
Együtt, egymástól
avagy együtt – működés határok nélkül

Gemeinsam von einander
oder Co-operation ohne grenzen

Together, from each other
or Co-operation without borders



A projekt bemutatása
a projekt célja olyan térségek közötti együttműködések kialakítása és elindítása volt a környező orszá-
gok (szlovákia - Felvidék, románia – partium, szerbia - vajdaság, horvátország) innovációra fogékony 
társadalmi rétegével, amelyek alapján a nyugat-dunántúl térségében az európai unióhoz való csatla-
kozásunk óta összegyűlt ismeretek, innovatív, kooperatív gyakorlatok átadhatóak. ezáltal lehetővé válik 
a szomszédos országok határ menti térségében élőkkel való szorosabb együttműködés és „együtt-
fejlődés”.

a projekt keretében sor került a szomszédos országokban egy fórumsorozat tartására, amely prog-
ramok megalapozták a nyugat-dunántúlon lezajlott tanulmányutak szakmai tartalmát, a fórumokon 
megismert helyi közösségek érdeklődési körének megfelelően. 

Vorstellung des Projektes
ziel des projektes war es zwischenregionale kooperationen, mit für innovation aufgeschlossenen 
gesellschaftsschichten der nachbarländer (slowakei - hochland, rumänien - partium, serbien - 
vojvodina, kroatien) zusammen zu etablieren und unterhalten, wodurch die seit der eu-beitritt 
gesammelte wissen, innovative und kooperative praktiken von west-transdanubien transferiert 
werden können.  dies ermöglicht eine engere zusammenarbeit und „zusammentwicklung” mit den 
einwohner der nachbarländern in der grenzregion.

im rahmen des projektes wurde in den nachbarländern eine reihe von Foren organisiert. das 
programm der Foren und die interessen der daran teilnehmenden lokalen gemeinschaften haben 
später den fachlichen  inhalt der exkursionen in westtransdanubien bestimmt.  

Project description
the project aimed to develop and launch cooperation between regions in the neighboring countries 
(slovakia – upper hungary, romania - partium, serbia - vojvodina, Croatia) where social groups are 
readily susceptible to innovation, on the basis of which all the knowledge, innovative and cooperative 
practices gathered since our accesion to the european union can be transferred in western 
transdanubia. this enables closer cooperation with those living in the border region of neighboring 
countries as well as „co-development”.

during the course of the project a series of forums took place in the neighboring countries establishing 
the professional content of study visits held in western transdanubia in accordance with the interests 
of local communities that became known in the forums.
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the administrative area of Kanjiža encompasses 13 settlements along the tisza river, the economic 
and cultural center of which is kanjiža with a population of about 11,000 inhabitants. the majority of 
the 25,000 inhabitants living in the micro-region makes a living by agricultural production but indus-
trial production and agricultural processing industry such as paprika-processing, fruit and vegetable 
freezing capacities are also present. the spa services leveraging the thermal water can be traced back 
to more than a hundred years of tradition.

the Green World Association also enhances the local community, which as an environmental nonprof-
it organization, aims to strengthen the environmental consciousness of the public through launching 
and organizing – educational – excursions, competitions, and tenders for children.

Meta terra is also a local, independent non-governmental organization that aims to enhance the rela-
tionship between local producers and consumers, and thus increase the consumption of locally pro-
duced food, namely through the so called „kanjiža Cart” initiative. participants of the program as well 
as members of the community are committed to environmental awareness as well as healthy food 
production and consumption.

Kanjiža and its surrounding areas (Serbia) 

Magyarkanizsa közigazgatási területe 13 települést ölel fel a tisza mentén, melynek gazdasági és kultu-
rális központja a mintegy 11 ezer lakosú magyarkanizsa városa. a kistérségben élő 25 ezer lakos többsé-
ge mezőgazdasági termelésből él, de jelen van az ipari termelés és a mezőgazdasági feldolgozóipar is 
(pl. fűszerpaprika-feldolgozás, zöldség- és gyümölcsfagyasztó kapacitások). a gyógyfürdői szolgáltatá-
sok, amelyek a termálvizet hasznosítják, több mint száz éves hagyományra tekintenek vissza. 

a helyi közösséget erősíti a Zöld Világ Egyesület is, amely környezetvédelmi non-profit szervezetként 
a lakosság környezettudatosságát kívánja erősíteni, a gyermekeknek szóló – oktató jellegű – kirándulá-
sok, versenyek, pályázatok elindításán, szervezésén keresztül. 

szintén helyben működik a Meta terra független civil szervezet, amelynek célja, hogy segítse a helyi 
termelők és fogyasztók közötti kapcsolatot, ezáltal növelje a helyben előállított élelmiszerek fogyasz-
tását, mégpedig a kanizsai kosár kezdeményezésen keresztül. a programban résztvevők és egyúttal 
a közösség tagjai elkötelezettek a környezettudatosság és az egészséges élelmiszer előállítása és fo-
gyasztása iránt.

das verwaltungsgebiet von Kanjiža umfasst 13 gemeinden entlang der theiß, dessen wirtschaftlichen 
und kulturellen zentrum stadt kanjižamit ist, mit etwa 11.000 einwohner. die mehrheit der 25.000 
einwohner des kleinregions lebt – neben der auch anwesenden industrieproduktion und landwirt-
schaftlichen verarbeitungsindustrie (zum beispiel: paprika verarbeitung, kapazitäten zum obst- und 
gemüse einfrieren) – von agrarproduktion. die wellness-dienstleistungen, die das thermalwasser 
nutzen, haben eine mehr als hundert Jahre langetradition.

die lokale gemeinschaft wird auch von verband Grüne Welt unterstützt, der als gemeinnützige um-
weltschutzorganisation, das umweltbewusstsein der bevölkerung durch  organisation von exkursi-
onen und gewinnspiele, und durch ausschreibungen für kinder – all diese mit einem bildungsziel 
- fördern möchte.

Ebenfalls  fungiert lokal die unabhängige zivilorganisation Meta terra , deren ziel ist es die verbin-
dung zwischen lokalen hersteller und verbraucher zu unterstützen, um damit den konsum von vor 
ort produzierte lebensmitteln zu erhöhen und zwar durch die initiative kanjiža warenkorb. die teil-
nehmer des programmes, die gleichzeitig die mitglieder der gemeinschaft  sind, engagieren sich für 
umweltbewusstsein und die herstellung und das konsum von gesunder lebensmitteln.
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Magyarkanizsa és térsége (Szerbia) 

Kanjižaund ihre Region (Serbien)

Kapcsolat • Kontakt • Contact: Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete
Magyarkanizsa, Fő (E. Kardelj) tér 1. • Tel.: +381 / (0)24/ 875-166 / 212. m.
E-mail: office@kanjiza.rs • Web: www.kanjiza.rs/hun 5
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The Sajó – Rima / Slaná – Rimava European Grouping of Territorial Cooperation with Limited Liability 
is situated in the watershed area of the slaná and rimava rivers, and incorporates the municipalities lo-
cated in the countryside. the leader settlements of the concourse are Ózd and putnok on the hungarian 
side, while in slovakia rimavská sobota and tornaľa set examples to the surrounding villages.

the egtC was established and operates with the purpose of providing the region with more help, 
preserving workplaces and creating new ones, improving sustainable transport and environmental 
protection, as well as developing the local economy.

rimavská sobota lies on the northern brim of the gemer basin, in the valley of the rimava river. it was 
named after the markets the settlement held on saturdays. the food industry is of decisive significance 
to this day: milk factory, tobacco factory, sugar factory, brewery, meat processing plant, mill and bakery 
have been or are currently operating in the city.

tornaľa is in the valley of the slaná river, at the estuary of the turiec stream. the region provides 
excellent conditions for small-scale tourism development,  the start-up of small farms and family busi-
nesses, which built on the rich agricultural tradition can operate properly according to the needs of the 
era, and thus create the conditions for the use of high-quality crops and the local use of products.

Sajó – Rima / Slaná – Rimava EGTC (Slovakia) 

a Sajó-Rima Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulása a sajó és a rima 
folyók vízgyűjtő területén működik, és egyesíti a vidéken található önkormányzatokat. a csoportosulás 
vezértelepülése magyar oldalon Ózd és putnok városa, míg szlovákiában rimaszombat (rimavská 
sobota) és tornalja (tornaľa) települések mutatnak példát a környező falvaknak. 

az ett azzal a céllal jött létre és működik, hogy a térségben minél több segítséget nyújthasson a 
munkahelyek megőrzésére és újak létrehozására, a fenntartható közlekedés javítására, a környezetvé-
delemre, valamint a helyi gazdaság fejlesztésére.
a szlovákiai rimaszombat a gömöri-medence északi peremén, a rima-folyó völgyében fekszik. nevét  
a szombati napokon tartott hetivásárairól kapta, és az élelmiszeripar mai napig meghatározó jelentő-
séggel bír: tejgyár, dohánygyár, cukorgyár, sörgyár, húsfeldolgozó üzem, malom és pékség működött 
vagy jelenleg is működik a városban. 

tornalja a sajó völgyében fekszik, a túróc-patak torkolatánál. a térségben kiváló adottságai vannak a 
kisléptékű turizmus fejlődésének, a kisebb gazdaságok és családi vállalkozások elindulásának, amelyek 
a gazdag mezőgazdasági hagyományokra épülve a kor igényeinek megfelelő módon működhetnek, 
megteremtve ezáltal is a jó minőségű termények, termékek helyben való felhasználásának feltételeit.

Die Sajó - Rima / Slaná - Rimava EuropäischenVerbund für territoriale Zusammenarbeit mit be-
schränkter Haftung fungiert in dem wassereinzugsgebiet der Flüsse sajó und rimava, und vereint die 
ländliche selbstverwaltungen. die leitersiedlungen des verbundes auf  ungarischer seite sind Ózd und 
putnok,  auf slowakischer seite  gross-steffelsdorf (rimavská sobota) und tornaľa.

die evtz wurde gegründet  um die arbeitsplätze in der region zu bewahren und neue zu schaffen, 
den nachhaltigen verkehr zu verbessern, die umwelt zu schützen, und die lokalen wirtschaft zu för-
dern. gross-steffelsdorf liegt in der slowakei am nordrand des gemer beckens, im tal vom Fluss 
rimava. das dorf wurde nach dem wochenmarkt, der am samstag stattgefunden hat, benannt. die 
lebensmittelindustrie spielt bis heute  eine wichtige rolle: molkerei, tabakfabrik, zuckerfabrik, bier-
brauerei, Fleischverarbeitungsbetrieb, mühle und bäckerei befindete oder befindet auch noch derzeit 
in der stadt.

tornaľa liegt im tal vom Fluss sajó, in der mündung vom turz bach. die region bietet ausgezeichnete 
gegebenheiten für die entwicklung vomtourismus, für die gründung von landwirtschaftlichen unter-
nehmen und Familienunternehmen, die aufbauend auf den reichen landwirtschaftlichen traditionen, 
der zeit entsprechend  funktionieren können, und damit die bedingungen für die verwendung von 
hochwertigen anbauprodukte und der lokalen nutzung von produkten beschaffen.

Sajó-Rima Ett (Szlovákia) 

Sajó-Rimava EVTZ (Slowakei)

Kapcsolat • Kontakt • Contact: Sajó-Rima ETT
3630 Putnok, Kossuth út 5. • Tel.: +36 (06) 48/530-036
E-mail: sajorima.egtc@gmail.com • Web: www.sajorima.eu 6 7
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Kapcsolat • Kontakt • Contact: Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16., P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 • Tel.:  +421 (0)2/4826 4111
E-mail: podatelna@region-bsk.sk Web: www.region-bsk.sk/ 

Občianske združenie Podhoran/MAS Podhoran
906 35 Plavecký Peter č. 131 Tel.: +421-903-848-785; +421-907-445-955
E-mail: maspodhoran@gmail.com • Web: http://maspodhoran.webnode.sk 

and Podhoran local action group – civic association (Slovakia)
Bratislavský samosprávny kraj, občianske združenie Podhoran a miestna akčná skupina Podhoran 

Bratislava Self-Governing Region is located in western-southwestern slovakia, at the intersection of 
the former trade routes along the danube and the so called amber road. it includes 3 areas: the 
danubian lowland, the little Carpathians and the area called záhorie. it is one of the main economic 
centers of the country. thanks to its diverse geography, it is also an attractive tourist destination: water 
tourism, hiking, visiting cultural values and gastronomic programs are popular. From an agricultural 
point of view, the flat areas on the eastern and western parts of the county are more significant (the 
danubian lowland and záhorie).

in the southwestern part of the county – in the záhorie region, on the western slopes of the little 
Carpathians – Podhoran, the local action group and civic association is located, which was founded in 
2007 with 14 settlements, 13 non-governmental organizations and 6 enterprises. The region is known 
for having a variety of protected natural areas and bird nesting places of local, national and interna-
tional importance.
the lag’s activities and goals include increasing the region’s attractiveness by the development of 
the basic municipal services and communal infrastructure, as well as creating the conditions for the 
development of rural tourism, relying on the region’s rich cultural, historical and natural endowments 
and opportunities for cooperation.
As a result, in 2014 „Regionálny Záhorie Produkt” (Záhorie Regional Product) regional trademark was 
introduced, with a total of 23 products, accommodations, and tourist services.

Bratislava Self-Governing Region 
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és a Podhoran helyi akciócsoport – polgári társulás (Szlovákia) 
Bratislavský samosprávny kraj, občianske združenie Podhoran a miestna akčná skupina Podhoran 

a Pozsony Megyei Önkormányzat szlovákia nyugati-délnyugati részén terül el, a valamikori dunamenti 
és a borostyánút nevű kereskedelmi útvonalak találkozásánál. 3 térséget foglal magába: a dunamenti-
alföldet, a kis-kárpátokat és a záhorie nevű területet. az ország egyik fő gazdasági központja, és a megye 
változatos földrajzi adottságainak köszönhetően vonzó turisztikai célpont is: népszerű a viziturizmus, 
a természetjárás, a kulturális értékek felkeresése és a gasztronómiai programok. mezőgazdasági szem-
pontból a megye keleti és nyugati sík területek jelentősebbek (dunamenti-alföld és záhorie).

a megye délnyugati részén – a záhorie térségében, a kis-kárpátok nyugati lejtőin – található a Podhoran 
helyi akciócsoport és polgári társulás, amely 2007-ben alakult meg 14 településsel, 13 civil szervezettel 
és 6 vállalkozással. A térség érdekessége, hogy számos helyi, országos jelentőségű és nemzetközi szin-
tű védett természeti területet és védett madárfészkelő helyet mondhat magáénak. 
a haCs tevékenységei, céljai közé tartozik a térség vonzerejének növelése, az alapszolgáltatások és 
a kommunális infrastruktúra fejlesztésével, továbbá a vidéki turizmus fejlesztése feltételeinek megte-
remtése, támaszkodva a térség gazdag kulturális és történelmi, valamint természeti adottságaira és 
együttműködési lehetőségeire.
Ennek köszönhetően is 2014-ben sikerült bevezetni a regionális védjegyet „Regionálny produkt Záhorie” 
(záhorie regionális termék) néven, összesen 23 termékkel, szálláshellyel, és turisztikai szolgáltatóval. 

und Podhoran, die lokale Aktionsgruppe - Bürgervereinigung (Slowakei)

die Selbstverwaltung  von Komitat Bratislava befindet sich im westlichen-südwestlichen slowakei, an 
der kreuzung der ehemaligen handelswege entlang der donau und der sogenannten bernsteinstraße. 
sie umfasst 3 gebiete: das donautiefland, den kleinen karpaten und die marchauen. die region ist eine 
der wichtigsten wirtschaftszentren des landes. dank ihrer vielfältigen geographischen gegebenheiten  
ist sie auch ein attraktives reiseziel: wassertourismus, wandern, besuch der kulturellen werte und gas-
tronomische programme sind sehr beliebt. aus landwirtschaftlicher sicht, die Flächen an den östlichen 
und westlichen teilen des komitates sind signifikant (der donautiefland und die marchauen).

im südwestlichen teil des komitates - in der region von der marchauen, an den westlichen hängen der 
kleinen karpaten – befindet sich Podhoran, die lokale Aktionsgruppe und Bürgervereinigung, die im 
Jahr 2007 mit 14 Gemeinden, 13 Zivilorganisationen und 6 Unternehmen gegründet wurde. Die Region 
ist für eine vielzahl von naturschutzgebieten und vogelbrutplätze von lokaler, nationaler und internati-
onaler bedeutung bekannt.

zur aktivitäten und ziele der lag gehören die erhöhung der attraktivität der region durch die entwick-
lung der grundlegenden dienstleistungen und kommunale infrastruktur, sowie die schaffung der vor-
aussetzungen für die entwicklung des ländlichen tourismus, die sich auf reichen kulturellen, historischen 
und natürlichen gegebenheiten und möglichkeiten zur zusammenarbeit der region basiert.
Infolgedessen wurde im Jahr 2014 die regionale Marke „Regionalny Záhorie Produkt” (Záhorie Regional-
produkt) eingeführt, mit insgesamt 23 produkten, unterkünfte und touristische dienstleistungen.

Pozsony Megyei Önkormányzat

Bezirks-selbstverwaltung von Bratislava 
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maspodhoran.webnode.sk



the aim of the association created in 2013 is to support hungarian farmers living in the micro-region of 
érmellék. the association is the partner organization of the transylvanian hungarian Farmers’ associa-
tion, which maintains excellent relations with the Coordination Forum of the hungarian Farmers in the 
Carpathian basin, the hungarian Chamber of agriculture and the ministry of agriculture.

The association’s activities include:

• helping the sale of goods produced by farmers in Érmellék, market creation
 and ensuring sales opportunities in hungary,
• establishing contacts between the region’s farmers,
• networking and cooperation with Hungarian farmers’ associations
• helping the procurement of fertilizers, seeds and pesticides,
• organizing professional conferences, trainings, and courses,
• providing assistance in the exploitation of grant and tender opportunities,
• supporting arable land culture, holticulture, and cultures of fruit and vegetable production 

typical of the area and farmers engaged in livestock and beekeeping

Farmers’ Association in Érmellék (Romania)
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Érmelléki Gazdák Egyesülete (Románia)

a 2013-ban létrejött egyesületnek az a célja, hogy támogassa az érmelléki kistérségben élő magyar 
gazdák tevékenységét. az egyesület partnerszervezete az erdélyi magyar gazdák egyesületének, mely 
kiváló kapcsolatokat tart fent a kárpát-medencei magyar gazdák egyeztető Fórumával, a magyarorszá-
gi nemzeti agrárgazdasági kamarával és a Földművelésügyi minisztériummal. 

Az egyesület tevékenységéhez tartozik:

• az érmelléki gazdák által megtermelt áruk eladásának segítése,
• piacteremtés és magyarországi értékesítési lehetőségek biztosítása, 
• kapcsolatteremtés a régió gazdái között,
• kapcsolatépítés és együttműködés magyarországi gazdaszervezetekkel,
• műtrágya, vetőmag, növényvédő-szerek beszerzésében való segítségnyújtás,
• szakmai konferenciák és képzések, tanfolyamok megszervezése,
• támogatási, pályázati lehetőségek kiaknázásában való segítségnyújtás,
• térségre jellemző szántóföldi, kertészeti, gyümölcs- és szőlőtermesztési kultúrák támogatása,
• az állattartással és méhészettel foglalkozó gazdák segítése

das ziel des im Jahr 2013 gegründete verbandes ist, die unterstützung der in der klenregion érmel-
lék lebenden ungarischen landwirte. der verband ist die partnerorganisation des siebenbürgischen 
ungarischen bauernverbandes, der ausgezeichnete beziehungen mit der koordinationsforum der un-
garischen landwirte im karpatenbecken, der ungarische landwirtschaftskammer und dem landwirt-
schaftsministerium unterhält.

Die Aktivitäten des Verbandes sind:

• Unterstützung der Verkauf der, von Landwirte in Érmellék produzierten Produkten, die Marktschaf-
fung, und diesicherungvon verkaufsmöglichkeiten in ungarn,

• Kontakt zwischen den Landwirten der Region aufnehmen,
• Vernetzung und Zusammenarbeit mit ungarischen Bauernverbände,
• Unterstützung der Beschaffung von Düngemitteln, Körner und Pflanzenschutzmitteln,
• Organisation von Fachkonferenzen, Ausbildungen und Kurse,
• Hilfestellung bei der Verwertung der Möglichkeiten für Finanzhilfe und Ausschreibungen,
• Unterstützung von der Kulturen des Ackerlands,Gartens, der Obst- und Gemüseproduktion, die für 

die gegend typisch sind, und unterstützung vonlandwirten, die sich mit viehhaltung und bienen-
zucht beschäftigen

Bauernverband von Érmellék (Rumänien)

Kapcsolat • Kontakt • Contact: Érmelleki Gazdák Egyesülete - Asociatia Agricultorilor Din Valea Ierului
417545 Érmihályfalva, Republicii u. 40. (Str. Republicii, nr 40 Valea lui Mihai 417545)
Tel.: +40 (0) 756 530 912 • E-mail: iroda@ergazda.hu • Web: www.ergazda.hu 10 11
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Local action group “Prigorje – Zagorje” was established in 2010 as the fifth lag in Croatia. it covers 
an area of 11 local self government units with around 35,800 inhabitants. LAG PRIZAG is situated on 
the area of three counties in the northwestern part of Croatia. at this moment the lag has 51 members 
from the public, economic and civil sectors.

the main activities of the association are the implementation of the leader approach in the develop-
ment of rural areas, exchange of experiences and good practices with other local action groups in eu 
countries. For the last two years the lag has been implementing the ipard program.

most municipalities are developing rural tourism and agriculture such as viticulture, herbs processing, 
cheese and honey production.

Lokalna akcijska grupa Prigorje-Zagorje
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Lokalna akcijska grupa Prigorje-Zagorje

Lokalna akcijska grupa Prigorje-Zagorje

a „Prigorje – Zagorje” elnevezésű helyi akciócsoportot (haCs) 2010-ben alakult, horvátországban 
ötödikként. A HACS 11 települési önkormányzatot foglal magába, mintegy 35 800 lakossal. A LAG 
prizag három megye határán helyezkedik el az ország északnyugati részén. a kiadvány készítésének 
idején 51 a gazdasági, civil és a közszférában tevékenykedő tagot számlál. 

a szervezet legfontosabb tevékenységei közé tartozik a leader megközelítés alkalmazása a vidékfej-
lesztésben, tapasztalatcsere és jó gyakorlatok kölcsönös megismerése az eu más országainak helyi 
akciócsoportjaival. az elmúlt két évben a haCs részt vett az ipard (horvát előcsatlakozási program) 
végrehajtásában is. 

az önkormányzatok többségének fontos célja a vidéki turizmus és a mezőgazdaság, ezen belül is a 
szőlőtermesztés, a gyógynövény-feldolgozás, a sajt- és mézkészítés fejlesztése.

die Lokale Aktionsgruppe „Prigorje - Zagorje” wurde im Jahr 2010 als die fünfte lag in kroatien 
gegründet. Sie umfasst einen Bereich von 11 lokalen Selbstverwaltungseinheiten mit rund 35.800 Ein-
wohner. die lag prizag ist liegt im grenzebiet von drei komitate im nordwesten kroatien. derzeit 
hat die lag 51 mitglieder aus dem wirtschaftlichen, zivilen und öffentlichen sektoren.

die hauptaktivitäten des vereins sind die durchführung des leader-ansatzes bei der entwicklung 
von ländlichen gebieten, austausch von erfahrungen und bewährten verfahren mit anderen lokalen 
aktionsgruppen in den eu-ländern. in den letzten zwei Jahren hat die lag auch in der durchführung 
des ipard-programm (kroatische heranführungsprogramm) teilgenommen.

die meisten selbstverwaltungsen zielen auf die entwicklung des ländlichen tourismus und landwirt-
schafts, ausdrücklich des weinanbaus, des kräuterverarbeitungs, der produktion von käse und honig.

13

Kapcsolat • Kontakt • Contact: Lokalna akcijska grupa Prigorje-Zagorje
42220 Novi Marof, Antuna Mihanovića 3. • Tel.: +385 (0)95 707 25 11
Email: lag.prizag@gmail.com • Web: www.lag-prizag.hr 12



14

Öreg Feketevíz és Dudvág helyi akciócsoportok 

Alter Schwarzwasser und Dudwaag Lokale Aktionsgruppen 

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda és Miestna akčná skupina Dudváh (Szlovákia)

az Öreg Feketevíz helyi akciócsoport a dunamenti-alföldön (podunajská nížina) helyezkedik el, nagy-
szombat megyében (Trnavský kraj), ezen belül is a Galántai és Dunaszerdahelyi járások határán. A 
Dudvág helyi akciócsoport az előbbi haCs mellett helyezkedik el a galántai járásban. a két szervezet 
18 települést foglal magába, mintegy 28.000 lakossal. Mindkét akciócsoport 2008-ban alakult meg 
polgári társulásként. 

a térségre jellemző a meleg és száraz éghajlat. a környék gazdag kulturális emlékhelyekben, és egyedi 
természeti adottságokkal rendelkezik. a növénytermesztésnek, ezen belül is az olajos magvak, gyümöl-
csök és zöldségek termesztésének több évszázados hagyománya van, ennek köszönhetően is a helyi 
lakosok szívesen és eredményesen gazdálkodnak.

a két akciócsoport egyik fontos kezdeményezése a malodunajsko-galantsko (kis-duna - galánta) regi-
onális védjegy bevezetése, amely szimbolizálja a térség speciális adottságait egy stilizált malomkerék 
formájában. ez arra utal, hogy valaha fontos szerepet játszott a gazdasági életben a malomipar és a 
növénytermesztés: egykor szlovákián belül a legtöbb vízimalom éppen ezen a területen működött. 
védjeggyel rendelkezik többek között baromfitenyésztő és gyümölcstermelő, zöldségtermesztő, gyü-
mölcsfeldolgozó, bőrdíszműves, mézes, pékáru készítő, burgonyalepény és palacsinta készítő, dísznö-
vény termesztő, húsfeldolgozó, szálláshely és vendéglátóhely is. 

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda és Miestna akčná skupina Dudváh (Slowakei)

die Altes Schwarzwasser Lokale Aktionsgruppe liegt in der donautiefland (podunajská nížina), in 
Trnava Kreis (Trnavský kraj), an der Grenze der Bezirke Gallandau und Niedermarkt. Die Dudwaag 
Lokale Aktionsgruppe befindet sich neben dem bereits erwähnten lag im landkreis gallandau. die 
beiden Organisationen decken 18 Gemeinden ab mit einer Bevölkerungszahl von etwa 28.000. Beide 
Aktionsgruppen wurden im Jahr 2008 als Bürgerinitiativen gegründet.

das klima der region ist heißund trocken. die gegend ist reich an kulturdenkmäler und einzigarti-
gen natürlichen gegebenheiten. pflanzenzucht, vor allem der anbau von ölsaaten, obst und gemüse 
haben eine jahrhundertelange tradition, dank dieser beschaffenheiten wirtschaften die einheimische 
gerne und erfolgreich.

einer der wesentlichen initiativen der beiden aktionsgruppen ist die einführung der regionalen mar-
ke malodunajsko-galantsko (kleine donau - gallandau), die  in Form eines stilisierten mühlrad die 
besondere gegebenheiten der region symbolisiert. dies deutet darauf hin, dass mühlenindustrie 
und pflanzenanbau spielte einmal eine wichtige rolle im wirtschaftlichen leben: in der vergangen-
heit betrieben die meisten wassermühlen in diesem gegend in der slowakei. geflügelzucht, obstbau, 
gemüseanbau, obstverarbeitung, lederhandwerk, honig und gebäckhersteller, kartoffelkuchen und 
pfannkuchenhersteller, zierpflanzenbau, Fleischverarbeitung, unterkunft und verpflegung haben mar-
kenzeichen unter vielen anderen.

Kapcsolat • Kontakt • Contact:
Miestna akčná skupina Stará Čierna voda
925 03 Horné Saliby, Hlavná 297.
Tel: 00 421-31-701 2423
e-mail: mas-scv@mas-scv.sk
web: www.mas-scv.sk 

Miestna akčná skupina Dudváh
925 32 Veľká Mača č.137
Tel: 00 421/31/ 785 81 06
e-mail: masdudvah@masdudvah.sk
web: www.masdudvah.sk 15

Old Blackwater and Dudváh local action groups
Miestna akčná skupina Stará Čierna voda and Miestna akčná skupina Dudváh (Slovakia)

the Old Blackwater Local Action Group is located in the danubian lowland (podunajská nížina), in 
Trnava county (Trnavský kraj), specifically on the border of Galanta and Dunajská Streda districts. The 
Dudváh local action group is located next to the previously mentioned lag in the district of galanta. 
The two organizations cover 18 settlements, with a population of about 28,000 inhabitants. Both ac-
tion groups were established in 2008 as civic associations.

the region is characterized by hot and dry climate. the vicinity is abundant in cultural memorials, and 
unique natural endowments. Crop production, especially the growing of oilseeds, fruits and vegetables 
have a centuries-long tradition, this also plays an important role in the local residents’ willingness to 
farm effectively. one of the significant initiatives of the two action groups is the introduction of the 
malodunajsko-galantsko (little danube - galanta) regional trademark, which symbolizes the region’s 
special endowments in the form of a stylized mill wheel. this suggests that milling industry and plant 
cultivation once played an important role in economic life: in the past, most of the water mills operated 
in this area in slovakia. poultry farming, fruit growing, vegetable cultivation, fruit processing, leather 
crafting, honey and pastries maker, potato pie and pancakes maker, ornamental plant cultivation,
meat processing, accomodation and catering have trademarks among many others.
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Pannon Lokale Produkte Non-Profit GmbH. • Pannon Local Product Cluster

alapvető célunk a nyugat-magyarországon fellelhető és előállítható mezőgazdasági és kézműipari ter-
mékek összegyűjtése, fejlesztése, hatékonyabb előállításuk ösztönzése, egységes arculatú megjeleníté-
se, piacra jutásuk segítése. magyarországon nonprofit szervezetként az elsők között karoltuk fel a helyi 
termékek ügyét. A hatékonyabb együttműködés érdekében 16 szervezettel (népművészeti egyesületek, 
falusi turizmus szövetségek, vidékfejlesztési civil szervezetek, önkormányzatok, önkormányzati társu-
lások) közösen létrehoztuk a pannon helyi termék klasztert. mára már több mint félszáz tagunk van: 
hagyományos élelmiszer előállítók, mezőgazdasági termelők, kézművesek. szombathelyen az agrárka-
marával közösen helyi termelői piacot üzemeltetünk, melyet heti rendszerességgel megszervezünk. to-
vábbá termelőink termékeit bevásárló közösségek segítségével juttatjuk el közvetlenül a fogyasztóhoz. 
nagy hangsúlyt fektetünk a termelők képzésére: szakmai képzések, tanulmányutak, benchmarking klub 
formájában. az értékesítést elősegítendő a fogyasztók körében is tartunk tudatformáló előadásokat.

unser grundlegendes ziel ist es, die landwirtschaftlichen und handwerklichen produkten der region 
west-ungarn zusammenzusammeln, zu entwickeln, eine effektiveren herstellung zu fördern, ein 
einheitlicheren image zu gestalten und unterstützung zu leisten sie auf den markt zu bringen. in ungarn 
waren wir eine der ersten non-profit-organisationen, die das thema lokale produkten aufgegriffen 
haben. Um die Zusammenarbeit effektiver zu machen, haben wir gemeinsam mit 16 Organisationen 
(Folklore verbände, verbände des ländlichen tourismus, nichtregierungorganisationen von 
ländlichen entwicklung, selbstverwaltungen, gemeinsame behörden) zusammen die pannon lokale 
produkte non-profit gmbh. gegründet. heute haben wir mehr als fünfzig mitglieder: traditionelle 
lebensmittelhersteller, landwirte, handwerker. wir organisieren wöchentlich lokale bauernmärkte mit 
der landwirtschaftskammer von szombathely gemeinsam.  außerdem liefern wir landwirtschaftliche 
produkte durch einkaufsgemeinschaften direkt an den verbraucher. wir legen großen wert auf die 
ausbildung der landwirte durch professionelle ausbildungen, studienbesuche, und benchmarking-
Clubs. um den vermarktung zu fördern, organisieren wir bewusstseinbildenede vorträge auch für die 
konsumenten.

our basic aim is to assemble, develop, and urge the more effective production, display a coherent ima-
ge and facilitate access to the market of the agricultural and handicraft products found and produced 
in western hungary. in hungary, we were one of the first non-profit organizations that took the case of 
local products under our wings. to improve cooperation, we jointly created the pannon local products 
Cluster with 16 organizations (folklore associations, associations of rural tourism, rural development 
non-governmental organizations, municipalities, joint authorities). today, we have more than fifty 
members: traditional food producers, farmers, craftsmen. we organize local farmers‘ markets with the 
Chamber of agriculture of szombathely on a weekly basis. Furthermore, we deliver farmers‘ products 
through shopping communities directly to the consumer. we attach great importance to the training of 
farmers through professional training courses, study visits, and benchmarking clubs. Facilitating sales, 
we give awareness-stimulating presentations among consumers.

Pannon Helyi Termék Klaszter

17

Hegypásztor Kör – Oszkó

egyesületünk hagyományőrzéssel, a szőlőhegy értékeinek, a népi építészetnek éltetésével foglalkozik 
immáron 30 éve. a zsúpkészítést a helyi idősektől megtanulva máig is fontos tudásként őrizzük és 
használjuk is. ehhez kapcsolódóan néprajzi táborokat szervezünk nyaranta, ahol fiatalok tapasztalhat-
ják és tanulhatják meg a boronafalú pincék építésének lépéseit. az iskolás korosztály számára erdei 
iskola formájában nyújtunk segítséget a környezeti nevelésben. a kézművességet, mint alapvető emberi 
tevékenységet is rendszeresen a gyermekek programjának részévé tesszük. tágabb környezetünk, a vasi 
hegyhát szellemi kulturális kincseit feltérképezve mutatjuk be vidékünk értékeit.

unser verein beschäftigt sich seit  30 Jahren mit der erhaltung des erbes, der werte von weingärten, 
und des volksarchitekturs. die lokale ältere menschen geben auf das handwerk zur herstellung von 
strohdächern weiter, die wir auch heutzutage erhalten und nutzen. im zusammenhang mit dieser 
tradition werden ethnographische Camps jeden sommerorganisiert,wo junge menschen die schritte der 
gebäude von keller mit egge wände erfahren und lernen können. wir unterstützen die schüler in ihren 
umweltbildung durch die organisation von waldschulen. wir integrieren regelmäßig kunsthandwerk, 
als eine grundlegende menschliche aktivität, in das kinderprogramm. wir präsentieren den wert von 
unseres umwelts im weiteren sinne, der vasi kamm durch seine intellektuelle kulturschätzen.

our association has now been dealing with heritage preservation, conserving the values of vineyards 
and vernacular architecture for 30 years. the local elderly passed on the craft of preparing thatched 
roofs, which we also preserve and use to this day. related to this tradition, ethnographic camps are 
organized every summer where young people can experience and learn the steps of building cellars 
with harrow walls. we assist pupils in their environmental education by organizing forest schools. we 
regularly integrate handicrafts, as a basic human activity, into the children’s program. we present the 
value of our wider environment, the vasi ridge through its intellectual cultural treasures.

Fogadó térségek és szervezetek • gastgeberregionen und organisationen
Host regions and organizations

Fogadó térségek és szervezetek • gastgeberregionen und organisationen
Host regions and organizations

Kapcsolat • Kontakt • Contact: Hegypásztor Kör
Adresse: Molnár Antal Str. 4, 9825 Oszkó E-mai: hegypasztor@oszko.hu
web: http://www.oszko.hu/hegypasztor-kor/; www.hegypasztor.hu

Kapcsolat • Kontakt • Contact: Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft.
9825 Oszkó, Molnár Antal u. 4. • E-mail: info@pannonhelyitermek.hu 
web: www.pannonproduct.hu 16 17



Verein zur Förderung des Plattensee Oberlandes • Cooperating Balaton Uplands Association

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 2008-ban alakult, 60 települést fog össze a Balaton-felvidéken. 
Szakmai tevékenységünk:
• a Vidékfejlesztési Minisztériummal megkötött szerződés alapján 2008-tól koordináljuk az Európai Uni-

ós LEADER vidékfejlesztési források felhasználásának tervezését és megvalósítását 60 településen;
• fontos eredményeink: települési értékek mentén túraútvonalak kialakítása, zöld turisztikai kínálat erő-

sítése, fiatalok bevonása a fejlesztési folyamatokba, helyi termékek és szolgáltatások népszerűsítése, 
a Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjegy kialakítása;

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 2014-ben tevékenységéért megkapta az Év vidékfejlesztő közös-
sége különdíjat a magyar nemzeti vidéki hálózattól.

Der Verein zur Förderung des Plattensee Oberlandes wurde im Jahr 2008 gegründet, und es besteht 
aus 60 Siedlungen im Plattensee Oberland.
Unsere berufliche Tätigkeiten:
• Nach dem mit dem Ministerium für ländliche Entwicklung unterzeichneten Vertrag haben wir die 

Planung und Umsetzung der Verwendung von EU-LEADER ländliche Entwicklung Fonds in 60 
Siedlungen seit dem Jahr 2008 koordiniert.

• deutliche Erfolge: Gründung von Wanderwege entlang der Werte der Siedlungen, die Stärkung der 
grünen touristischen angebots, die einbeziehung der jungen menschen in den entwicklungsprozess, 
Förderung der lokalen produkte und dienstleistungen, die gründung der „rural Qualität - 
Zusammenarbeit Plattensee-Oberland” Marke;

der verein zur Förderung des plattensee oberlandes wurde mit dem sonderpreis für die entwicklung 
des ländliches gemeinschaftes des Jahres von der ungarischen national ländliche netzwerk im Jahr 
2014 verliehen.

The Cooperating Balaton Uplands Association was established in 2008, it covers 60 municipalities in 
the balaton uplands.
Our professional activities:
• According to the contract signed with the Ministry of Rural Development, we have coordinated the 

planning and implementation of the use of EU LEADER rural development funds in 60 settlements 
since 2008;

• Significant achievements: establishing hiking trails along the settlements’ values, strengthening 
green tourism supply, involving young people in the development process, promoting local products 
and services, establishing the „Rural Quality – Cooperating Balaton Uplands” brand;

the Cooperating balaton uplands association was awarded with the special award for rural Community 
Development of the Year by the Hungarian National Rural Network in 2014.

Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Fogadó térségek és szervezetek • gastgeberregionen und organisationen
Host regions and organizations
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Őrség-Nationalpark • Őrség National Park

az Őrség hazánknak az a tája, ahol a lakosság nagy része a honfoglalás óta egy helyben él. ez a vidék a 
jó levegőjű erdők, a dús füvű ligeterdők hazája. a természeti és a kulturális értékek védelmére az Őrségi 
nemzeti park ügyel. a kulturális értékek közül kiemelkedik az Őrségi népi műemlék-együttes, mely be-
rendezett lakó és gazdasági épületekkel, játszóházakkal, frissen készített hagyományos ételekkel várja 
vendégeit. erdő, mező, növény- és állatvilágának bemutatása mellett nagy hangsúlyt kap az ex lege 
védettséggel rendelkező tőzegmohás láp speciális élővilágának megismertetése is. itt a vendégeket a 
lápok háza és egy pallósoros séta várja. a népi mesterségek közül a tökmagolaj sajtolás, kerek perec 
sütés és a fazekas termékek születésének műveleteivel való megismerkedés színesíti az ide látogatók 
programját.

Őrség ist die landscahft von ungarn, wo der größte teil der einwohner seit der landnahme im 
karpatenbecken an der gleichen stelle lebt. diese region ist die heimat von wäldern mit sauberer luft 
und reiche grasbewachsenen haine. der Őrség-nationalpark ist für den schutz der natürlichen und 
kulturellen werte der region verantwortlich. zur herausragendsten kulturellen werten gehört das Őr-
ség volklicher denkmal ensemble, das die besucher mit möblierten wohn- und wirtschaftsgebäude, 
spielhäuser und frisch zubereitete traditionelle gerichte erwartet. abgesehen von den wälder, Felder, 
Flora und Fauna dieser region liegt der schwerpunkt auch auf die präsentation der besonderen 
ökosystem des torfmoose moors, das durch das gesetz geschützt wird. hier können die gäste das 
haus des moors besuchen und können für einen spaziergang auf Fußgängerbrücken gehen. weiterhin 
umfasst das programm auch den prozessen der traditionellen kunsthandwerk wie das drücken von 
kürbiskernöl, backen runde brezeln, und töpferwaren.

Őrség is a part of hungary where most of the population lives in the same place since the hungarian 
conquest of the Carpathian basin. this region is home to forests with clean air and rich grassy groves. 
the Őrség national park is responsible for the protection of the area’s natural and cultural values. the 
most outstanding cultural values include the Őrség Folk monument ensembles that await visitors with 
furnished residential and farm buildings, play houses, and freshly prepared traditional dishes. aside 
from the forests, fields, flora and fauna of this region, emphasis is also put on presenting the peculiar 
ecosystem of the sphagnum moor that is protected by the law. here guests can visit the house of 
moors and can go for a walk on footbridges. Furthermore, the program also includes familiarizing with 
the processes of traditional handicrafts such as pumpkin seed oil pressing, baking round pretzels, and 
pottery.

Őrségi Nemzeti Park

Fogadó térségek és szervezetek • gastgeberregionen und organisationen
Host regions and organizations

Kapcsolat • Kontakt • Contact: Őrség-Nationalpark
Siskaszer 26/A, 9941 Őriszentpéter Tel.: 06-94/548-036 Fax: 06-94/428-791
webseite: www.orseginemzetipark.hu

Tourinform Őrség Siskaszer 26/A, 9941 Őriszentpéter Tel.: 06-94/548-034
e-mail: tourinform.orseg@gmail.com webseite: www.orseg.info

Kapcsolat • Kontakt • Contact: Éltető Balaton-felvidékért Egyesület munkaszervezete
8330 Sümeg, Váralja u. 6. • Tel.: +36-87/350-111
e-mail: kozpont@balatonleader.hu web: www.balatonleader.hu,
www.eltetobalatonfelvidek.hu, www.balatonfelvidekiturak.hu18 19



Kapcsolat • Kontakt • Contact: Alpokalja – Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület
9444 Fertőszentmiklós, Szt. István u. 20-21. • Tel: +36 99 544 036
E-mail: info@alpokalja-fertotaj.hu • Web: www.alpokalja-fertotaj.hu 

Kapcsolat • Kontakt • Contact: Írottkő Natúrparkért Egyesület
9730 Kőszeg, Fő tér 2. • Tel./fax: 94/563-120
E-mail: koszeg@tourinform.hu, ine@t-online.hu • Web: www.naturpark.hu

Verein zur Ländliche Entwicklung Alpenostrand– Kulturlandschaft Fertő/Neusiedler See
Alpokalja – Fertőtáj Rural Development Association

Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 2008. október elején alakult meg, és a mintegy 39 
települést magába foglaló térségen belül a fertőszéplaki széchényi kastélyban működik. az egyesület 
széleskörű tevékenységet folytat – az alábbiakban látható vázlatosan –, melynek kiinduló pontja és 
egyben fő célkitűzése a mottójuk szerint a „megtartó vidék fejlődő életminőséggel”:
• a LEADER helyi akciócsoport működtetése a jogszabályi keretek között,
• a „Vidék Minősége - Alpokalja-Fertő táj védjegy hálózat” bevezetése és fenntartása, melynek köz-

pontjaként működik a munkaszervezet,
• az ún. örökség hálózat életben tartása és az eddig programok mellé új kezdeményezések felkarolása. 

Der Verein zur Ländliche Entwicklung Alpenostrand– Kulturlandschaft Fertő/Neusiedler See wurde 
am Anfang Oktober 2008 gegründet und umfasst über 39 Gemeinden in der Region. Er arbeitet in der 
széchenyi schloss in Fertőszéplak. der verein beschäftigt sich mit einer breiten palette von tätigkeiten 
– wie unten aufgeführt wird –, deren ausgangspunkt und ziel, nach ihrem motto ist „landschaft zu 
erhalten, die lebensqualität zu verbessern”.
• Betreiben der lokalen Aktionsgruppe LEADER in der Rechtsrahmen,
• Die Einführung und Aufrechterhaltung des „Rural Qualität – Alpenostrand– Kulturlandschaft Fertő/

neusiedler see warenzeichen netzwerk”, als dessen zentrum der arbeitsorganisation tätig ist,
• Die Erhaltung der sogenannten Netzwerk für Kulturerbe und die Förderung neuer Initiativen, 

zusätzlich zu den bereits bestehenden programmen.

The Alpokalja – Fertő táj Rural Development Association was founded at the beginning of October 2008, 
and includes about 39 settlements in the region. it operates in the széchenyi Castle in Fertőszéplak. 
the association is engaged in a wide range of activities – as listed below – whose starting point and 
main objective, according to their motto is „conserving  rurality but enhancing the quality of life”.
• operating the LEADER local action group within the legal framework,
• introducing and maintaining the „Rural Quality – Alpokalja-Fertő táj trademark network”, as the 

center of which the work organization operates,
• sustaining the so called Heritage Network and encouraging new initiatives in addition
 to the already existing programs.
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Naturpark Geschriebenstein • Írottkő Nature Park Association

mi várja a látogatót kőszegen és az Írottkő-geschriebenstein natúrparkban?
a becsületkasszák városa és 15 település gazdag programkínálata, az Írottkő-kilátó, tanösvények, tisz-
tavizű források. gasztronómiai és történelmi fesztiválok, várszínház, gyalogos és kerékpáros túrák, 
borkóstolók gondoskodnak arról, hogy senki se unatkozhasson térségünkben!
A natúrpark területén Kőszeg ódon városfalai és hangulatos utcái, 16 km kerékpárút, 15 tanösvény, ter-
mészetvédelmi látogatóközpont, több kultúr- és helytörténeti kiállítás várja az érdeklődőket. 

was bieten kőszeg und der naturpark geschriebenstein seinen besuchern?
die breite palette von programmen, die gescriebenstein aussichtsturm, naturlehrpfade, klaren 
Quellen, historische und gastronomische Festivals, burgtheater, Fußgänger und Fahrradtouren und 
weinproben in der stadt berühmt für seine ehrlichkeit geldkassetten und in 15 siedlungen sichern, 
dass niemand im bereich sich langweiligt.
Im Gebiet des Naturparks, warten die alte Stadtmauer und charmanten Straßen von Kőszeg, 16 km 
langen Fahrradspur, 15 naturlehrpfade, ein besucherzentrum von naturschutzgebiet, verschiedene 
kulturelle und lokale historische ausstellungen auf die besucher.

what do kőszeg and the Írottkő-geschriebenstein nature park offer its visitors?
the wide range of programs, the Írottkő lookout tower, nature trails, clear springs, historical and 
gastronomic festivals, castle theater, pedestrian and bycicle tours, and wine tastings in the town famous 
for its honor system cash boxes and in 15 settlements ensure that no one is bored in the region.
In the territory of the nature park the ancient city walls and charming streets of Kőszeg, 16-km-long 
bycicle track, 15 nature trails, a nature reserve visitor center, various cultural and local historical 
exhibitions welcome visitors.

Írottkő Natúrparkért Egyesület

Fogadó térségek és szervezetek • gastgeberregionen und organisationen
Host regions and organizations

Alpokalja – Fertőtáj Vidékfejlesztési Egyesület

Fogadó térségek és szervezetek • gastgeberregionen und organisationen
Host regions and organizations
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A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. bemutatása
Beschreibung der Westpannonien Nonprofit GmbH • Description of the West Pannon Nonprofit Ltd.

Cégünk az állami tulajdonú nyugat-pannon Fejlesztési holding zrt. leánycégeként jött létre, melynek 
küldetése, hogy a nyugat-dunántúli régió területén segítse az együttműködésre alapozott térség- és 
gazdaságfejlesztési folyamatok elindulását és megvalósulását. a fenti célok elérése érdekében a szer-
vezet az alábbi három fő területen végez tevékenységeket:
• Határon átnyúló fejlesztések: Valamennyi határszakasz vonatkozásában cél a régióban és a határ 

túloldalán működő szakmai szervezetek két- és többoldalú partnerségi projektjeinek segítése, új pro-
jektek indítása kiemelten a terület- és vidékfejlesztési tervezés és együttműködés területén.

• Transznacionális projektek: az Európai Unióban felgyülemlett fejlesztési tapasztalatok átadása és az 
országok közötti fejlesztési munka megerősítése.

• Terület- és vidékfejlesztési hálózati programok: alapvetően a régión és az országhatáron belül meg-
valósuló projektek hatékonyságát növelő szolgáltatások. 

unsere Firma wurde als tochtergesellschaft der staatseigenen westpannonien entwicklungs holding 
ag gegründet, um die initiierung und die umsetzung von kooperative, regionale und wirtschaftliche 
entwicklungsprozesse in der west transdanubien region unterzustützen. um diese ziele zu erreichen, 
führt die organisation ihre aktivitäten in drei hauptbereiche durch:
• Grenzübergreifende Entwicklungen: Unser Ziel ist die Unterstützung der bilateralen und 

multilateralen partnerschaftsprojekte von Fachorganisationen, die in der region und entlang der 
grenzregion arbeiten, die initiierung von neuer projekte, vor allem in den bereichen der territorialen 
und der ländlichen entwicklungsplanung und zusammenarbeit

• Grenzüberschreitende Projekte: Wir wollen die angesammelte Erfahrungen der Entwicklungen in der 
europäischen union übertragen und die entwicklungszusammenarbeit zwischen den mitgliedstaaten 
zu verstärken.

• Territoriale und ländliche Entwicklung Networking: Grundsätzlich sie sind Dienstleistungen, die 
der effizienz der innerhalb der grenzen der region und des landes implementierten projekte 
erhöhen.

our company was established as a subsidiary company of the state-owned west pannon development 
holding ltd., with the objective of assisting  the initiation and implementation of cooperation-based 
regional and economic development processes in the west transdanubian region. to achieve these 
goals, the organization carries out its activities in three main areas:
• Cross-border developments: Our aim is to support bilateral and multilateral partnership projects of 

expert organisations operating within the region and across all border sections, and to initiate new 
projects, especially in the areas of territorial and rural development planning and cooperation.

• Transnational projects: We aim to transfer the development experiences accumulated in the European 
union and to reinforce the development cooperation among the member states.

• Territorial and rural development networking: Basically includes services enhancing the efficiency of 
projects implemented within the borders of the region and the country.

ImPresszUm • ImPressUm

a kiadvány a „Jó gyakorlatok bemutatása a Nyugat-Dunántúlon külföldi partnerszervezetek számára” 
című projekt keretében készült (támogatási határozat száma: 2101324036).
a szöveget összeállította és részben írta nyugat-pannon nonprofit kft.
Fotók: a partnerországok és a fogadó térségek saját készítésű felvételei, valamint a térséget jellemző 
nyilvánosan elérhető fotói

die publikation wurde im rahmen des projektes „einführung bewährter praktiken in west-transdanubien 
für ausländischen Partnerorganisationen” erstellt (Finanzhilfevereinbarung Nummer: 2101324036)
a szöveget összeállította és részbe írta nyugat-pannon nonprofit kft.
der text wurde vom west-pannon nonprofit gmbh zusammengestellt und geschrieben.
Fotos: eigentum der partnerländer und der gastregionen sowie öffentlich zugänglichen Fotosüber die 
typische merkmale der region

the publication was created within the framework of the project entitled „introduction of good practices 
in Western Transdanubia for foreign partner organizations” (grant agreement number: 2101324036) 
the text was compiled and written by the west pannon nonprofit ltd.
photos: property of the partner countries and host regions, as well as publicly available photos 
indicating the typical features of the region
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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa
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A projekt az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harma-
dik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támoga-
tások” elnevezésű jogcím keretében kapott támogatással valósult meg.

Das Projekt wurde durch die Unterstützung unter dem Titel „Internationale Zusammenarbeit in der 
Umsetzung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die ländliche Entwicklung in der Gebiete von 
Drittländern und die LEADER Stipendien der Europäischen Union von 2012” realisiert.

The project was realized through the support received under the item entitled „International cooperation 
in the implementation of the European Agricultural Fund for Rural Development within the territories of 
third countries and the European Union LEADER grants from 2012”.
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