóknak lehetőségük 

nyílik arra, hogy rövid időn belül számos más vállalkozót egy helyen, egy estén egymás után 

megismerhessenek. A szervezett Rapid (B2B) Daitingekhez kapcsolódóan magánbeszélgetések 

és találkozók szervezése egy előztetés tematikus beosztás szerint (3-5 perces időintervallum és 

utána „partner csere”.)  

 

Minimum szakmai tartalom: 

 négyszemközti „business speed dating” jellegű egyeztetések (főként AT-HU vállalkozók 

között tolmácsolással!), előzetes beosztás szerint (ehhez elegendő mennyiségű asztallal 

felszerelt nagy terem kiválasztása) 

 résztvevői szám a tematikától függően  

 min. 1 a tematikához illeszkedő szakmai előadás megtartása: példaértékű „elérhető 

innovációk”  

 kétnyelvűség biztosítása! 

 

- Tematikus határon átnyúló tanulmányút 

(A kapcsolatépítő eszköz lényege: tapasztalatcsere, fókuszált tematikus lehatárolású kipillantás 

határon túlra, más régiók megismerése, és ennek segítségével új együttműködési lehetőségeket 

teremtése, új ötletek és kapcsolatok létrehozása a jövőbeli közös együttműködés érdekében,  

Kölcsönös tudástranszfer).  

 

Minimum szakmai tartalom: 

 1 és 2 napos 

 résztvevői szám a tematikától függően  
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 min. 1 a témához illeszkedő megvalósult innovációkat szemléltető üzemlátogatás 

 2 napos tanulmányút esetén a első nap végén tematikus business est megtartása 

 kétnyelvűség biztosítása! 

 

- "Nyitott kapuk" nemzetközi kapcsolatépítő napok 

(A kapcsolatépítő eszköz lényege: az együttműködésre nyitott vagy éppen konkuráló 

vállalkozások és nyilvánosság megismerhesse az adott közvetlen határrégió sokféle 

vállalkozását, mint például asztalosműhely, műszaki, vagy épületgépész cég, szolgáltató, vagy 

kereskedelmi vállalkozás, stb. Az üzemekben vezetések szervezése, beszélgetések generálása, 

és személyes kapcsolatok létrehozása vagy erősítése. Fiatalok bevonása!) 

 

Minimum szakmai tartalom: 

 1 és többnapos 

 kb. 10-15 résztvevő vállalkozás (a résztvevő vállalatok előzetes koordinációja!)  

 a témához illeszkedően min. 1 innovatív vállalkozás/ üzem megismerése/bevonása a 

nyílt céglátogatásokba 

 magyar oldali vállalkozások bevonása a programba/céglátogatásokba vagy magyar oldali 

érdeklődő vállalkozások részvétele 

 kétnyelvűség biztosítása szükség szerint! 

 

- Nemzetközi REGIO Sourcing vásár 

(A kapcsolatépítő eszköz lényege: EXPO jellegű nagyszabású rendezvény, a kiállítókkal és 

egyéb résztvevőkkel való személyes kapcsolat felvétele és termékeik, szolgáltatásaik 

bemutatása (egyen standok biztosításával), folyamatos szakmai jellegű kísérőprogramok 

megtartása. A résztvevők, kiállítók bemutathatják tevékenységüket, portfóliójukat, lehetőségük 

nyílik hasonló területen vagy kifejezetten más területeken működő vállalkozásokkal történő 

konzultációra, tapasztalatcserére, üzleti kapcsolatok kiépítésére. 

 

Minimum szakmai tartalom: 

 kétnapos 

 kb. 70-80 vállalkozás, kiállító részvételével, a határ mindként oldaláról 

 kiállítási installációk (egyen standok) biztosítása 

 vállalkozói innovációk bemutatása céljával kísérőprogramok szervezése 

 kétnyelvűség biztosítása szükség szerint! 
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 Ágazati alapú komplex hálózatépítési folyamat négy kiemelt AT-HU stratégiai ágazatban (T3): 

 

„A releváns szakmai szereplők (ágazati tudományos műhelyek, nonprofit kutatóhelyek, stb.) közvetlen 

bevonásával bilaterális, ágazatspecifikus vállalkozói együttműködések kiépítése (termelés, 

szolgáltatásfejlesztés, tudományos, innovációs bázis összekapcsolása)  négy osztrák-magyar stratégiai 

ágazatban, ezek: az élelmiszeripar és helyi ellátás, a turisztikai iparág, a fémipar, a műanyagipar. A 

megalapozó ágazati stratégiaalkotást és a nyílt, innováció-ösztönző rendezvényeket követően ún. 

akciócsoportok alakulnak, amelyek koordinálásával a négy ágazatban mintegy 30 AT-HU vállalkozói 

együttműködés (kooperációnként min. 1 HU és 1 AT KKV) jön létre. Az eredményeket nemzetközi 

zárórendezvények keretében mutatják be.” A négy kiválasztott súlyponti ágazatban a fő célkitűzés, egy 

olyan modell létrehozása a bilaterális együttműködés példáján keresztül, amely katalizátorként hat a 

kiválasztott szektorokon belül és kívül további együttműködések létrejöttére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ágazati helyzet- és igényfelmérés, kooperációs területek azonosítása 

 ágazati bilaterális műhelytalálkozók megszervezése az adott ágazati hálózatépítésben 

résztvevő projektpartnerek és bevont releváns szakmai szereplők (ágazati tudományos 

BILATERÁLIS ÁGAZATSPECIFIKUS VÁLLALKOZÓI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK  

ÉS INNOVÁCIÓ ÖSZTÖNZÉS 

ÉLELMISZERIPAR  
ÉS HELYI ELLÁTÁS 

TURISZTIKAI IPARÁG 

FÉMIPAR 

MŰANYAGIPAR 

KVA RC BW-WL ZMVA JOLA 

KVA RMB 

RMB KVIP 

SVKIK VMKIK REO ZMVA JOLA 
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műhelyek, nonprofit kutatóhelyek, stb.) [min. 8-10 fő] részvételével, amelynek fő célja a 

helyzet- és igényfelméréshez az ágazati kérdőívek (közös módszertan) megalapozása 

 Ágazati hálózatépítés fő koordinációs szervezete, amely az ágazati kérdőívek (közös 

módszertan) véglegesítésért, a helyzet- és igényfelmérés kétnyelvű összeállításáért is 

felel 

Felelős PP HU AT 

élelmiszeripar és helyi ellátás ZMVA RC 

turisztikai iparág SVKIK, VMKIK REO 

fémipar KVIP RMB 

műanyagipar KVA RMB 

 

- Kooperációs területeket azonosító közös kétnyelvű ágazati feltáró jelentés (min. 20 oldalas): 

 ágazati helyzet- és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása (5-10 oldal)  

 az ágazati vállalkozások igényeinek elemzése, kooperációs potenciálok/lehetőségek 

azonosítása (termelés, szolgáltatásfejlesztés, tudományos, innovációs bázis 

összekapcsolása, stb.) (5-10 oldal)  

 

- Nyílt ágazati innováció-ösztönző rendezvény (iparági szintű vállalkozói rendezvények) 

 megtartása ágazati szinten Ausztriában és Magyarországon egyaránt: fő célja a 

motiváció megalapozása a 4 súlyponti ágazat vállalkozásai számára, hogy részt 

vegyenek a konkrét vállalkozói együttműködésekben (csatlakozzanak az ún. 

akciócsoportokhoz) 

 szakmai előadások, melyek keretében az ágazati kooperációs lehetőségek/ bilaterális 

konkrét ágazati együttműködések előnyeinek ismertetése, a szakmai előadások során 

minimum 1 ágazati innováció/novum bemutatása sikeres innovátorok meghívásával, akik 

innovációjukkal értek el áttörést és motivációként szolgálhatnak a 4 súlyponti ágazat 

vállalkozásai számára.  

 

- Bilaterális ágazati akciócsoport megalakulása (megalakulása együttműködési 

szándéknyilatkozat formájában kerül rögzítésre, amelynek minimum szakmai tartalma: 

 a bilaterális ágazati akciócsoport munkájában résztvevő vállalkozások körének 

kialakítása során lehetőség szerint törekedni kell a 2015 II. félév - 2016 I. félév között 

alapított KKV-k bevonására 

 az együttműködésben résztvevő szakmai szervezetek, és az együttműködések 

kiépítésében résztvevő ágazati vállalkozások alapadatai, képviselő, elérhetőség, stb. 
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 Kiegészítő partneri megállapodás: a folyamatban a területi elhatárolás nem érvényesül, 

azaz bármely REGIONET Competitive térségből csatlakozhatnak az ágazati 

hálózatépítési munkában rész venni akaró vállalkozások, függetlenül attól, hogy az adott 

partnerszervezet a szóban forgó ágazati hálózatépítésben nem vesz részt (pl.: REO-n 

keresztül érkezhetnek vállalkozások a fémipar ágazati hálózatépítéshez). 

 

- Ágazati akciócsoport közös AT-HU műhelytalálkozója (fő célja konkrét ágazati együttműködési 

megállapodások tartalmának kidolgozása) 

 egyénre/vállalkozásra szabott személyes egyeztetések során a szakmai szervezetek és 

résztvevő szakértők állandó koordinációja 

 egyénre/vállalkozásra szabott személyes egyeztetések, igények, szándékok, motivációk 

rögzítése emlékeztető formájában 

 

- Vállalkozások közötti bilaterális ágazati együttműködési megállapodás 

 együttműködési megállapodás érintettjei/résztvevői 

 együttműködés típusa (termelés, szolgáltatásfejlesztés, tudományos, innovációs bázis 

összekapcsolása, stb.) 

 együttműködés formája, gyakorlati megvalósulása (pl.: közös indulás tenderen, stb.) 

 kapcsolattartás módja, gyakorisága (közös egyeztető találkozók), kapcsolattartásért 

felelős személyek megnevezésével 

 az együttműködés fenntartását érintő kötelezettségek rögzítése (szervezeti, pénzügyi) 

 

- Nemzetközi zárórendezvény (ágazati kapcsolatfejlesztés zárásaként, a létrejött 

együttműködések közös sajtó nyilvános bemutatása Ausztriában és Magyarországon (mind a 4 

súlyponti ágazatban)) 

 a hálózatépítési folyamat bemutatása, az eredmények disszeminációja 

 pódiumbeszélgetések az együttműködéseket kiépített vállalkozókkal, az együttműködési 

megállapodások jelképes sajtó nyilvános aláírása 
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Minőségi ajánlások 

 

A minőségi ajánlások alaptevő célja a projekt által kitűzött átfogó és specifikus célok és célcsoportok 

bevonásának egységes nyomon követésének biztosítása azok teljesülésének mérhetőségének segítése, 

valamint a projekt fő eredményeinek programeredményhez történő hozzájárulás láthatóvá tétele. Ennek 

formája közösen kidolgozott értékelő ívek kitöltésével valósul meg. A projekttevékenységek során az adott 

tevékenységért felelős projektpartnernek kell gondoskodnia az értékelő ívek kitöltéséről. Az értékelő íveket a 

formai ajánlások részeként megfogalmazott „esemény-menedzser modul” kezelése során csatolnia kell! Az 

értékelő ívek kitöltése nem tarthat tovább 5-10 percnél, tartalmukat tekintve jelölős és felelet-válaszadós 

könnyen áttekinthető, értelmezhető kérdéssorozatból kell állniuk. Az értékelő ívek kitöltésének anonimitása 

javasolt, annak érdekében, hogy valós objektív véleményeket, értékelést adhassanak az ívek kitöltők. 

Korábbi tapasztalatok alapján a személyes adatok megadása erős visszatartó erő már magát kitöltést 

érintően is, nemcsak az esetleges negatív vélemények megfogalmazásához. A projekthez alapvetően 3 

féle/típusú értékelő ív készült (a 3 tematikus munkacsomagnak megfelelően), amelyek további tevékenység 

specifikus értékelő ívekre oszlanak a projektbe bevont 2015 II. félév - 2016 I. félév között alapított KKV-k 

mérése érdekében. Ez a speciális fókusz a vállalkozások 3 év utáni túlélési rátájának monitoringozását 

szolgálja. 

 
 
A Keretrendszer minőségi ajánlásai az alábbiakra terjednek ki: 

 

Területi alapú komplex 

hálózatépítési folyamat (T1) 

Vállalkozói készségfejlesztés 

és nemzetközi üzleti 

kapcsolatépítés (T2) 

Ágazati alapú komplex 

hálózatépítési folyamat 

négy kiemelt AT-HU 

stratégiai ágazatban (T3) 

 Térségi szintű hálózatfejlesztési 

workshop 

 Térségi gazdaságfejlesztési 

stratégiaalkotó workshop 

 Bilaterális szintű 

hálózatfejlesztési workshop  

 Bilaterális szintű 

hálózatfejlesztési tanulmányút 

 Programterületen kívüli 

nemzetközi tanulmányút 

 Bilaterális tematikus (1 napos) 

tréning  

 Szakterületi képzés sorozat 

 Tematikus határon átnyúló "Üzleti 

kézfogó" rendezvény 

 Tematikus határon átnyúló 

tanulmányút 

 "Nyitott kapuk" nemzetközi 

kapcsolatépítő napok 

 Nemzetközi REGIO Sourcing vásár 

 ágazati bilaterális 

műhelytalálkozók 

 nyílt ágazati innováció-ösztönző 

rendezvény 

 ágazati akciócsoport közös AT-

HU műhelytalálkozói 
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Felhasznált dokumentumok 
 
 
 

Regionet aktiv Projektleitfaden / REGIONET aktív Projekt vezérfonal (2008) 

 

Gesamtbroschüre - 31 bewährte Instrumente und 53 Good Practice Beispiele 
Összefoglaló kiadvány - REGIONET 31 bevált eszköz és 53 jó gyakorlat 
(Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel – Projektmanagement – 2013) 

 

Instrumente für regionale Vernetzung / A regionális hálózatépítés eszközei  
(Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel – Projektmanagement – 2013) 

 

Neue Wirtschaftsinitiativen zwischen Österreich und Ungarn 2008-2010 
Új osztrák-magyar gazdasági kezdeményezések 2008-2010 
(Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel – Projektmanagement – 2011) 

 

REGIONET aktív Abschlussbroscüre / REGIONET aktív projektzáró kiadvány  
(Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel – Projektmanagement – 2013) 

 

L00031 - REGIONET aktiv - Auszug des Tätigkeits-Endberichts / Szakmai zárójelentés kivonata (2015) 

 

INTERREG V-A Programm Österreich-Ungarn / Ausztria-Magyarország Program  
- REGIONET Competitive (ATHU7) Projekt Antragsformular / Pályázati űrlap (2016-2017) 

 

http://www.regionet-aktiv.eu/ 

 

http://regionetcompetitive.eu/ 

http://www.regionet-aktiv.eu/
http://regionetcompetitive.eu/
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A Keretrendszer mellékletei 
 
 

 

 REGIONET Competitive tevékenység áttekintő 
 
 
 

 Esemény menedzser modul használati útmutató 
 

 
 

 Projektpartneri kapcsolattartó lista 
 
 
 

 Értékelő ív T1  
(Integrált bilaterális hálózatfejlesztés) 

 
 
 

 Értékelő ív T2  
(Vállalkozói készségfejlesztés és nemzetközi üzleti kapcsolatépítés) 

 
 
 

 Értékelő ív T3  
(Bilaterális ágazatspecifikus vállalkozói együttműködések) 

 
 

 

 
 


