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VORWORT I ELŐSZÓ

A Kormány kiemelt figyelemmel 
kíséri és intézkedéseivel támogatja 
a foglalkoztatás gerincét adó kis és 
közepes vállalkozásokat, ezért 
az elmúlt években az Új Széchenyi 
Terv forrásaiból 640 Mrd forint 
értékű támogatást juttatott köz-
vetlenül a KKV szektorhoz. Célunk, 
hogy a jövőben ennek többszörösére 
emeljük ezt az összeget, és hogy 
folytassuk a megkezdett munkát.
A vállalkozásfejlesztés stratégiai 
kérdés, a fejlesztéspolitika fókuszá-
ban éppen ezért a versenyképesség 
javítása szerepel, amely túlmutat 
az országhatárokon és az európai 
színtéren pozícionálja a gazdaság 
hazai szereplőit. A kormányzati 
intézkedések eredményeként 
a támogatási eszközrendszer egyre 
szélesebb, a vissza nem térintendő 
támogatásokon túl kiterjed a ked-
vezményes hitelekre és egy olyan 
gazdasági környezet kialakítására, 
amely megteremti a fejlődés 
lehetőségét.
A határon átnyúló együttműködési 
programok forrásai új perspektívát 
nyithatnak egy-egy régió vállal-
kozásai számára, mert stratégiai 

célunk, hogy a régiók párhuza mosan 
fejlődjenek, a fővárostól távolabb 
működő vállalkozások is lehető séget 
kapjanak sikeres üzleti kapcsolatok 
kiépítésére, a szakmai színvonal 
folyamatos növelésére. Ennek 
egyik példája az osztrák-magyar 
együttműködésben meg valósuló 
REGIONET aktiv projekt is.
A KKV-k sikeres működését nagyban 
segíti, ha napi üzleti tevékenységeik 
mellett minél szélesebb körben 
építik partneri kapcsolataikat. 
A REGIONET aktiv projekt keretén 
belül szervezett közös képzési 
programok során, továbbá üzlet-
ember találkozókon és vásárokon 
a vállalkozások egymást megis-
merve, a kölcsönösen kialakított 
bizalom révén egyre több üzleti 
kapcsolatot hoznak létre, kölcsönösen 
támaszkodva egymás szakmai 
tapasztalataira, kapcsolati tőkéjére.
A partnerek a REGIONET aktiv 
projektben kiépített határon átnyúló 
vállalkozói hálózatait és ezek 
legjobb gyakorlatait ajánljuk mind 
a vállalkozások, mind a vállalko-
zásokat támogató szervezetek 
figyelmébe. 

Die Regierung verfolgt die Klein- 
und Mittelunternehmen, welche 
das Rückgrat der Erwerbsarbeit 
darstellen, mit besonderer Auf-
merksamkeit, und unterstützt sie 
mit ihren Maßnahmen. Aus diesem 
Grund hat sie dem Sektor der Klein- 
und Mittelunternehmen in den ver-
gangenen Jahren eine direkte För-
derung im Wert von 640 Milliarden 
Forint – aus dem Budget des „Új 
Széchényi Terv“ (Neuer Széchenyi-
Plan) – zukommen lassen. Unser 
Ziel ist es, diese Summe in Zukunft 
auf ein Vielfaches anzuheben und 
die begonnene Arbeit fortzusetzen.
Die Unternehmensförderung ist 
eine Strategiefrage – genau aus 
diesem Grund steht die Verbes-
serung der Wettbewerbsfähigkeit 
im Fokus der Entwicklungspoli-
tik. Eine solche Verbesserung ist 
grenzübergreifend und positioniert 
die lokalen Wirtschaftsakteure auf 
der europäischen Bühne. Dank der 
Regierungsmaßnahmen wird das 
Förderungssystem immer breiter. 
Es reicht nun von verlorenen Zu-
schüssen über begünstigte Kredite 
bis zur Gestaltung eines Wirt-
schaftsumfelds, welches Entwick-
lungsmöglichkeiten bietet.
Die Geldmittel der grenzübergrei-
fenden Kooperationsprogramme 
können den Unternehmen der 
einzelnen Regionen neue Perspek-
tiven bieten, weil es eines unserer 
strategischen Ziele ist, dass sich 

die Regionen parallel entwickeln 
und dass auch die der Hauptstadt 
ferneren Unternehmen die Chance 
auf eine Erweiterung erfolgreicher 
Geschäftsbeziehungen und auf 
eine kontinuierliche Steigerung des 
wirtschaftlichen Standards bekom-
men. Ein Beispiel dafür ist auch 
das in österreichisch-ungarischer 
Zusammenarbeit aktuelle Projekt 
„REGIONET aktív“.
Es unterstützt ein erfolgreiches 
Funktionieren der Klein- und 
Mittelunternehmen im großen 
Ausmaß, wenn diese ihre Partner-
beziehungen neben ihren täglichen 
Geschäftstätigkeiten bestmöglich 
erweitern. Im Laufe des gegen-
seitigen Kennenlernens bei – im 
Rahmen des Projekts „REGIONET 
aktív“ organisierten – gemein-
samen Bildungsprogrammen, 
Geschäftstreffen und Messen 
schaffen sie durch die Bilcung von 
gegenseitigem Vertrauen immer 
mehr Geschäftsbeziehungen. So 
können sie sich gegenseitig auf die 
wirtschaftlichen Erfahrungen und 
das Beziehungskapital des anderen 
stützen.
Wir möchten sowohl die Unterneh-
men, als auch die Organisationen, 
welche diese Unternehmen unter-
stützen, auf die im Rahmen des 
Projekts „REGIONET aktív“ aus-
gebauten Unternehmernetzwerke 
unserer Partner und deren beste 
Expertisen aufmerksam machen.

Das Eingehen von Kooperationen 
mit anderen Unternehmen stärkt 
die Wettbewerbsfähigkeit und 
schafft gerade für kleine und mitt-
lere Unternehmen (KMU) einen 
nachhaltigen Mehrwert. Es bedarf 
aber zumeist eines gezielten An-
stoßes, um die ersten Schritte zur 
Vernetzung mit anderen KMU zu 
erleichtern. Daher unterstützt das 
Wirtschaftsministerium Projekte, 
mit denen diese Zusammenarbeit 
in der Praxis gefördert wird. Vor 
allem in grenzüberschreitenden 
Kooperationen liegt ein erhebliches 
Potenzial zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit.
Umso erfreulicher ist, dass das Pro-
jekt „REGIONET aktív“ im Rahmen 
des EU-Programms „ETZ Österreich 
– Ungarn 2007–13“ mit finanzieller 
Unterstützung des Wirtschaftsmi-
nisteriums so erfolgreich verlaufen 
ist. In den beteiligten Kleinregionen 
Ungarns und Österreichs wurden 
unter Nutzung der spezifischen re-
gionalen Charakteristika zahlreiche 
Vernetzungsplattformen für KMU 
entwickelt und mit großem Erfolg 
umgesetzt.

A más vállalatokkal történő 
együttműködések kiépítése erősíti 
a versenyképességet és éppen 
a kis- és középvállalkozásoknak 
(KKV) teremt fenntartható értéket. 
Legtöbbször azonban egy jól 
irányzott ösztönzésre van szükség, 
hogy könnyebb legyen a kis- és 
középvállalkozások hálózatának 
megvalósítása érdekében tett 
első pár lépés. Ezért a Gazdasági, 
Családügyi és Ifjúsági Minisztérium 
támogatja az olyan projekteket, 
amelyek a gyakorlatban elősegítik 
ezt az együttműködést. Különösen 
a határon átnyúló együttműködés-
ben rejlik tetemes lehetőség 
a versenyképesség javítását illetően.
Ezért kiváltképp örülök annak, 
hogy az „ETZ Ausztria-Magyar-
ország 2007–13” uniós program 
keretében, a Gazdasági, Családügyi 
és Ifjúsági Minisztérium pénz-
ügyi támogatásával megvalósuló 
REGIONET aktív projekt mindeddig 
ilyen sikeresen zajlott. A program-
ban résztvevő magyarországi és 
ausztriai kistérségekben a régió 
sajátosságait kihasználva a kis- és 
középvállalkozások részére számos 

In der vorliegenden Broschüre wer-
den die teilnehmenden Kleinregio-
nen sowie die unterschiedlichsten 
Vernetzungsaktivitäten anschau-
lich präsentiert. Unser Ziel ist es, 
dass diese vielfältigen Informati-
onen auch in anderen grenzüber-
schreitenden Räumen als Wissens-
basis für erfolgreiche Instrumente 
zur Vernetzung und Weiterent-
wicklung von KMU genutzt werden 
können. Mein besonderer Dank gilt 
den Initiatoren von „Regionet ak-
tív“ sowie allen Beteiligten, die an 
der Projektumsetzung so engagiert 
mitgewirkt haben.

hálózati platform került kidolgo-
zásra és sikeres alkalmazásra.
Jelen kiadványban szemléletesen 
kerülnek bemutatásra a prog-
ramban részt vevő kistérségek, 
valamint a különböző hálózati 
tevékenységek. Célunk, hogy ez 
a változatos információ más hatá-
ron átnyúló térségekben is sikeres 
módszerek alapjául szolgáljon 
és használható legyen a kis- és 
középvállalkozói hálózatépítésben, 
illetve továbbfejlesztésben. Külön 
 köszönettel tartozom a „REGIONET 
aktív” kezdeményezőinek és mind-
azoknak, akik szorgalmasan dol-
goztak a projekt megvalósításán.

Dr. reiNHOLD miTTerLeHNer
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

Gazdasági, Családügyi és Ifjúsági Szövetségi Miniszter

CsepregHy NáNDOr
ministerium für nationale entwicklung

stellvertretender staatssekretär für entwicklungsprogramme
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkár
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Die Oststeiermark mit ihren 
unterschiedlichen, wirtschaftli-
chen Ausprägungen hat es in den 
letzten Jahren sehr gut verstanden, 
neue Kooperationen mit den Nach-
barn in Ungarn aufzubauen. Diese 
reichen von Tourismus, Erneuerba-
re Energie über Kulinarik bis hin zu 
Beschäftigung. Herzstück all dieser 
Partnerschaften waren und sind 
dabei die Klein- und Mittelunter-
nehmen (KMU).

Waren die Anfänge noch von einer 
gewissen Skepsis geprägt, herrscht 
jetzt eine positive Aufbruchsstim-
mung. Besonders erfreulich ist 
in dem Zusammenhang auch die 
Tatsache, dass nicht das einzelne 
Unternehmen seine Wirtschafts-
kooperationen aufgebaut hat, 
sondern regionale Wirtschaftsiniti-
ativen und Wirtschaftsplattformen 
gemeinsam in partnerschaftlicher 
Kooperation, wie z.B. das Wech-
selland oder das Joglland. Dies 
zeigt sehr anschaulich, dass es die 
regionale Wirtschaft gut versteht 
sich zu vernetzen und das bei 
entsprechenden Angeboten die Be-
reitschaft auch weit über regionale 

A különböző gazdasági sajátossá-
gokkal rendelkező Kelet-Stájeror-
szág az elmúlt években felismerte 
a magyarországi szomszédokkal 
való új együttműködések kiépítésé-
ben rejlő lehetőséget. Az együtt-
működések a turizmustól kezdve, 
a megújuló energián és konyhamű-
vészeten keresztül a foglalkoztatá-
sig terjednek. Mindezen kapcso-
latok központi elemét mindig is 
a kis- és középvállalkozások (KKV) 
alkották és alkotják.

Bár a kezdeteket egyfajta kétel-
kedés jellemezte, napjainkban 
optimista hangulat uralkodik. 
Ebben az összefüggésben különö-
sen örömteli az a tény is, hogy nem 
az egyes vállalkozások, hanem 
a regionális gazdasági kezdemé-
nyezések és platformok közösen, 
partneri kooperációban építették 
ki a gazdasági együttműködése-
ket, mint pl. Wechselland vagy 
Joglland. Ez nagyon jól mutatja, 
hogy a regionális gazdaság jól 
hálózatba szervezhető és meg-
felelő kínálat esetén a regionális 
határokon messze átnyúló együtt-
működési készség is megvan. 

Grenzen hinweg zu kooperieren 
vorhanden ist. Wichtig dabei ist 
natürlich, dass die Rahmenbedin-
gungen klar sein müssen und der 
Nutzen auf beiden Seiten gege-
ben ist. Für die entsprechenden 
Rahmenbedingungen haben seit 
Jahren die in den Grenzregionen 
liegenden Regionalmanagements 
sehr gut gesorgt und die beteilig-
ten Unternehmen hervorragend 
unterstützt. Bezüglich des Nutzens 
sprechen Jogllandgutschein, meh-
rere Berufsorientierungsmessen 
und eine Vielzahl an gemeinsame 
Wirtschaftsveranstaltungen eine 
eindeutige Sprache.
Das Projekt REGIONET aktiv zielt 
genau auf die wirtschaftlichen 
Interessen der regionalen KMU 
ab. Daher ist für uns, aufgrund der 
vorliegenden Ergebnisse eine Wei-
terführung ein absolutes MUSS!

Természetesen nagyon fontos, 
hogy világosak legyenek a keretfel-
tételek és a haszon mindkét olda-
lon adott legyen. A határtérségben 
található regionális menedzsmen-
tek évek óta nagyszerűen gondos-
kodnak a megfelelő keretfeltételek-
ről és a részt vevő vállalkozásokat 
kiválóan támogatják. A haszont 
illetően a Joglland-utalvány, több 
pályaválasztási vásár és számos 
közös gazdasági rendezvény ön-
magáért beszél. A REGIONET aktív 
projekt pontosan a kistérségek kis- 
és középvállalkozóinak gazdasági 
érdekeit célozza meg. Ezért az 
előterjesztett eredmények alapján 
számunkra feltétlenül SZÜKSÉGES 
a projekt folytatása!

Az ambiciózus vállalkozások az 
aktív régiók legfontosabb elemei. 
A legkülönbözőbb ágazatok kis- 
és középvállalatai különösen nagy 
szerepet töltenek be. Ezek jelentik 
a helyi ellátást, a helyi munka- 
és képzési helyeket, a regionális 
életminőséget.
Minél jobban kiépített a kis- és 
középvállalatok vállalati hálózata, 
annál jobb nekik és a térségnek.
A témában a REGIONET aktív 
projekt különösen aktív ösztönző: 
Céltudatosan támogatják a válla-
latokat a hálózatépítésben, hogy 
növeljék az üzemi és regionális 
értékteremtést. Gyakran éppen 
a határon átnyúló együttműkö-
dések nyújtanak lényeges lehe-
tőséget a kis- és középvállalatok 
versenyképességének növelésére. 
Ez érvényes a kelet-ausztriai gaz-
dasági térségre is, amely magában 
foglalja Alsó-Ausztria déli részét, 
Burgenlandot, Kelet-Stájerországot 
és Nyugat-Magyarországot, és 
amelynek egyre nő a jelentősége, 
miközben egyre jobban összeková-
csolódik. Ezért talán még fonto-
sabb, hogy a régiók összekovácso-
lódásának ténye mellett kiemeljük 

az egyes térségek sajátosságait 
és jellemzőit is. A Regionalverband 
Industrieviertel Projektmanage-
ment, Burgenland, Kelet-Stájeror-
szág és négy magyar határtérség 
közösen üzemeltetett REGIONET 
projekt éppen ezzel a kihívással néz 
szembe és ezzel határon átívelő 
távlatokat teremt regionális gaz-
daságunk részére.

Külön köszönettel tartozunk a több 
mint 200 vállalkozónak, akik ke-
zükbe vették a kezdeményezést és 
önkéntesen dolgoztak a regionális 
gazdasági hálózatok fenntartható 
kiépítésén. Ők és vállalkozások 
ezrei, amelyek már profitáltak 
a vállalkozási hálózatok tevékeny-
ségéből, igazolják a kezdeménye-
zés értékét. Ennek megfelelően 
a kezdeményezés továbbra is 
az ipari negyedben folyó munka 
és a többi régióban található part-
nerek középponti eleme lesz.

Vitale Betriebe sind das Herzstück 
für lebendige Regionen. Den vielen 
kleinen und mittleren Unterneh-
men quer durch alle Branchen 
kommt dabei als Basis eine 
besondere Rolle zu. Sie stehen für 
Nahversorgung, Arbeits- und Aus-
bildungsplätze vor Ort, regionale 
Lebensqualität.
Je besser vernetzt diese KMU dabei 
untereinander sind, umso besser 
ist es für sie und die Regionen. 
Hier setzt das Projekt REGIONET 
aktiv als Anstoßgeber an: Unter-
nehmen werden damit gezielt bei 
der Vernetzung unterstützt, um 
so die betriebliche und regionale 
Wertschöpfung zu erhöhen.
Gerade grenzüberschreitende 
Kooperationen bilden oft ein erheb-
liches Potenzial zur Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit kleiner 
und mittlerer Betriebe. Das gilt 
nicht zuletzt für den Wirtschafts-
raum Ost-Österreich, der sich über 
die Projektregion Niederösterreich 
Süd, Burgenland, Ost-Steiermark 
und West-Ungarn erstreckt und 
gleichermaßen an Bedeutung ge-
winnt wie er auch immer näher zu-
sammenrückt. Umso wichtiger ist 

es, neben dem Zusammenrücken 
auch die spezifischen Schwerpunk-
te und Merkmale der einzelnen 
Regionen hervorzuheben. Das 
vom Regionalverband Industrie-
viertel Projektmanagement, dem 
Burgenland, der Oststeiermark und 
vier ungarischen Grenzregionen 
gemeinsam betriebene Projekt 
REGIONET stellt sich genau dieser 
Herausforderung und schafft 
damit neue grenzüberschreitende 
Perspektiven für unsere regionale 
Wirtschaft.

Unser besonderer Dank gilt den 
über 200 Unternehmerinnen und 
Unternehmern, die diese Initiative 
in ihre Hände genommen haben 
und ehrenamtlich am nachhaltigen 
Aufbau regionaler Wirtschafts-
netzwerke mitarbeiten. Sie bestäti-
gen den Wert der Initiative ebenso 
wie die Tausenden  Unternehmen, 
die von den Aktivitäten der Unter-
nehmensnetzwerke bereits profi-
tiert haben. Entsprechend wird die 
Initiative auch weiter ein zentraler 
Schwerpunkt der Arbeit des Indus-
trieviertels und der Partner in den 
anderen Regionen sein.

prOJekT regiONeT akTiv im raHmeN Des eu-prOgramms 
„eTZ OsTerreiCH – uNgarN 2007–13”
a regiONeT akTív prOJekT aZ „eTZ ausZTria-magyar-
OrsZág 2007–13” eu-prOgram kereTÉBeN

regiONeN BrauCHeN NeTZWerke!
a rÉgiÓkNak váLLaLkOZÓi HáLÓZaTra vaN sZÜksÉgÜk!

v.l.n.r.
kommr. sONJa ZWaZL

präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich
Ker. Tanácsos, Alsó-ausztriai Gazdasági Kamara elnöke

Honorarkonsul ing. peTer NemeTH
präsident der Wirtschaftskammer Burgenland

Tiszteletbeli konzul, Burgenlandi Gazdasági Kamara elnöke

HuBerT LaNg
abgeordneter zum steirischen Landtag, 

Obmann regions entwicklungs- und management 
Oststeiermark gmbH

Stájerország tartományi parlamenti képviselője, 
Regions Entwicklungs- und Management 

Oststeiermark GmbH elnöke
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WIRKUNGSBEREICH DES PROJEKTES 
A PROJEKT HATÓKÖRE

LeaD parTNer
•  Regionalverband Industrieviertel – Projektmanagement

prOJekTparTNer
•  Regionalmanagement Oststeiermark
•  Regionalmanagement Burgenland GmbH
•  Mehrzweckverband der Kleinregion Felső-Répcemente
•  Mehrzweckverband der Kleinregion Kapuvár-Beled
•  Mehrzweckverband der Kleinregion Kőszeg und Umgebung
•  Mehrzweckverband der Kleinregion Sopron-Fertőd
•  Industrie- und Handelskammer Vas
•  Stiftung Wirtschaftsentwicklung Kisalföld

prOJekTuNTersTÜTZer
•  Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
•  Wirtschaftskammer Niederösterreich
•  Wirtschaftskammer Burgenland
•  Land Steiermark
•  Ungarn

LeaD parTNer
•  Regionalverband Industrieviertel – Projektmanagement

prOJekTparTNer
•  Regionalmanagement Oststeiermark
• Regionalmanagement Burgenland GmbH
•  Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás
•  Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása
•  Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása
•  Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás
•  Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
•  Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

TámOgaTÓiNk
•  Szövetségi Gazdasági, Családügyi és Ifjúsági Minisztérium
•  Alsó-ausztriai Gazdasági Kamara
•  Burgenlandi Gazdasági Kamara
•  Stájerország Tartományi Kormánya
•  Magyarország

PROJEKTTEAM, UNTERSTÜTZER I PROJEKTCSOPORT, TáMOGATÓK
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39 gemeinsame grenzüber-
schreitende Aktionen wie Ge-
schäftskontaktebörsen, Wirt-
schaftsmessen und Studienreisen, 
bei denen österreichische und 
ungarische Unternehmen neue 
grenzüberschreitende Geschäfts-
kontakte knüpfen konnten

31.000 Teilnehmer/innen, 
die diese Veranstaltungen für ihre 
eigene wirtschaftliche Entwicklung 
genutzt haben

43 kooperative Maßnahmen 
(Regionalwährung, Produktkörbe, 
Regionalfilm, Außenpräsentation, 
Wirtschaftsmessen, Branchenver-
zeichnisse, etc.) zur Steigerung der 
Wertschöpfung in der Grenzregion

30 Instrumente, Veranstal-
tungsformate und Aktivitätsfor-
men, die im Zuge des Projektes 
entwickelt und praktisch erprobt 
wurden und die auf www.regionet-
aktiv nun allen Regionen zur 
Verfügung stehen

12 branchenübergreifende 
Wirtschaftsplattformen in 12 Klein-
regionen in Österreich und Ungarn 
aufgebaut, die jeweils von einer 
Gruppe von regionalen Unterneh-
mer/innen geleitet werden

103 Unternehmer/innen, die 
in den Vorständen dieser Netzwer-
ke ehrenamtlich aktiv sind

1 grenzüberschreitende öffentlich 
zugängliche Datenbank auf www.
regionet-aktiv.eu, auf der Unter-
nehmen aus beiden Ländern nach 
Branchen zweisprachig gesucht 
werden können

2.736 Unternehmen aus 
Österreich und Ungarn, die an 
grenzüberschreitenden Geschäften 
Interesse haben und sich in diese 
Datenbank eingetragen haben

313 regionale Veranstaltun-
gen, Konferenzen, Workshops 
und Seminare zur Vernetzung 
der Unternehmen, Förderung der 
Geschäftsbeziehungen und Aufbau 
von neuen Kompetenzen zur Stär-
kung ihrer Wettbewerbsfähigkeit

12 ágazatok közötti gazdasági 
platform 12 kistérségben Ausztriá-
ban és Magyarországon, amelyek 
mindegyikét a térség vállalkozói-
nak egy csoportja irányítja.

103 vállalkozó, akik a háló-
zatok vezetőségeiben önkéntes 
tevékenységet folytatnak

1 határokon átnyúló nyilvá no-
san elérhető adatbank a www. 
regionet-aktiv.eu oldalon, ahol 
a két ország vállalatai ágazatok 
szerint két nyelven kereshetők

2.736 osztrák és magyar vál-
lalat, amely érdeklődést mutat a 
határon átnyúló üzletkötések iránt 
és regisztrált ebbe az adatbankba

313 regionális rendezvény, 
konferencia, workshop és szemi-
nárium a vállalatok hálózatának 
kiépítésére, az üzleti kapcsolatok 
támogatására és a versenyképes-
ség növelésével kapcsolatos új 
kompetenciák felépítésére 

39 esemény, mint például 
az üzleti kapcsolatok börzéje, 
gazdasági vásárok és tanulmány-
utak, amelyek során az osztrák 
és a magyar vállalkozók új határon 
átnyúló üzleti kapcsolatokat 
építhettek ki

31.000 résztvevő, akik 
ezeket a rendezvényeket saját 
gazdasági fejlődésükhöz igénybe 
vették

43 együttműködési intézkedés 
(regionális pénznem, termékko-
sarak, regionális filmek, külső 
prezentációk, gazdasági vásárok, 
ágazati jegyzékek, stb.) a határtér-
ség értékteremtésének növelésére

30 eszköz, illetve módszer,  
rendezvény formátumok és rész-
vételi formák, amelyek a projekt  
folyamán kerültek kifejlesztésre és 
a gyakorlatban történő kipróbálás-
ra és amelyek a www.regionet-aktiv 
oldalon minden térség számára 
rendelkezésre állnak

ERGEBNISSE IN ZAHLEN I EREDMÉNYEK SZáMOKBAN

Das Projekt konzentriert sich auf 
die Region zwischen Burgenland, 
Győr-Moson-Sopron, Niederöster-
reich, Oststeiermark und Vas. Das 
gesamte Gebiet ist geprägt durch 
administrative und geografische 
Grenzen, weist mehrere mittelgro-
ße Städte und viele kleine regiona-
le Zentren auf.
Eine positive wirtschaftliche Ent-
wicklung dieser Kleinregionen kann 
nur auf Basis der vielen kleinen und 
mittleren Betriebe erfolgen, die 
die Wirtschaftsstruktur in diesem 
Grenzraum charakterisieren.
Die Herausforderung des vorliegen-
den Projektes besteht also darin, 
innovative Methoden der KMU 
Vernetzung zu entwickeln und 
zu realisieren. Dadurch kann den 
Unternehmen durch aktive Ver-
netzungsaktivitäten zusätzliches 
Marktpotential sowohl innerhalb 
als auch zwischen den Regionen er-
öffnet und durch diese Erweiterung 
neue Rahmenbedingungen für ein 
weiteres Wachstum der Unter-
nehmen im Grenzraum geschaffen 
werden.

A projekt a Burgenland, Győr- 
Moson-Sopron megye, Alsó-Auszt-
ria, Kelet-Stájerország és Vas me-
gye közötti régióra összpontosul. 
A teljes területet közigazgatási 
és földrajzi határok jellemzik, több 
közepesen nagy városa és számos 
kis regionális központja van.
Ezeknek a kistérségeknek a pozitív 
gazdasági élénkítése csak a sok 
kis- és középvállalkozáson alapul-
hat, amelyek meghatározzák 
a határtérség gazdasági szerkeze-
tét. A jelen projekt kihívása tehát 
a kis- és középvállalkozói hálózat 
kiépítéséhez vezető innovatív 
módszerek kifejlesztésében és 
megvalósításában áll. A vállalkozói 
hálózatban való aktív részvétellel 
a vállalatok számára további piaci 
lehetőségek nyílhatnak a régión 
belül és a kistérségek között és 
ezzel a bővüléssel új keretfeltételek 
teremtődhetnek a határtérségben 
található vállalkozások további 
élénkítéséhez.

ZieLe
•  Belebung der wirtschaftlichen 

Dynamik im Grenzraum zwischen 
Österreich und Ungarn

•  Förderung der Kooperationen 
und Vernetzung von KMU

•  Aufbau und Entwicklung 
kleinregionaler Wirtschaftsnetz-
werke mit den Schwerpunkten 
Kooperation, Kompetenzaufbau, 
Innovation und unternehmens-
übergreifendes Marketing

•  Stärkung der Kleinregionen im 
Grenzraum

•  Aufbau nachhaltiger, grenzüber-
schreitender Wirtschaftsbezie-
hungen auf Basis der kleinregio-
nalen Wirtschaftsnetzwerke

•  Schaffung eines grenzüberschrei-
tenden Wirtschaftsraumes

•  Aufbau einer institutionellen 
Kooperation und eines gemeinsa-
men Wissensmanagement

ZieLgruppeN
Kleinregionen, regionale Wirt-
schaftsentwicklungsorganisatio-
nen, Wirtschaftsverbände, Unter-
nehmensnetzwerke und regionale 
Unternehmen

prOJekTLauFZeiT
Oktober 2008 – Juni 2013

CÉLOk
•  Az osztrák-magyar határ  - 

térség gazdasági dinamikájának 
élénkítése

•  A kis- és középvállalkozói (KKV) 
szektor együttműködésének 
és hálózatépítésének elősegítése

•  Kistérségi gazdasági hálózatok 
kiépítése és fejlesztése, együtt-
működés, kompetenciaépítés, 
innováció és marketing súly-
ponttokkal

•  A határtérség kistérségeinek 
erősítése

•  Határon átnyúló, tartós gazda-
sági kapcsolatok kistérségi gaz-  
dasági hálózatok segítsé  gé vel 
történő kiépítése

•  Határon átnyúló gazdasági 
térség kialakítása

•  Intézményesített együttmű ködés 
kialakítása és közös tudásmana-
gement

CÉLCsOpOrTOk
Kistérségek, gazdaságfejlesztésért 
felelős szervezetek, gazdasági 
szövetségek, térségi vállalati háló-
zatok, vállalkozások

prOJekT FuTamiDeJe
2008. október – 2013. június

AUSGANGSLAGE I KIINDULáSI HELYZET



WIRTSCHAFTSFORUM I GAZDASÁGI FÓRuM
TRIESTINGTAL

DaTeN uND FakTeN
einwohnerinnen: 35.000
anzahl der gemeinden: 12

Funde aus der Bronze-, Römer- 
und Slawenzeit belegen die frühe 
Besiedelung des Triestingtals. 
Handwerk hatte immer schon ei-
nen großen Stellenwert und bereits 
im Mittelalter nutzten Mühlen und 
Schmieden die Wasserkraft der 
Triesting. Früh begann im Tries-
tingtal die Industrialisierung: die 
Nähe zu Wien, die Wasserkraft der 
Triesting und der Holzreichtum der 
Region waren dabei die wesent-
lichen Faktoren. Das Triestingtal 
zeichnet sich durch eine Vielfalt an 
unterschiedlichen Wirtschaftsbe-
reichen aus.

A bronzkorból, az ókori római 
és szláv időkből származó leletek 
a Triesting-völgybe történő korai 
betelepülést igazolják. A kézmű-
ipar mindig is nagy jelentöséggel 
bírt a térségben és a malmok, 
illetve a kovácsműhelyek már a kö-
zépkorban használták a Triesting 
vízenergiáját. A Triesting-völgyben 
igen korán elkezdődött az iparo-
sodás, amelyben fontos szerepet 
játszott közeli fekvése Bécshez, 
a Triesting vízenergiája, valamint 
a térség fagazdagsága. A Tiesting-
völgyet sok különböző gazdasági 
ágazat jellemzi.

Altenmarkt, Berndorf, Enzesfeld-
Lindabrunn, Furth, Günselsdorf, 
Hernstein, Hirtenberg, Kaumberg, 
Leobersdorf, Pottenstein, Schönau 
und Weissenbach

Altenmarkt, Berndorf, Enzesfeld-
Lindabrunn, Furth, Günselsdorf, 
Hernstein, Hirtenberg, Kaumberg, 
Leobersdorf, Pottenstein, Schönau 
és Weissenbach

kONTakTaDresse
Wirtschaftsforum Triestingtal
altenmarkt 31
2571 altenmarkt an der Triesting
T/F: +43 2673 7005
post@wftt.at 
www.wftt.at

prOJekTBegLeiTuNg
regionalverband
industrieviertel - projektmanagement
schlossstraße 1, 2801 katzelsdorf
T: +43 2622 27156 DW 12, F: DW 99
projekte@industrieviertel.at
www.industrieviertel.at

Lage, geOgrapHisCHe 
BesCHreiBuNg, 
WirTsCHaFT

Die gemeiNDeN 
Der regiON 
TriesTiNgTaL siND

FekvÉs, 
FöLDraJZi Leírás, 
gaZDaság

a TriesTiNgTaLi
rÉgiÓ TeLepÜLÉsei

DaTeN uND FakTeN
einwohnerinnen: 28.127 
anzahl der gemeinden: 18

Die Kleinregion Schneebergland 
erstreckt sich über die politischen 
Bezirke Wr. Neustadt und Ne-
unkirchen. Der Schneeberg und 
die Hohe Wand sind touristische 
Attraktionen und locken sowohl im 
Sommer als auch im Winter viele 
Gäste in die Region. Die Wirtschaft 
ist geprägt durch Betriebe im Bau- 
und Baunebengewerbe sowie durch 
die Holzindustrie. 

A Schneeberglandi kistérség
a Wiener Neustadt és Neunkirchen 
politikai járásokban terül el.
A Schneeberg és a Hohe Wand 
turisztikai látnivalók, amelyek 
számos vendéget vonzanak
a térségbe nyáron és télen egy-
aránt. A gazdaságra az építőipar 
és kapcsolódó iparágak, valamint
a faipar jellemző.

Bad Fischau-Brunn, Grünbach am 
Schneeberg, Gutenstein, Höflein 
an der Hohen Wand, Hohe Wand, 
Markt Piesting, Miesenbach, 
Muggendorf, Pernitz, Puchberg am 
Schneeberg, Rohr im Gebirge

Bad Fischau-Brunn, Grünbach am 
Schneeberg, Gutenstein, Höflein 
an der Hohen Wand, Hohe Wand, 
Markt Piesting, Miesenbach, 
Muggendorf, Pernitz, Puchberg am 
Schneeberg, Rohr im Gebirge

kONTakTaDresse
Wirtschaftsplattform schneebergland
marktplatz 1
2753 markt piesting
wirtschaftsplattform@schneebergland.biz
www.schneebergland.biz

prOJekTBegLeiTuNg
regionalverband
industrieviertel - projektmanagement
schlossstraße 1, 2801 katzelsdorf
T: +43 2622 27156 DW 12, F: DW 99
projekte@industrieviertel.at
www.industrieviertel.at

Lage, geOgrapHisCHe 
BesCHreiBuNg, 
WirTsCHaFT

Die gemeiNDeN 
Der regiON 
sCHNeeBergLaND siND

FekvÉs, 
FöLDraJZi Leírás, 
gaZDaság

a sCHNeeBergLaNDi
rÉgiÓ TeLepÜLÉsei

REGIO SOURCING – Viele große 
Unternehmen sind in den Kleinre-
gionen angesiedelt und können von 
regionalen Zulieferern von unter-
schiedlichen Produkten und Dienst-
leistungen profitieren. Aber auch 
die Kleinst- und Kleinunternehmen 
können als Zulieferer fungieren.

REGIO SOURCING – Számos nagy vállalat telepedett le a kistérségekben 
és profitálnak a különböző termékek és szolgáltatások kistérségi beszállí-
tóiból. A legkisebb- és kisvállalkozások is lehetnek beszállítók.

SCHLOSSGESPRäCHE – Die 
Infoabende mit dem Titel „Schloss-
Gespräche“ wurden vom Wirt-
schaftsforum Triestingtal ins Leben 
gerufen. Die Schlossgespräche 
sind anspruchsvolle Informations-
Veranstaltungen mit Relevanz für 
die regionale Wirtschaft.

KASTÉLYBESZÉLGETÉSEK – A „Kastélybeszélgetések” címmel megren-
dezett infóesteket a Triestingtal gazdasági fórum hívta életre. A kastély-
beszélgetések magas színvonalú információs rendezvények a regionális 
gazdaságot érintő témákban.
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BAUHERRENMAPPE – Sie umfasst 
Infos rund um das Schnee bergland 
aus den Bereichen Tourismus, 
Kultur und Wirtschaft inkl. Bran-
chenverzeichnis. Die Mappe liegt in 
allen Gemeinden, dem Regionsbüro 
und bei der Wirtschaftsplattform 
kostenlos auf.

BERUHÁZÓK DOSSZIÉJA – Turisztikai, kulturális és gazdasági informá-
ciókat tartalmaz Schneeberglandról, inkl. szakmai jegyzék. A dosszié 
ingyen beszerezhető a településeken, a térségi irodákban és a gazdasági 
platformon.

JUGEND TRIFFT WIRTSCHAFT – Im 
Rahmen dieses Pilotprojektes wur-
den in Workshops mit SchülerInnen 
der 3. und 4. Oberstufe Themen 
rund um die Berufsausbildung 
erarbeitet. Es wurde ein Kurzfilm 
erstellt, der anschließend bei der 
Regionenshow präsentiert wurde.

A FIATALSÁG ÉS A GAZDASÁG – A projekt keretében szakképzéssel 
kapcsolatos témák kerültek kidolgozásra 3. és 4. osztályos középiskolás 
tanulók workshopokon való részvételével. Készült egy rövidfilm, amely a 
regióshow végén került bemutatásra.

EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund

s

REGIONETaktiv
Partnerschaft für Wirtschaft in der Region 
Partnerség a régió gazdaságáért

EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund

REGIONETaktív wird im Rahmen des Programms zur grenzüberschreitenden Kooperation Österreich-Ungarn 

2007-2013 durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, das Bundesministerium für Wirtschaft, 

Familie und Jugend, die Republik Ungarn, die Wirt schaftskammer Niederösterreich, die Wirtschaftskam mer 

Burgenland und die Landesregierung Steiermark,  Abt. 16 Raumplanung gefördert.

Regionaler Entwicklungsverband 
Industrieviertel-Projektmanagement
Mag. (FH) Claudia Ziehaus  
Schlossstraße 1
A-2801 Katzelsdorf
T: +43 2622 27156 
www.industrieviertel.at

regionaler
entwicklungsverband
industrieviertel
Projektmanagement
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Ein Service der Wirtschaftsplattform Schneebergland 
und Ihrer Gemeinde.

www.schneebergland.biz

Ein Service der Wirtschaftsplattform Schneebergland 
und Ihrer Gemeinde.
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� Gemeinde Bad Fischau-Brunn
Wr.Neustädter Straße 1
2721 Bad Fischau-Brunn
Tel: 02639 2213,  Fax: 02639 2213 15
info@bad-fi schau-brunn.at
www.bad-fi schau-brunn.at

� Gemeinde Grünbach am Schneeberg
Wiener Neustädterstraße 1
2733 Grünbach
Tel: 02637 2200, Fax: 02637 2200-10
gemeinde@gruenbach.com
www.gruenbach.com

� Gemeinde Gutenstein
Adi Rauscher Platz 100
2770 Gutenstein
Tel: 02634 7220, Fax: 02634 85 00 
gemeinde@gutenstein.gv.at
www.gutenstein.at

� Gemeinde Höfl ein an der Hohen Wand
Ortsstraße 22
2732 Höfl ein an der Hohen Wand
Tel: 02620 2367 
Fax: 02620 2367 14
gemeinde@hoefl ein.com
www.hoefl ein.com

� Gemeinde Hohe Wand
Ortsstraße 33
2724 Hohe Wand
Tel: 02638 88348 1
Fax: 02638 88348 2
gemeinde@hohewand.net
www.hohewand.net

� Gemeinde Markt Piesting
Marktplatz 1
2753 Markt Piesting
Tel: 02633 42241
Fax: 02633 42241 22
gemeinde@piesting.at
www.piesting.at

� Gemeinde Miesenbach
2761 Miesenbach Nr. 240
Tel: 02632 8235, Fax: 02632 8235 3
gemeinde@miesenbach.at
www.miesenbach.at

� Gemeinde Muggendorf
Hauptstraße 1
2763 Muggendorf
Tel: 02632 74330, Fax: 02632 74330 4 
gemeinde@muggendorf.at
www.muggendorf.at

� Gemeinde Pernitz
Gentzschgasse 1
2763 Pernitz
Tel: 02632 72220 oder 72219
Fax: 02632 72220 14
gemeinde@pernitz.co.at
www.pernitz.co.at

� Gemeinde Puchberg am Schneeberg
Wr.Neustädter Straße 17
2734 Puchberg
Tel: 02636 2201, Fax: 02636 2201-21
gemeinde@puchberg.at
www.puchberg.at

� Gemeinde Rohr im Gebirge
2663 Rohr im Gebirge Nr. 24
Tel: 02667 8201, Fax: 02667 8566
gemeinde@rohrimgebirge.at
www.rohrimgebirge.at

� Gemeinde Schrattenbach
Rosental 30
2733 Schrattenbach
Tel: 02637 2727, Fax: 02637 27274
gemeinde@schrattenbach.at
www.schrattenbach.at

� Gemeinde St. Egyden am Steinfeld
Egydiplatz 1
2731 St. Egyden
Tel: 02638 77 403, Fax: 02638 77301
gemeindeamt@st-egyden.at
www.st-egyden.at

� Gemeinde Waidmannsfeld
Schulstraße 20
2763 Neusiedl bei Pernitz
Tel: 02632 72231
Fax: 02632 72231 20
offi ce@waidmannsfeld.at
www.waidmannsfeld.at

� Gemeinde Waldegg
Waldegg 246
2754 Waldegg
Tel: 02633 42285
Fax: 02633 42285 20
gemeinde@waldegg.co.at
www.waldegg.co.at

� Gemeinde Willendorf
Puchberger Straße 36
2732 Willendorf
Tel: 02620 2261
Fax: 02620 2261 20
gemeindeamt@willendorf.at
www.willendorf.at

� Gemeinde 
Winzendorf-Muthmannsdorf
Hauptstraße 50
2722 Winzendorf
Tel: 02638 22212
Fax: 02638 22212 22
gemeinde@winzendorf-muthmannsdorf.gv.at
www.winzendorf.at

� Gemeinde Würfl ach
Willendorfer Straße 150
2732 Würfl ach
Tel: 02620 2410
Fax: 02620 2410-20
gemeinde@wuerfl ach.at 
www.wuerfl ach.at 

s
Wirtschaftsplattform Schneebergland
2753 Markt Piesting, Marktplatz 1
wirtschaftsplattform@schneebergland.biz
www.schneebergland.biz

Nutzen Sie das Know-How der Unternehmen in der Region!
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WIRTSCHAFTSPLATTFORM I GAZDASÁGI PLATFORM
SCHNEEBERGLAND



DaTeN uND FakTeN
einwohnerinnen: 20.703
anzahl der gemeinden: 14

kONTakTaDresse
Wirtschaftsplattform Wechselland
8244 schäffern 143
T: +43 664 75065160
office@wechselland.at
www.wechselland.at

prOJekTBegLeiTuNg
mag. Daniela adler-Neubauer, pmBa
eu regionalmanagement Oststeiermark
gleisdorfer straße 43, 8160 Weiz
T: +43 3172 30930
office@oststeiermark.at
www.oststeiermark.at

DaTeN uND FakTeN
einwohnerinnen: 37.800
anzahl der gemeinden: 23

kONTakTaDresse
Wirtschaftsplattform Bucklige Welt
ransdorf 20, 2813 Lichtenegg
ansprechpartnerin: Johanna ponweiser
T: +43 676 918 70 28
wirtschaft@buckligewelt.at

prOJekTBegLeiTuNg
regionalverband
industrieviertel - projektmanagement
schlossstraße 1, 2801 katzelsdorf
T: +43 2622 27156 DW 12, F: DW 99
projekte@industrieviertel.at
www.industrieviertel.at

WIRTSCHAFTSPLATTFORM I GAZDASÁGI PLATFORM
WECHSELLAND

Die Wirtschaftsplattform Wech-
selland erstreckt sich über das 
niederösterreichische und steirische 
Wechselland. Charakteristisch für 
diese Region sind viele Klein- und 
Mittelbetriebe im Bereich Hand-
werk, Holz, Metall, Landwirtschaft 
und Tourismus. Durch das Schwer-
punktthema „Erneuerbare Energie“ 
werden wesentliche Projekte in 
diesem Bereich in der Region 
gesetzt. Der besondere Naturraum 
am Hochwechsel mit seinen wert-
vollen Alm- und Waldlandschaften 
lädt viele Gäste zum Wandern und 
Genießen ein.

A Wechsellandi gazdasági plat-
form az alsó-ausztriai és a stájer-
országi Wechsellandra terjed ki. 
Ezt a régiót számos kézmű-, fa- 
és fémfeldolgozó iparra, mezőgaz-
daságra és turizmusra épülő kis- 
és középvállalkozás jellemzi. 
A „megújuló energiát” mint fő 
témát illetően jelentős projektek 
kerülnek megvalósításra a régió-
ban. A Hochwechseli különleges ter-
mészeti környezet értékes legelőivel 
és erdős tájaival sok túrázót vonz.

REGIONALE ZEITUNG – Nur wenn 
es gelingt ein Bewusstsein für die 
Bedeutung der Wirtschaft der ei-
genen Region zu schaffen, können 
regionale Wirtschaftsnetzwerke 
erfolgreich sein. Die Wechselland-
zeitung stellt ein ideales Medium 
für die Region dar.

TÉRSÉGI MAGAZIN – Csak akkor lehetnek sikeresek a regionális gaz-
dasági hálózatok, ha sikerül tudatosítani a saját régió gazdaságának 
fontosságát. A Wechsellandzeitung (Wechselland Magazin) ideális média 
a térség számára.

WECHSELLANDKORB – WÜD GUAT  
Der Wechsellandkorb als Symbol 
für die Regionalität und Vielfalt 
der Region bietet viele kulinarische 
Spezialitäten. Die Bevölkerung 
nutzt das Angebot und verschenkt 
den Korb zu besonderen Anlässen.

WECHSELLAND KOSÁRA – Wechselland kosár a regionalizmus és a régió 
változatosságának szimbóluma – számos gasztronómiai különlegességet 
kínál. A lakosság kihasználva az ajánlatot különleges alkalmakra kosarat 
ajándékoz.

Aspang, Aspangberg, Dechantskir-
chen, Feistritz, Friedberg, Kirchberg, 
Mönichkirchen, Otterthal, Pinggau, 
Raach, Schäffern, St. Corona, St. 
Lorenzen und Trattenbach

Aspang, Aspangberg, Dechants kir-
chen, Feistritz, Friedberg, Kirch berg, 
Mönichkirchen, Otterthal, Pinggau, 
Raach, Schäffern, St. Corona, St. 
Lorenzen és Trattenbach
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BUSINESS PARTY – Rund 350 
Unternehmen der Region sorgen 
regelmäßig für ein volles Haus. 
Jährlich wird ein anderer Starrefe-
rent eingeladen, der Wirtschaftsin-
formationen präsentiert. Auch wer-
den jährlich Auszeichnungen an die 
reg. Qualitätsbetriebe vergeben.

BUSINESS PARTY – Mintegy 350 vállalkozó gondoskodik rendszeresen 
telt házról. Évenként mindig másik sztár előadó kerül meghívásra, aki 
gazdasági információkat nyújt. Szintén évenként díjak kerülnek kiosztás-
ra a térség minőségi vállalatainak.

BUSINESS SPEED DATING – Selbst 
in kleinen Regionen kennen sich 
viele UnternehmerInnen nicht 
persönlich. Geschäftspotentiale 
bleiben dadurch ungenutzt. Im 
Rahmen einer Geschäftskontakte-
messe werden neue Kontakte 
geknüpft oder bestehende vertieft.

BUSINESS SPEED DATING – Még a legkisebb térségben sem ismerik 
egymást személyesen a vállalkozók. Ezáltal kihasználatlanok maradnak 
bizonyos üzleti lehetőségek. Az üzleti kapcsolatok vásárán új kapcsolato-
kat kötnek vagy a már meglévőket elmélyítik.
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WIRTSCHAFTSPLATTFORM I GAZDASÁGI PLATFORM
BUCKLIGE WELT

Das Land der 1000 Hügel – dort wo 
die Ausläufer der Ostalpen sich hin 
zur Ungar. Tiefebene neigen und 
zum Wr. Becken hin eine Mittel-
gebirgslandschaft mit breiten 
Talsohlen und runden Höhenrücken 
bilden, liegt die „Bucklige Welt“. 
Durch neue Projekte werden die 
Betriebe in ihrer Qualitätsentwick-
lung unterstützt und erhalten von 
der Wirtschaftsplattform profes-
sionelle Dienstleistungen bei regi-
onalen, aber auch überregionalen 
Aktivitäten. Durch eine intensive 
Zusammenarbeit ist eine positive 
Entwicklung der Region möglich.

„Bucklige Welt“ – az 1000 domb 
vidéke, ahol a Keleti-Alpok lábai 
a magyarországi síkvidék felé nyúl-
nak és a Bécsi-medence felé széles 
völgyekkel és kerek dombhátakkal 
tarkított középhegységet alkot-
nak. Új projektekkel támogatják a 
vállalkozások minőségi fejlődését 
és professzionális szolgáltatásokat 
kapnak a gazdasági platformtól 
a kistérségi és térségen kívüli te-
vékenységükhöz is. A régió pozitív 
élénkítése intenzív együttműkö-
déssel valósítható meg.

Bad Erlach, Bad Schönau, Brom-
berg, Edlitz, Grimmenstein, 
Hochneukirchen-Gschaidt, 
Hochwolkersdorf, Hollenthon, 
Katzelsdorf, Kirchschlag, Krum-
bach, Lanzenkirchen, Lichtenegg, 
Pitten, Scheiblingkirchen-Thern-
berg, Schwarzau am Steinfeld, 
Schwarzenbach, Seebenstein, 
Thomasberg, Walpersbach, Warth, 
Wiesmath, Zöbern

Bad Erlach, Bad Schönau, 
Bromberg, Edlitz, Grimmenstein, 
Hochneukirchen-Gschaidt, 
Hochwolkersdorf, Hollenthon, 
Katzelsdorf, Kirchschlag, 
Krumbach, Lanzenkirchen, 
Lichtenegg, Pitten, 
Scheiblingkirchen-Thernberg, 
Schwarzau am Steinfeld, 
Schwarzenbach, Seebenstein, 
Thomasberg, Walpersbach, Warth, 
Wiesmath, Zöbern
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UNTERNEHMENSNETZWERK I ÜZLeTI HÁLÓZAT
MITTELBURGENLAND

DaTeN uND FakTeN
einwohnerinnen: 38.096 
anzahl der gemeinden: 28

Das Mittelburgenland ist geogra-
fisch ident mit dem politischen Be-
zirk Oberpullendorf. Mit 47% Wald-
anteil ist das Mittelburgenland der 
waldreichste Bezirk im Burgenland. 
Wirtschaftliche Impulse gehen von 
Standortzentren wie dem Techno-
logiezentrum in Neutal aus, aber 
auch von touristischen Leitprojek-
ten wie der Therme Lutzmanns-
burg. Die Kunst der Keramik und 
des Blaudruckes und das Handwerk 
des Korbflechtens finden sich 
neben großen kulturellen sowie 
architektonischen Highlights wie 
dem Franz Liszt Konzerthaus.

Közép-Burgenland földrajzilag 
meg egyezik Oberpullendorf politikai 
járással. Közép-Burgenland 47 
szá zalékát erdő borítja, s ezzel 
Burgenland erdőben leggazdagabb 
járása. A gazdasági impulzusok a 
városközpontokból, mint a Neutal 
Technológiai Központ, vagy a 
turisztikailag kulcsfontosságú pro-
jektekből, mint a Lutz manns burg 
gyógyfürdő érkeznek. A lenyűgöző 
kulturális, építészeti csúcsteljesít-
mények mellett, mint például a Liszt 
Ferenc Koncertház, megtalálható a 
kerámia és kékfestés művészete, va-
lamint a kosárfonás mestersége is.

BUSINESS NIGHT – mit Vortra-
genden aus Wirtschaft, Sport 
und Politik ist ein Format zur 
Vernetzung regionaler Betriebe. Im 
Vorfeld präsentierten sich lokale 
Unternehmen. 4 TOP Unternehmen 
berichteten aus ihrem Unterneh-
men und ihrem Werdegang.

BUSINESS NIGHT – üzleti, sport és politikai előadók meghívásával szer-
vezett estek a regionális vállalkozások hálózatépítésének egyik formája. 
Előzőleg helyi vállalatok mutatkoztak be. 4 TOP vállalat számolt be 
vállalatáról és karrierjéről.

HAUSMESSE-HEREINSPAZIERT – 
zur 1. gemeinsam organisierten und 
überregionalen Messe bei der die 
UnternehmerInnen den Kunden/
Kundinnen einerseits das eige-
ne Unternehmen präsentierten, 
andererseits mit kleinen Veranstal-
tungshighlights überraschten.

HÁZI VÁSÁR-HEREINSPAZIERT (tessék befáradni) – az 1. közösen szer-
vezett és térségen átnyúló vásár, amely során a vállalkozók ügyfeleiknek 
nem csak saját vállalkozásukat mutatják be, hanem meglepetésként apró 
rendezvényfénypontokkal is kedveskednek.

Deutschkreutz, Draßmarkt, 
Frankenau-Unterpullendorf, 
Großwarasdorf, Horitschon, Ko-
bersdorf, Lackenbach, Lackendorf, 
Lockenhaus, Lutzmannsburg, 
Mannersdorf an der Rabnitz, Markt 
St. Martin, Neckenmarkt, Neutal, 
Nikitsch, Oberloisdorf, Oberpul-
lendorf, Pilgersdorf, Piringsdorf, 
Raiding, Steinberg-Dörfl, Stoob, 
Unterfrauenhaid, Unterrabnitz, 
Weingraben, Weppersdorf

Deutschkreutz, Draßmarkt, 
Frankenau-Unterpullendorf, 
Großwarasdorf, Horitschon, 
Kobersdorf, Lackenbach, 
Lackendorf, Lockenhaus, 
Lutzmannsburg, Mannersdorf an 
der Rabnitz, Markt St. Martin, 
Neckenmarkt, Neutal, Nikitsch, 
Oberloisdorf, Oberpullendorf, 
Pilgersdorf, Piringsdorf, 
Raiding, Steinberg-Dörfl, Stoob, 
Unterfrauenhaid, Unterrabnitz, 
Weingraben, Weppersdorf

kONTakTaDresse
mittelburgenland aktiv
c/o Wirtschaftskammer Burgenland,
regionalstelle Oberpullendorf
spitalstraße 6, 7350 Oberpullendorf
T: +43 5 90907 2640
sprecher: stefan kneisz
info@mittelburgenland-aktiv.at
www.mittelburgenland-aktiv.at

prOJekTBegLeiTuNg
roman Wappl
regionalmanagement Burgenland gmbH
industriestraße 6, 7423 pinkafeld
T: +43 5 9010 2475
roman.wappl@rmb-sued.at
www.rmb.co.at
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WIRTSCHAFTNETZWERK I GAZDASÁGI HÁLÓZAT
JOGLLAND

DaTeN uND FakTeN
einwohnerinnen: ca. 25.000
anzahl der gemeinden: 21

Die Region Joglland befindet sich in 
der Oststeiermark. Charakteristisch 
für die Region ist eine gepflegte 
Kulturlandschaft mit vielen natur-
räumlichen Besonderheiten. Der 
Tourismus ist neben der Landwirt-
schaft und dem Handwerk ein 
wesentlicher Wirtschaftsmotor der 
Region. Ein berühmter literarischer 
Vertreter der Region ist Peter 
Rosegger. Unter dem Motto „Die 
Joglland-Wirtschaft hot Kroft“ 
treffen sich regelmäßig Unterneh-
merinnen und Unternehmer um 
gemeinsam wirtschaftliche Aktivi-
täten zu planen und umzusetzen.

A Jogllandi régió Kelet-Stájeror-
szágban található. A gondozott 
kultúrtáj jellegű régió számos ter-
mészeti adottsággal rendelkezik. 
A turizmus – a mezőgazdaság és 
a kézműipar mellett – a régió egyik 
fontos hajtómotora. A térség egyik 
híres irodalmi képviselője Peter 
Rosegger. „Die Joglland-Wirtschaft 
hot Kroft” (A Joglland gazdasága 
erős) mottó alatt rendszeresen 
találkoznak vállalkozók, hogy kö-
zösen tervezzenek és valósítsanak 
meg gazdasági tevékenységeket.

KAUFKRAFTBINDUNG – Damit die 
Kaufkraft in der Kleinregion bleibt, 
war es wichtig, ein attraktives 
Angebot zu haben. Der Verkauf 
von Joglland - Gutscheinen soll eine 
Erhöhung des Umsatzes der regi-
onalen Unternehmen bringen und 
die regionale Identität stärken.

A VÁSÁRLÓERŐ LEKÖTÉSE – Annak érdekében, hogy a vásárlóerő 
a régióban maradjon, fontos volt egy tetszetős ajánlat létrehozása. 
A Joglland-utalványok értékesítése a térség vállalatainak forgalmát növeli 
és a regionális identitást erősíti.

EINIGSCHAUT IM JOGLLAND – Tag 
der offenen Tür. Betriebe aus un-
terschiedlichen Branchen öffneten 
ihre Betriebstüren, um sich der 
Öffentlichkeit zu präsentieren. Ziel 
dieser Aktion der Joglland Wirt-
schaft war es, die Vielfalt an Unter-
nehmen in der Region darzustellen.

LÁTOGATÁS JOGLLANDBAN – Nyílt nap. A különböző ágazatok vállala-
tai megnyitják kapuikat, hogy bemutatkozzanak a nagyközönségnek. 
A Jogllandi régió ezen akciójának célja a vállalkozások sokféleségének 
ismertetése volt.

Birkfeld, Eichberg, Fischbach, 
Grafendorf, Gschaid, Miesenbach, 
Mönichwald, Puchegg, Ratten, Ret-
tenegg, Riegersberg, St. Kathrein 
am Hauenstein, St. Jakob im 
Walde, Schachen, Stambach, Stral-
legg, Vorau, Vornholz, Waisenegg, 
Waldbach, Wenigzell

Birkfeld, Eichberg, Fischbach, 
Grafendorf, Gschaid, Miesenbach, 
Mönichwald, Puchegg, Ratten, 
Rettenegg, Riegersberg, St. 
Kathrein am Hauenstein, St. Jakob 
im Walde, Schachen, Stambach, 
Strallegg, Vorau, Vornholz, 
Waisenegg, Waldbach, Wenigzell

kONTakTaDresse
Joglland Wirtschaft
strallegg 100, 8192 strallegg
T: +43 3174 2366
F: +43 3174 20166
www.joglland.at

prOJekTBegLeiTuNg
mag. Daniela adler-Neubauer, pmBa
eu regionalmanagement Oststeiermark
gleisdorfer straße 43, 8160 Weiz
T: +43 3172 30930
office@oststeiermark.at 
www.oststeiermark.at
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WIRTSCHAFT-NETZWERK I ÜZLeTI HÁLÓZAT
SÜDBURGENLAND

DaTeN uND FakTeN
einwohnerinnen: 54.000
anzahl der gemeinden: 32

Das Südburgenland besteht aus 
den 3 Bezirken Oberwart, Güssing 
und Jennersdorf. Viele Jahre war das 
Südbgld. von der Landwirtschaft 
geprägt. Der Aufholprozess startete 
in den 1970er Jahren und erhielt mit 
dem EU-Beitritt Österreichs (1995) 
dank Ziel-1-Förderungen einen wei-
teren Impuls.Die 3 Thermen- und 
Golfressorts Bad Tatzmannsdorf, 
Stegersbach und Loipersdorf (teilw. 
im Bgld.) machen die Region zu 
einer gern besuchten touristischen 
Destination. Wirtschaftlich ist das 
Südburgenland von Klein- und 
Mittelbetrieben geprägt.

Dél-Burgenland három járásból áll: 
Oberwart, Güssing és Jennersdorf. 
Dél-Burgenlandot évekig a mező-
gazdaság jellemezte. A felzárkó-
zási folyamat az 1970-es években 
kezdődött és további lendületet 
kapott Ausztria Európai Unióba 
történő belépése (1995) során a 
Ziel-1 támogatásnak köszönhető-
en. A három gyógyfürdő- és golf-
létesítmény – Bad Tatzmannsdorf, 
Stegersbach és Loipersdorf 
(részben Burgenland) – a térséget 
kedvelt turisztikai célponttá teszi. 
Dél-Burgenland gazdaságát a kis- 
és középvállalkozások alakítják.

ANALYSE WEIHNACHTSGESCHäFT 
UND EINKAUFSERLEBNIS OBERWART
– Es wurde eine Unternehmerbefra-
gung zum Weihnachtsgeschäft 2012 
durchgeführt. Die Ergebnisse sollen 
den Betrieben Orientierung und 
Hilfestellung für die Ausrichtung der 
einkaufstarken Tage bieten.

KARÁCSONYI VÁSÁR ELEMZÉSE ÉS VÁSÁRLÁSI TAPASZTALATOK 
OBERWART – A vállalatok megkérdezésével felmérés készült a 2012. évi 
karácsonyi vásárral kapcsolatban. Az elemzés eredménye útmutatást és 
segítséget nyújt a nagy forgalmú napok megszervezéséhez.

GESCHäFTSKONTAKTEMESSE – 
Im Mittelpunkt steht der Unter-
nehmertalk – die organisierten 
Gespräche zwischen zwei Unter-
nehmerInnen. Es geht darum, 
Geschäftsmöglichkeiten auszulo-
ten und Sondierungen möglicher 
Kooperationen vorzunehmen.

ÜZLETI KAPCSOLATOK VÁSÁRA – a középpontban a vállalkozó-talk, azaz 
két vállalkozó közötti szervezett beszélgetések állnak. A lényeg az üzleti 
lehetőségek felmérése és a lehetséges együttműködés feltárása.

Gemeinden des Bezirks Oberwart, 
Güssing und Jennersdorf.

Oberwart, Güssing és Jennersdorf 
járások települései.

kONTakTaDresse
Wirtschaft Netzwerk südburgenland
c/o Wirtschaftskammer Burgenland
regionalstelle Oberwart
raimundgasse 36, 7400 Oberwart
T: +43 5 90907 2650
sprecher: Di gerald guttmann
info@w-n-s.eu, www.w-n-s.eu

prOJekTBegLeiTuNg
roman Wappl
regionalmanagement Burgenland gmbH
industriestraße 6, 7423 pinkafeld
T: +43 5 9010 2475
roman.wappl@rmb-sued.at
www.rmb.co.at
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NETZWERK I HÁLÓZAT
MATTERSBURG

Das Zentrum des Bezirkes 
Mattersburg ist das 1926 zur 
Stadt erhobene Mattersburg. 
Die kulturellen Botschafter – das 
Jazzfestival Wiesen und die Burg 
Forchtenstein – spiegeln die Ge-
gensätzlichkeit des Bezirkes wider, 
die Gesundheitstourismus und 
Industrie, gebirgige Regionen und 
Natur belassene Täler synergetisch 
vereinen. Trotz dichtester Besie-
delung von 19 Gemeinden, gibt es 
im Bezirk zahlreiche Kulturland-
schaften mit Besonderheiten der 
Tier- und Pflanzenwelt und eine 
hochentwickelte Landwirtschaft.

A mattersburgi járás központja 
az 1926-ban városi rangra emelt 
Mattersburg. A kulturális nagykö-
vetek – a Wiesen Jazz Fesztivál és 
a Forchtenstein vár – tükrözik a 
terület kettősségét, amely egyesíti 
az egészségügyi turizmust és az 
ipart, a hegyvidékes régiókat és 
a természetes völgyeket. Annak 
ellenére, hogy 19 településével 
a legsűrűbben lakott járás, sok  
különleges állat-és növényvilággal 
rendelkező kultúrtája és fejlett 
mezőgazdasága van.

WIRTSCHAFTSKABARETT – Ein 
Vortrag zum Thema “Unterneh-
menserfolg aus der Kraft der 
Begeisterung“ mit Otmar Kastner 
begeisterte die Besucher. Sie lach-
ten über scheinbare Wichtigkeiten, 
veraltete Denkmuster und die 
Hürden der Kommunikation. 

GAZDASÁGI KABARÉ – Otmar Kastner „Vállalkozási sikerek a lelkesedés 
erejéből” című előadása magával ragadta a látogatókat. Látszólagos 
semmiségeken, idejét múlt gondolkodásmódokon és a kommunikáció 
gátjain nevettek.

MARKETINGBALLON – „Marketing 
ist mehr als Werbung“ war der 
Slogan der 3-teiligen Veranstal-
tungsreihe vom Netz Mattersburg. 
Ziel war, dass die TeilnehmerInnen 
ihr persönliches Marketingkonzept 
für ihr Unternehmen erarbeiten 
konnten.

MARKETING LUFI – „A marketing több mint reklám” volt a szlogenje a 
Netz Mattersburg háromrészes előadássorozatának. A cél az volt, hogy a 
résztvevők saját marketingtervet tudjanak kidolgozni vállalatuk részére.

Antau, Baumgarten, Forchten-
stein, Krensdorf, Marz, Neudörfl, 
Pöttsching, Schattendorf, Sigleß, 
Zemendorf-Stöttera, Bad Sauer-
brunn, Draßburg, Hirm, Loiperdorf 
im Burgenland, Mattersburg, 
Pöttelsdorf, Rohrbach, Sieggraben 
Wiesen

Antau, Baumgarten, 
Forchtenstein, Krensdorf, 
Marz, Neudörfl, Pöttsching, 
Schattendorf, Sigleß, Zemendorf-
Stöttera, Bad Sauerbrunn, 
Draßburg, Hirm, Loiperdorf im Bur-
genland, Mattersburg, Pöttelsdorf, 
Rohrbach, Sieggraben, Wiesen

kONTakTaDresse
NeTZwerk mattersburg
c/o Wirtschaftskammer Burgenland,
regionalstelle mattersburg
Bahnstraße 41, 7210 mattersburg
T: +43 5 90907 2630
sprecherin: eva Biribauer
eva@biribauer.at 
www.netz-mattersburg.at

prOJekTBegLeiTuNg
roman Wappl
regionalmanagement Burgenland gmbH
industriestraße 6, 7423 pinkafeld
T: +43 5 9010 2475
roman.wappl@rmb-sued.at
www.rmb.co.at
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DaTeN uND FakTeN
einwohnerinnen: 39.000
anzahl der gemeinden: 19



WIRTSCHAFTSPLATTFORM I GAZDASÁGFejLeSZTéSI PLATFORM
RáBAKöz

DaTeN uND FakTeN
einwohnerinnen: 25.136
anzahl der gemeinden: 18

Kapuvár, das Zentrum der Klein-
region, zeichnet sich durch die 
geographischen Besonderheiten 
drei unterschiedlicher Landschafts-
regionen aus. Die Kleinregion Kapu-
vár liegt auf der kleinen Tiefebene 
(Kisalföld). In der Wirtschaft der 
Region überwiegt die Landwirt-
schaft und die Metallverarbeitung, 
aber auch der Handel stellt ein 
wichtiges Potential dar. Nach der 
Realisierung der geplanten Investi-
tionen in Kapuvár wird in Zukunft 
mit der Entwicklung der touristi-
schen Dienstleistungen gerechnet.

A térség a Kisalföld területén talál-
ható. A térség központi települése, 
Kapuvár, amely ötvözi a különböző 
jellegű tájegységek sajátosságait. 
A térség gazdasági életét a mező-
gazdaság és a fémfeldolgozás ha-
tározza meg, de a kereskedelem is 
fontos szerepet játszik. A tervezett 
kapuvári beruházások megvalósu-
lását követően várható a turiszti-
kai szolgáltatások fejlődése is.

PLATTFORM-HANDBUCH – Das 
Handbuch trägt zu der den Tätig-
keiten der Unternehmensplatt-
form entsprechenden Kommuni-
kation bei.

PLATFORM ARCULATI KÉZIKÖNYVE — A kézikönyv hozzájárul a vállalko-
zói platform tevékenységeinek megfelelő kommunikációjához.

BRANCHENSPEZIFISCHE 
GESCHäFTS TREFFEN – Organi-
sation von grenzübergreifenden 
Geschäftstreffen für Unternehmer 
ausgewählter Branchen.

ÁGAZAT SPECIFIKUS ÜZLETEMBER TALÁLKOZÓK – Egy-egy kiemelt 
ágazat vállalkozói számára határon átnyúló üzletember találkozók 
szervezése.

Babót, Beled, Cirák, Dénesfa, Edve, 
Gyóró, Himod, Hövej, Kapuvár, 
Kisfalud, Mihályi, Osli, Rábakecöl, 
Szárföld, Vadosfa, Vásárosfalu, 
Veszkény, Vitnyéd

Babót, Beled, Cirák, Dénesfa, Edve, 
Gyóró, Himod, Hövej, Kapuvár, 
Kisfalud, Mihályi, Osli, Rábakecöl, 
Szárföld, Vadosfa, Vásárosfalu, 
Veszkény, Vitnyéd

kONTakTaDresse
rábaközi gazdaságfejlesztési platform
H-9330 kapuvár, Fő tér, 1.
T: +36 96 596 000 
F: +36 99 596 005
kisterseg@kapuvar.hu
http://www.rabakozigazdasag.hu

prOJekTBegLeiTuNg
scardobona Consulting kft.
H-9400 sopron, ii. rákóczi F. u. 47.
T: +36 30 22 93 777
F: +36 99 505 851
andras.vissi@scardobona.hu
www.scardobona.hu
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WIRTSCHAFTSPLATTFORM I GAZDASÁGI PLATFORM
SOPRON-FERTŐD

DaTeN uND FakTeN
einwohnerinnen: 96.000
anzahl der gemeinden: 40

Das Gebiet verfügt über eine 
hervorragende geographische Lage, 
eine Vielfalt an natürlichen Res-
sourcen und bedeutende geschicht-
liche und kulturelle Denkmäler. 
Neben den Kulturschätzen spielt 
der Tourismus eine wichtige Rolle: 
Er ist sowohl für die Entwicklung 
der Region als auch für den Arbeits-
markt wesentlich. Der wirtschaft-
liche Schwerpunkt der Kleinregion 
liegt auf Dienstleistungen, nämlich 
auf Handel, Gastgewerbe, Unter-
kunfts- und finanziellen Dienst-
leistungen, Ausbildungs- und 
Gesundheitsdienstleistungen.

Sopron-Fertőd Kistérség a Nyugat-
dunántúli régióban, az osztrák 
határ mellett helyezkedik el. 
A térség kiváló földrajzi elhelyezke-
dése, a természeti értékek sokszí-
nűsége mellett jelentős történelmi, 
kulturális emlékekkel, rendelkezik. 
A kulturális értékek mellett fontos 
szerepe van a turizmusnak, amely 
mind a térség fejlődése, mind a fog-
lalkoztatás szempontjából jelentős. 
A térség gazdaságának meghatá-
rozó ágazata a szolgáltatás: keres-
kedelem, vendéglátás, szálláshely-, 
pénzügyi szolgáltatás, oktatási és 
egészségügyi szolgáltatások.

RECHERCHE – Die Recherche zeigt 
die Situation der Unternehmen, ihre 
Anpassung an die wirtschaftlichen 
Veränderungen, die Chancen, die in der 
Kooperation liegen, die empfohlenen 
Marketinginstrumente und die Fir-
mengründungsmöglichkeiten für un-
garische Unternehmen in Österreich.

KUTATÁS A KKV-K SZÁMÁRA – A kutatás bemutatja a vállalkozások 
helyzetét, a gazdasági változásokhoz való alkalmazkodásukat, az 
együttműködésében rejlő lehetőségeket, a javasolt marketingeszközöket, 
a magyar vállalkozások cégalapítási lehetőségeit Ausztriában.

GESCHäFTSAUSFLUG – Das Ziel 
des Bildungsausflugs war der Er-
fahrungsaustausch und der Aufbau 
von Beziehungen. Die Teilnehmer 
besuchten drei Betriebe, die als Fa-
milienunternehmen geführt werden 
und ihre Produkte hauptsächlich auf 
den örtlichen Märkten verkaufen.

SZAKMAI ÚT A SCHNEEBERGLANDI ÉS JOGLLANDI RÉGIÓBAN – A tanul  - 
mány út célja a tapasztalatcsere és kapcsolatépítés volt. A résztvevők há-
rom üzemet látogattak meg, melyek közös jellemzője, hogy családi vállal-
kozásként működnek és termékeiket főként a hazai piacokon értékesítik.

Städte: Sopron, Fertőd, 
Fertőszentmiklós
Gemeinden: Agyagosszergény,
ágfalva, Csapod, Csáfordjános-
fa, Csér, Ebergőc, Egyházas-
falu, Fertőboz, Fertőendréd, 
Fertőhomok, Fertőrákos, 
Fertőszéplak, Gyalóka, Harka, 
Hegykő, Hidegség, Iván, Kópháza, 
Lövő, Nagycenk, Nagylózs, Nemes-
kér, Pereszteg, Petőháza, Pinnye, 
Pusztacsalád, Répceszemere, 
Répcevis, Röjtökmuzsaj, Sarród, 
Sopronhorpács, Sopronkövesd, 
Szakony, Újkér, Und, Völcsej, Zsira

Városok: Sopron, Fertőd, Fertő-
szentmiklós
Községek: Agyagosszergény, Ágfal-
va, Csapod, Csáfordjánosfa, Csér, 
Ebergőc, Egyházasfalu, Fertőboz, 
Fertőendréd, Fertőhomok, Fertőrá-
kos, Fertőszéplak, Gyalóka, Harka, 
Hegykő, Hidegség, Iván, Kópháza, 
Lövő, Nagycenk, Nagylózs, Nemes-
kér, Pereszteg, Petőháza, Pinnye, 
Pusztacsalád, Répceszemere, 
Répcevis, Röjtökmuzsaj, Sarród, 
Sopronhorpács, Sopronkövesd, 
Szakony, Újkér, Und, Völcsej, Zsira

kONTakTaDresse
mehrzweckverband 
der kleinregion sopron-Fertőd
H-9400 sopron, széchenyi tér 1.
T: +36 99 506 870
dr.bihari.istvan@sopronikisterseg.hu
www.sopron.hu/sopron/portal/country

prOJekTBegLeiTuNg
scardobona Consulting kft.
H-9400 sopron, ii. rákóczi F. u. 47.
T: +36 30 22 93 777
F: +36 99 505 851
andras.vissi@scardobona.hu
www.scardobona.hu
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WIRTSCHAFTSPLATTFORM I GAZDASÁGI PLATFORM
KŐSzEG

DaTeN uND FakTeN
einwohnerinnen: ca. 17.895
anzahl der gemeinden: 15

Die Kleinregion Kőszeg liegt im 
Westen der Region Westtransda-
nubien und am nordöstlichen Rand 
des Komitats Vas. Sie grenzt an 
das Komitat Győr-Moson-Sopron 
und das österreichische Bundes-
land Burgenland. Benachbarte 
Kleinregionen in Ungarn: Im Nord-
osten die Kleinregion Sopron, im 
Osten die Kleinregion Csepreg und 
im Süden die Kleinregion Szomba-
thely. Zentrum der Kleinregion ist 
die Stadt Kőszeg.

A Kőszegi Kistérség a Nyugat-Du-
nántúli Régió nyugati részén, vala-
mint Vas megye északkeleti szélén 
található. Győr-Moson-Sopron 
megyével és az osztrák Burgenland 
szövetségi tartománnyal határos. 
Szomszédos kistérségek Magyar-
országon: északkeleten a Soproni 
Kistérség, keleten a Csepregi 
Kistérség és délen a Szombathelyi 
Kistérség. A kistérség központja 
Kőszeg városa.

HANDWERKERTAGE – Die lokalen 
Unternehmen renovierten die Burg 
Jurisics und luden die Schülerinnen 
und Schüler ein, auf der Baustelle
unterschiedliche Berufsgruppen 
kennenzulernen und selbst mitzu-
arbeiten.

SZAKMAI NAPOK – A helyi vállalkozások a Jurisics-vár felújítását vállal-
ták és diákokat hívtak meg, hogy a helyszínen megismerjék a különböző 
szakmákat és részt vegyenek a munkában.

BUSINESS PARTY – wurde von 
zahlreichen UnternehmerInnen aus 
der Region Kőszeg besucht, das 
Wirtschaftsnetzwerk stellte die 
Aktivitäten vor und die Teilneh-
merInnen nutzten die Gelegenheit 
neue Kontakte zu knüpfen.

BUSINESS PARTY – Számos Kőszeg-régióbeli vállalkozó látogatott el 
a rendezvényre, a gazdasági hálózat bemutatta a tevékenységeket és 
a résztvevők megragadták az alkalmat, hogy új kapcsolatokat építsenek ki.

Kőszeg, Horvátzsidány, 
Kiszsidány, Peresznye, Ólmod, 
Kőszeg szerdahely, Cák, Kőszeg-
doroszló, Velem, Bozsok, Lukácshá-
za, Gyöngyös falu, Kőszegpaty, 
Nemescsó, Pusztacsó

Kőszeg, Horvátzsidány, 
Kiszsidány, Peresznye, Ólmod, 
Kőszeg szerdahely, Cák, Kőszeg-
doroszló, Velem, Bozsok, Lukács-
háza, Gyöngyös falu, Kőszegpaty, 
Nemescsó, Pusztacsó

kONTakTaDresse
mehrzweckverband 
der kleinregion kőszeg
9730 kőszeg, Jurisics tér 8.
Huber László, Obmann des
mehrzweckverbandes
T/F: +36 94 562 554
kozbeszerzes@koszegikisterseg.hu

prOJekTBegLeiTuNg
scardobona Consulting kft.
H-9400 sopron, Deák tér 17.
T: +36 30 22 93 777
F: +36 99 505 851
andras.vissi@scardobona.hu
www.scardobona.hu
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WIRTSCHAFTSPLATTFORM I GAZDASÁGI PLATFORM
CSEPREG

DaTeN uND FakTeN
einwohnerinnen: ca. 10.700
anzahl der gemeinden: 17

Die am mittleren Abschnitt des 
Flusses Répce liegende Kleinregion 
Csepreg stellt mit ihren 17 Gemein-
den im Hinblick auf Bevölkerung 
und Fläche die zweitkleinste 
Kleinregion im Komitat Vas dar. 
Naturgeographisch gesehen gehört 
sie zum Flachland Sopron-Vas. Es 
handelt sich dabei um eine rund 
1.500 km2 große Ebene mit einer 
Erdoberschicht aus Kieselstein, die 
zwischen den östlichen Ausläufern 
der Alpen und dem Raab-Tal liegt.

A Répce folyó középső szakaszán 
fekvő Csepregi Kistérség, amelyhez 
17 település tartozik, népességét és 
területét illetően Vas megye máso-
dik legkisebb kistérsége. Föld-
rajzilag a Sopron- és Vas megyei 
síkvidékhez tartozik. Ez egy mint-
egy 1500 km2 nagyságú kavicsos 
terület, amely a keleti Alpokalja és 
a Rába-völgy között terül el.

WIRTSCHAFTSSTUDIE – über 
die Kleinregionen Kőszeg und 
Csepreg mit den Schwerpunkten 
EU-Förderungen, wirtschaftliche 
Entwicklungen der Regionen und 
Wettbewerbssituation.

GAZDASÁGI TANULMÁNY – a Kőszegi és Csepregi Kistérségekről, hang-
súlyt fektetve az EU-finanszírozásra, a térség gazdasági fejlődésére és 
piaci versenyhelyzetére.

INVESTORENPUBLIKATION – Die 
Publikation stellt die Immobilien 
in den Siedlungen des Kleinraums 
vor, die für Investitionen gewidmet 
sind. Sie umfasst 40 Beispiele und 
zeigt 23 Immobilien zur Investition 
in acht Siedlungen.

BEFEKTETŐI KIADVÁNY – A kiadvány a kistérség településein található be-
fektetési célú ingatlanokat mutatja be. A 40 példányban elkészült kiadvány 
8 település 23 befektetési célú ingatlanát mutatja be. A kiadvány eredmé-
nyeképpen több fejlesztési elképzelés megvalósítási szakaszba lépett.

Bő, Bük, Chernelházadamonya, 
Csepreg, Gór, Hegyfalu, Iklanbe rény, 
Lócs, Mesterháza, Nagygeresd, 
Nemesládony, Répceszentgyörgy, 
Sajtoskál, Simaság, Tompaládony, 
Tormásliget, Tömörd

Bő, Bük, Chernelházadamonya, 
Csepreg, Gór, Hegyfalu, Iklanbe-
rény, Lócs, Mesterháza, Nagy-
geresd, Nemesládony, Répce-
szentgyörgy, Sajtoskál, Simaság, 
Tompaládony, Tormásliget, 
Tömörd

kONTakTaDresse
mehrzweckverband 
der kleinregion Felső-répcementi
9735 Csepreg, széchenyi tér 27.
arpad kiraly, Obmann des
mehrzweckverbandes
T/F: +36 94 358 031
csepreg-buk.tkt@pr.hu

prOJekTBegLeiTuNg
antal elek
pONs Tanácsadó, 
Oktató és szogáltató kft.
(pONs Consulting gmbH)
9700 szombathely, rákóczi út 48.
T: +36 30 473 6585
a.elek@gmx.net
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INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER VAS
VAS MeGyeI KeReSKeDeLMI éS IPARKAMARA

kONTakTaDresse
industrie- und Handelskammer vas
sandor kiss
H-9700 szombathely, Honvéd tér 2
T: +36 94 506 640
F: +36 94 316 936
vmkik@vmkik.hu
www.vmkik.hu

Als Institution der wirtschaftlichen 
Selbstverwaltung unterstützt die 
Handels- und Industriekammer des 
Komitats Vas die Zusammenarbeit 
der Unternehmen und fördert da-
durch die Stärkung und Entwick-
lung der örtlichen Wirtschaft.
Im Rahmen des Projekts „REGIO-
NET aktív“ hat die Kammer sich die 
Förderung der Zusammenarbeit 
in Netzwerken, die Bildung eines 
unternehmerischen Bewusstseins, 
die Stärkung der Wettbewerbsfä-
higkeit der Unternehmen und die 
Gestaltung der Wirtschaftsplatt-
form zum Ziel gemacht.

A Vas Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara gazdasági önkormány-
zatként támogatja a vállalkozók 
együttműködését és ezen keresztül 
elősegíti helyi gazdaság megerősö-
dését, fejlesztését.
A REGIONET aktiv projekt keretében 
célul tűzte ki a hálózati együttmű-
ködés elősegítését, a vállalkozói 
tudatformálást és a vállalkozások 
versenyképességének erősítését a 
gazdasági platform kialakítását. 
E célok különböző szakmai ren-
dezvények workshopok, képzések, 
továbbképzések keretében kerülnek 
megvalósításra, a vállalkozói kom-

BAUMESSE OBERWART – Die Bau-
messe Oberwart findet stets am An-
fang des Jahres, im Jänner statt. Die 
Industrie- und Handelskammer des 
Komitates Vas hat sowohl 2012 als 
auch 2013 eine Fachveranstaltung 
in Kooperation mit den österreichi-
schen Projektpartnern organisiert.

ÉPíTŐIPARI SZAKVÁSÁR – Év elején, januárban kerül megrendezésre 
a Baumesse Oberwart. A VMKIK az osztrák Projektpartnerekkel együtt-
működésben 2012-ben és 2013-ban is szakmai programot tartott 
a rendezvény során.

VON DER INNOVATION BIS ZUR 
VERFäLSCHUNG – Die Industrie- 
und Handelskammer des Komita-
tes Vas hält die Innovation bzw. 
den Schutz des geistigen Eigen-
tums für besonders wichtig. Aus 
diesem Grund hat sie eine Konfe-
renz für Unternehmer organisiert.

AZ INNOVÁCIÓTÓL A HAMISíTÁSIG – A VMKIK hagyományosan kiemelt 
területnek tartja az innovációt és a szellemi-tulajdon védelmét, ezért vál-
lalkozások részére a szellemi tulajdon védelméről szóló konferenciát 2012. 
és 2013. évben is megrendezte.

Diese Ziele werden, zur Stärkung 
der Kompetenzen der Unterneh-
mer, im Rahmen von verschiedenen 
fachspezifischen Veranstaltungen 
(Workshops, Bildungsveranstaltun-
gen, Weiterbildungen) verwirklicht. 
Wir möchten uns die auf beider-
seitigen Vorteilen des österrei-
chisch-ungarischen Grenzraumes 
aufbauenden Möglichkeiten zur 
Wirtschaftsentwicklung auch lang-
fristig zunutze machen.

petenciák erősítésének érdekében.
Az osztrák-magyar határmenti 
térség kölcsönös előnyökön alapuló 
gazdaságfejlesztési lehetőségeit kí-
vánjuk hosszú távon is kihasználni.

prOJekTBegLeiTuNg
antal elek 
pONs Tanácsadó, 
Oktató és szogáltató kft.
(pONs Consulting gmbH)
9700 szombathely, rákóczi út 48.
T: +36 30 473 6585
a.elek@gmx.net

prOJekTBegLeiTuNg
scardobona Consulting kft.
H-9400 sopron, Deák tér 17.
T: +36 30 22 93 777
F: +36 99 505 851
andras.vissi@scardobona.hu
www.scardobona.hu
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auFgaBe im prOJekT
regiONeT akTiv

regiONeT akTiv 
prOJekTBeN BeTöLTöTT 
sZerep

KISALFÖLD STIFTUNG FÜR UNTERNEHMENSFÖRDERUNG
KISALFÖLDI VÁLLALKOZÁSFejLeSZTéSI ALAPíTVÁny

Unsere Stiftung steht, als gesell-
schaftliche-gemeinschaftliche 
Initiative, mit den folgenden Tä-
tigkeitsbereichen seit mehr als 20 
Jahren im Dienst der Unternehmen: 
Unternehmensberatung, Infor-
mationsdienstleistung, Projekt-
management, Verwirklichung von 
internationalen und heimischen 
Wettbewerbsprogrammen und Un-
ternehmensfinanzierung (Országos 
Mikrohitel, Új Széchényi Kombinált 
Mikrohitel, MFB Kisvállalkozói 
Hitel).

Alapítványunk társadalmi-közös-
ségi kezdeményezésként több, 
mint 20 éve áll a vállalkozások 
szolgálatában az alábbi tevékeny-
ségi körökkel: Vállalkozási tanács-
adás; információszolgáltatás;
projektmenedzsment; nemzetközi, 
határon átnyúló és hazai pályá-
zati programok megvalósítása; 
vállalkozásfinanszírozás (Országos 
Mikrohitel, Új Széchenyi Kombinált 
Mikrohitel, MFB Kisvállalkozói 
Hitel).

ONLINE-MARKETINGAUS BILDUNG 
– Im Rahmen der Ausbildung 
bekamen die Unternehmen die 
Möglichkeit zu erfahren, was eine 
Webseite geschäftlich gesehen 
erfolgreich macht, und wie Inter-
netseiten dazu genutzt werden 
können.

ONLINE MARKETING KÉPZÉS – A képzés keretein belül a vállalkozások-
nak lehetőségük nyílt megismerni, hogy mitől lehet sikeres üzletileg egy 
weboldal, hogyan használhatják az internetet – akár határon túli – pia-
cok, partnerek elérésére.

NACHMITTAGE FÜR UNTER-
NEHMENSBERATUNG – Dank der 
Zusammenarbeit mit Fachleuten 
bekamen die Teilnehmer einen Über-
blick darüber, wie die Organe der 
Fachaufsicht funktionieren, über die 
Probleme der Unternehmen und die 
Möglichkeiten, diese zu beseitigen.

VÁLLALKOZÓI TANÁCSADÓ DÉLUTÁNOK – A fogyasztóvédelem, munka-
ügy, munkavédelem, NAV, iparjogvédelem szakembereinek közreműködésé-
vel a jelenlévők áttekintést kaptak a szakigazgatási szervek működéséről, a 
vállalkozásokat érintő problémákról, azok kiküszöbölésének lehetőségeiről.

Organisation und Abwicklung 
von Geschäftstreffen, Weiterbil-
dungen, Bildungsausflügen und 
gemeinsamen Veranstaltungen 
in enger Zusammenarbeit mit 
unseren Partnerunternehmen als 
wirtschaftliche Unterstützung der 
Kleinräume Kapuvár-Beled und 
Sopron-Fertőd. Zusammenarbeit 
mit allen Partnern in der Vorberei-
tung und Abwicklung der komple-
xen Projektprogramme.

Partnereinkkel és a vállalkozások-
kal szoros együttműködésben ta-
lálkozók, képzések, tanulmányutak 
és közös rendezvények szervezése, 
lebonyolítása a Kapuvár-Beled és 
Sopron-Fertőd kistérségek szakmai 
támogatásaként. Együttműködés 
az összes partnerrel a komplex 
projekt programok előkészítésében, 
lebonyolításában.

kONTakTaDresse
kisalföld stiftung für
unternehmensförderung
H-9022 győr, Czuczor g. u. 30.
T: +36 96 316 188
F: +36 96 511 124
info@kva.hu
www.kva.hu

prOJekTBegLeiTuNg
scardobona Consulting kft.
H-9400 sopron, Deák tér 17.
T: +36 30 22 93 777
F: +36 99 505 851
andras.vissi@scardobona.hu
www.scardobona.hu

24 | 

akTiviTÄTeN auFgaBe im prOJekT
regiONeT akTiv

TevÉkeNysÉgek regiONeT akTiv 
prOJekTBeN BeTöLTöTT 
sZerep



 | 2726 | 

DkT regiONeT akTív – 
Das kauFmÄNNisCHe 
TaLeNT
DKT – das kaufmännische Talent 
ist ein Brettspiel mit einem 
ähnlichen Spielmechanismus wie 
Monopoly. Es ist in Österreich eines 
der erfolgreichsten Brettspiele und 
wurde bereits 1936 publiziert. Auch 
in Ungarn ist dieses Spiel bekannt.
Das DKT REGIONET aktiv Spiel 
wurde erstellt, um die Projekt-
region Niederösterreich Süd, 
Ost-Steiermark, Burgenland und 
Westungarn besser und spielerisch 
kennenzulernen. Zahlreiche Bilder 
der einzelnen Regionen zeigen 
kulturelle, wirtschaftliche und tou-
ristische Sehenswürdigkeiten.

In der eigenen Region teurer 
einkaufen und trotzdem geringere 
Kosten haben als bei Beschaffun-
gen von außerhalb? Dies ist dann 
möglich, wenn Unternehmen auch 
längerfristige Transaktionskosten 
wie zeitaufwändige Reklamationen 
und längere Lieferzeiten etc. in ih-
ren Kalkulationen berücksichtigen. 
Dann wird das regionale Umfeld zu 
einem Faktor der betrieblichen Pla-
nung. Und das nicht nur im Bereich 
der Beschaffung: die Summe aller 
Potentiale, welche eine Region ein-
zelnen Unternehmen bietet, wird 
als Regionalkapital* bezeichnet und 
kann mittels sieben Erfolgsfakto-
ren erfasst werden:

1)  Regionale Wirtschafts-
kooperationen

2)  Regionale Beschaffung
3)  Persönliche Vernetzung 

in der Region
4)  Mitgestaltung der regionalen 

Standortentwicklung
5)  Regionaler Absatz
6)  Regionale Identität und
7)  Kompetenz der regionalen 

MitarbeiterInnen.

Hogyan lehetséges, hogy a saját 
régiónkban ugyan drágábban 
vásárolunk be, a kiadásaink mégis 
kevesebbek, mint a kívülről történő 
beszerzés esetén? Ez akkor válik 
láthatóvá, ha a vállalatok a hosszú 
távú tranzakciós költségeket, mint 
például az időigényes reklamációt 
és a hosszabb szállítási időt, stb., 
is számításba veszik. Ebben az 
esetben a regionális környezet a 
vállalati tervezés tényezőjévé válik. 
És nem csak a beszerzések terén: az 
összes lehetőség összege, amit egy 
régió az egyes vállalatoknak nyújt, 
regionális tőkének* számít és hét 
sikertényező révén nyilvánul meg:

1)  Regionális gazdasági 
együttműködés

2)  Regionális beszerzés
3)  Személyes kapcsolat - 

hálózat a régióval
4)  A regionális helyszínek 

fejlesztésében való részvétel
5)  Regionális értékesítés
6)  Regionális identitás és
7)  A regionális munkatársak 

szakértelme.

Sind diese Erfolgsfaktoren gut in 
der Firmenstrategie und im opera-
tiven Geschäft berücksichtigt, kann 
von einer Steigerung der lang-
fristigen Wettbewerbsfähigkeit 
des Unternehmens ausgegangen 
werden. Wie dieser Nutzen mess-
bar ist und wie hoch er für einzelne 
Unternehmen ausfällt, wird zur 
Zeit im Triestingtal, Standort einer 
der kleinregionalen Wirtschafts-
netzwerke von REGIONET aktiv, 
eingehend untersucht. 

Da betriebliche Kooperationen und 
Vernetzung mit dem unmittelbaren 
regionalen Umfeld ein zentrales 
Thema des Projekts REGIONET 
aktiv sind, integriert das Projekt 
den Ansatz des Regionalkapitals 
zunehmend in seine Aktivitäten. 
Damit soll bei den beteiligten Un-
ternehmen und Wirtschaftsnetz-
werken das Bewusstsein für den 
Nutzen der regionalen Zusammen-
arbeit weiter gestärkt werden.

*  Studie Erfolgsfaktor Region, Wie KMU 
ihr Regionalkapital optimal nutzen, ÖAR 
Regionalberatung GmbH, 2010

Amennyiben ezeket a sikerténye-
zőket a vállalat stratégiájában és 
operatív működésében megfelelően 
figyelembe veszik, feltételezhető a 
vállalat hosszú távú versenyképes-
ségének növekedése. Az hogy ezek 
az előnyök hogyan mérhetők és az 
egyes vállalatok számára milyen 
eredményekkel járnak, jelenleg 
Triestingtalban, a REGIONET aktív 
kistérségi gazdasági hálózatá-
nak egyik helyszínén kerül alapos 
vizsgálatra.

Mivel a közvetlen  regionális 
környezettel történő operatív 
együttműködés és hálózatépítés a 
REGIONET aktív központi témája,  
a projekt egyre növekvő mértékben 
integrálja a regionális tőke kalkulá-
cióját a tevékenységi körébe. Ez to-
vább erősíti a résztvevő vállalatok 
és gazdasági hálózatok regionális 
együttműködéséből adódó előnyök 
iránti tudatát.

* Tanulmány „Erfolgsfaktor Region. Wie 
KMU ihr Regionalkapital optimal nutzen“, 
ÖAR Regionalberatung GmbH, 2010

„UNTERNEHMEN NUTZEN DIE REGION – DAS REGIONALKAPITAL“
„A VáLLALATOK HASZNáLJáK A RÉGIÓT – A REGIONáLIS TŐKE”

DkT regiONeT akTiv – 
OsZTrák gaZDáLkODJ 
OkOsaN!
DKT vagyis az osztrák Gazdál-
kodj okosan! egy társasjáték, 
a Monopoly-hoz hasonló játék 
mechanizmussal. Ez Ausztria egyik 
legsikeresebb társasjátéka, amely 
már 1936-ban megjelent. A játék 
Magyarországon is ismert. A DKT 
REGIONET aktív társasjátékot 
azért dolgozták ki, hogy a Dél-
Alsó-Ausztriai, Kelet-Stájerországi, 
Burgenlandi és Nyugat-Magyaror-
szági projektrégiók egyszerűbben 
és játékosan megismerhetővé 
váljanak. Az egyes régiókról készült 
képek a régiók kulturális, gazda-
sági és turisztikai látványosságait 
mutatják be.
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In der vorliegenden Abschlussbro-
schüre werden viele Beispiele doku-
mentiert, die zeigen, wie regionale, 
grenzüberschreitende Vernetzung 
in einer grenzüberschreitenden 
Region erfolgreich umgesetzt 
werden kann.
Dabei geht es nicht um Vernet-
zung um der Vernetzung willen. 
Vielmehr werden durch diese 
Vernetzung umfangreiche Vorteile 
generiert, von denen alle in den 
Regionen profitieren. Dazu zählen 
insbesondere folgende Wirkungen, 
die sich im Zuge von REGIONET 
aktív zeigten:
•  viele neue Geschäfte mit anderen 

regionalen Unternehmen dies-
seits und jenseits der Grenze, 
mit denen bisher kein Kontakt 
bestand

•  erstmalige oder zusätzliche Ge-
schäftsbeziehungen und Geschäf-
te im Nachbarland

•  Vermittlung von Kunden und 
Aufträgen außerhalb der Region 
durch die Kontakte anderer regio-
naler Unternehmen diesseits und 
jenseits der Grenze

•  Verbesserung der Wettbewerbs-

ebben a zárókiadványban számos 
példa kerül bemutatásra, amelyek 
megmutatják, hogyan lehet  a regi-
onális, határon átnyúló vállalkozói 
hálózatot egy határon átnyúló 
régióban sikeresen kiépíteni. 
ugyanakkor a hálózatépítés nem 
a hálózatépítés kedvéért történik. 
A lényeg az, hogy a hálózat 
kiépítése nagy előnyöket teremt, 
amelyekből mindenki profitál a 
régióban. Idetartoznak a következő 
eredmények, amelyek a ReGIOneT 
aktív során mutatkoztak:
•  sok új üzletkötés a határ két olda-

lán található regionális vállalatok-
kal, amelyekkel eddig semmilyen 
kapcsolat nem volt

•  kezdeti vagy bővülő üzleti kapcso-
latok és üzletkötések a szomszé-
dos országban

•  vevők és megrendelések közvetíté-
se a régión kívül a többi regionális 
vállalat kapcsolatain keresztül a 
határ mindkét oldalán

•  a vállalatok versenyképességének 
javulása a vállalatok közötti szo-
rosabb együttműködés, valamint 
a képzésben és kapacitásépítésben 
való közös tevékenységek révén

fähigkeit der Unternehmen durch 
engere Kooperation zwischen den 
Unternehmen und gemeinsame 
Aktivitäten zu Qualifizierung und 
Kompetenzaufbau

•  stärkere emotionale Bindung 
der Unternehmen an die Region 
durch die regionale Zusammenar-
beit und Vernetzung

•  zusätzliche regionale Wertschöp-
fung und bessere Koordination 
durch eine engere Zusammen-
arbeit zwischen Wirtschaft und 
öffentlicher Hand in der Region

•  Verbesserung des wirtschaftli-
chen Klimas der Region durch 
enge Zusammenarbeit und 
laufende gemeinsame innovative 
Initiativen für die Zukunft

•  Intensivierung der grenzüber-
schreitenden Kooperation durch 
enge Zusammenarbeit zwischen 
den Unternehmen beiderseits der 
Grenze

Es gäbe noch zahlreiche weitere po-
sitive Auswirkungen. Bereits diese 
Auswahl zeigt aber die enorme Be-
deutung, die Vernetzungsaktivitä-
ten für die wirtschaftliche Entwick-
lung von Grenzregionen haben.

•  a vállalatok erősebb érzelmi 
kötődése a térséghez a regionális 
együttműködés és vállalkozói 
hálózat révén

•  további regionális értékteremtés 
és jobb koordináció a régióban 
a gazdaság és az állami szektor 
szorosabb együttműködése révén 

•  a térség gazdasági légkörének ja-
vulása a szoros együttműködés és 
a folyamatos, innovatív, a jövőért 
tett közös kezdeményezések révén

•  a határokon átnyúló együttmű-
ködés intenzívebbé válása a határ 
mindkét oldalán található vállal-
kozások közötti szoros együttmű-
ködés révén.

Még számos más pozitív eredményt 
fel lehetne sorolni. Már ez a szemel-
vény is mutatja a vállalkozási háló-
zati tevékenységek óriási jelentősé-
gét a határmenti térségek gazdasági 
fejlődésének tekintetében.

Seit mehr als einem Jahrzehnt erle-
ben wir in Österreich eine enorme 
Veränderung der demographischen 
und wirtschaftlichen Landschaft. 
Die städtischen Ballungszentren 
ziehen Bevölkerung und Unterneh-
men in einem atemberaubenden 
Tempo an, ländliche Regionen 
kämpfen um ihre Überlebensfä-
higkeit.
In unserer modernen Dienstleis-
tungs-, Informations- und Inno-
vationsgesellschaft ist die Anzahl 
und Dichte der Kontakte und 
Netzwerke entscheidend für den 
wirtschaftlichen Erfolg. Bekanntes-
tes Beispiel dafür ist Silicon Valley. 
Durch die hohe Einwohnerzahl und 
die enorme Dichte an Netzwerken 
gelingt es in Kalifornien immer wie-
der, für neue Internetanwendungen 
in kürzester Zeit eine enorme Zahl 
an Usern zu mobilisieren. Dadurch 
wird die Basis für den anschließen-
den weltweiten Erfolg gelegt.
Ländliche Regionen haben im 
Vergleich mit städtischen Gebieten 
eine sehr geringe Anzahl an Unter-

Ausztria demográfiai és gazdasági 
arculatának több mint egy évtizede 
tartó igen nagy változásának lehe-
tünk tanúi. A városi agglomerációk 
hihetetlen ütemben vonzzák az 
embereket és a vállalkozásokat, 
miközben a vidéki térségek a túlélé-
sért küzdenek.
Modern, szolgáltatás-, információ- 
és innovációalapú társadalmunk-
ban a kapcsolatok és kapcsolathá-
lózatok száma és sűrűsége döntő 
a gazdasági sikerek tekintetében. 
ennek legismertebb példája Silicon 
Valley. A régió nagy lélekszáma és 
a hálózatok roppant nagy sűrűsége 
révén Kaliforniában állandóan sike-
rül nagyszámú felhasználót mozgó-
sítani új webes alkalmazásokhoz a 
lehető legrövidebb időn belül.
ezzel alapozzák meg a későbbi 
világsikert. A városokhoz képest 
a vidéki térségekben sokkal kisebb 
a vállalatok száma. ezek a régión 
belül általában kevésbé vannak 
kapcsolatban egymással és első-
sorban az agglomerációkra össz-
pontosítják figyelmüket.

nehmen. Diese sind innerhalb der 
Region meist wenig vernetzt und 
orientieren sich vor allem an den 
städtischen Ballungszentren.
Ziel von REGIONET aktív ist es, 
diesem Sog der großen städtischen 
Ballungsräume aktiv entgegenzu-
wirken. Durch den Aufbau regiona-
ler Wirtschaftsplattformen sollen 
in den Regionen starke, eigenstän-
dige Netzwerkknoten entstehen. 
In diesen werden regionale und 
überregionale Geschäftsbeziehun-
gen von Unternehmen gebündelt 
und erweitert. Dadurch werden 
neue Kontakte, Ideen und Geschäf-
te für die regionalen Unternehmen 
generiert.
Gleichzeitig wird die Lage an der 
Grenze als Chance wahrgenommen, 
das Netzwerk zu erweitern und 
Geschäft über die Grenze auszu-
weiten. Die vielen Good Practice 
Beispiele in diesem Projekt zeigen, 
dass dieser Weg neue Chancen 
im Wettbewerb der Regionen 
eröffnet.

A ReGiOneT aktív célja az agg-
lomerációk szívóerejének aktív ellen-
súlyozása. Regionális gazdasági 
platformok megteremtése révén a 
régiókban erős, független hálózati 
csomópontok jönnek létre, ame-
lyekben összevonják és kiszélesítik a 
vállalatok regionális és régiók közti 
üzleti kapcsolatait. ennek révén új 
kapcsolatok, elképzelések és üzletek 
valósulnak meg a regionális vállala-
tok részére.
ugyanakkor a határmenti helyzetet 
lehetőségként kezelik a hálózat 
kibővítésére és az üzleti tevékeny-
ség határon túli kiszélesítésére. 
A számos Good Practice példa azt 
mutatja, hogy ez az út új lehetősége-
ket nyit meg a régiók versenyében.

VERNETZUNG ENTSCHEIDET ÜBER DEN ERFOLG DER REGIONEN
A VáLLALKOZÓI HáLÓZAT HATáROZZA MEG A RÉGIÓK SIKERÉT

VORTEILE REGIONALER UND GRENZÜBERSCHREITENDE VERNETZUNGSAKTIVITäTEN
A REGIONáLIS ÉS HATáRON áTNYÚLÓ HáLÓZATI TEVÉKENYSÉGEK ELŐNYEI
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7. gÜ pressekONFereNZ
Direkt an der österreichisch-unga-
richen Grenze mitten am Neusied-
ler See im Rahmen einer 
Bootsfahrt fand die erste grenz-
überschreitende Pressekonferenz 
statt. Präsentiert wurde die Bro-
schüre „Instrumente für regionale 
Vernetzung“ in der gute Beispiele 
für die Unterstützung von Unter-
nehmerInnen vorgestellt wurden, 
die regionale Netzwerke aufbauen 
wollen, welche wiederum die Basis 
für eine nachhaltige grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit 
sind. Auch im Projekt entwickelte 
erfolgreiche Instrumente zur 
Vernetzung und Weiterentwick-
lung von KMU wurden der Presse 
vorgestellt.

8. kmu-FOrsCHuNg 
sOprON
Eine umfassende Studie zur 
Analyse der Situation der KMU 
in Sopron wurde erstellt mit dem 
Ziel, die grenzüberschreitenden 
Wirtschaftskooperationen – und 
damit auch die grenzüberschrei-
tende Wirtschaftsregion – auf 
Basis dieser Detailinformationen 
zu optimieren. Die Wettbewerbs-
fähigkeit der kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen der 
Kleinregion Sopron-Fertőd, die Zu-
sammenfassung der Erfahrungen 
und Vorschläge für Entwicklungs-
strategien waren die Kernthemen 
der Studie.

7. HaTárON áTNyÚLÓ 
saJTÓkONFereNCia
Az első határon átnyúló sajtókon-
ferenciára az osztrák-magyar határ 
közvetlen közelében, a Neusiedler 
See közepén egy hajókirándulás 
keretében került sor. A sajtókon-
ferencián bemutatásra került a 
„Regionális hálózatépítés eszkö-
zei” című kiadvány, amely hasznos 
példákat ismertet olyan vállalkozá-
sok támogatásával kapcsolatban, 
amelyek regionális vállalkozói há-
lózatot szeretnének kiépíteni, egy 
tartós határon átnyúló együttmű-
ködés pillérekénti. A sajtó számára 
bemutatásra kerültek a projekt 
keretén belül a kis- és középvállal-
kozói hálózat kiépítésére és fejlesz-
tésére kidolgozott eszközök is.

8. kkv-TaNuLmáNy 
sOprON
Egy átfogó tanulmány készült 
a kis- és középvállalkozások 
helyzetének elemzésére azzal a 
céllal, hogy a részletes információk 
alapján optimalizálják a határon 
átnyúló gazdasági együttműkö-
dést és ezzel együtt a határon 
átnyúló gazdasági térségeket. 
A tanulmány fő témája a Sopron-
Fertődi Kistérség kis- és középvál-
lalkozásainak versenyképessége, 
valamint a tapasztalatok és a 
fejlesztésstratégiai indítványok 
összefoglása volt.

9. gÜ kreaTiv Ws –  
19. 10. kva
 „Designed in Central Europe“ – Mi-
torganisation eines Workshops von 
ungarischen und österreichischen 
DesignexpertInnen mit dem Ziel, 
Designer anzuregen, ihre Ideen in 
grenzüberschreitenden Kooperati-
onen umzusetzen. Informationen 
zur Förderung von kreativen Un-
ternehmen über die Möglichkeiten 
der Koordination ihrer Aktivitä-
ten, sowie Erfolgsstorys über die 
Umsetzung von Ideen wurden am 
Institut für Angewandte Kunst 
der Westungarischen Universität 
einem interessierten Publikum 
vermittelt.

10. WÄHruNgs-
kONFereNZ sOprON
Regionale Währungen sind ein 
Motor für die regionale Wirtschaft 
und tragen zur Schaffung eines 
regionalen Identitätsbewusst-
seins bei. Dies war die Botschaft 
der Währungskonferenz an der 
Universität Sopron, an der rund 70 
TeilnehmerInnen aus Österreich, 
Ungarn, Deutschland und der 
Schweiz teilnahmen. Unter den 
hochrangigen ReferentInnen: Ist-
van Varga, Mitglied des Aufsichts-
rates der ungarischen National-
bank, der einer lokalen Währung in 
der globalen Wirtschaft eine gute 
Chance einräumte.

9. HaTárON áTNyÚLÓ 
kreaTív WOrksHOp
„Designed in Central Europe“ – ma-
gyar és osztrák design szakértőkből 
álló munkacsoport szervezése, 
azzal a céllal, hogy a tervezőket 
arra ösztönözzék, hogy ötleteiket 
határon átnyúló együttműködés-
ben valósítsák meg. A Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Alkalmazott 
Művészeti Intézetében bemutatott 
kreatív vállalkozások támogatásá-
val és tevékenységük összehango-
lásával kapcsolatos információk, 
valamint ötletek megvalósításáról 
szóló sikertörténetek érdeklődő 
közönségre leltek.

10. HeLyi pÉNZ 
kONFereNCia, sOprON
A helyi pénzek hajtóerőt jelentenek 
a regionális gazdaság számára és 
hozzájárulnak egy kistérség iden-
titástudatának kialakulásához. Ez 
volt a Soproni Egyetemen tartott 
Helyi Pénz Konferencia üzenete, 
amelyen mintegy 70 Ausztriából, 
Magyarországról, Németországból 
és Svájcból érkező érdeklődő vett 
részt. A magas rangú előadók 
között volt Varga István, a Magyar 
Nemzeti Bank felügyelő bizottsá-
gának tagja, aki jó esélyeket lát 
a helyi pénz számára a globális 
gazdaságban.

1. seiBersDOrF - 
FOrsCHuNg
Startschuss der Vernetzungsiniti-
ative Wirtschaft und Forschung in 
Seibersdorf. Besichtigungen und 
Gespräche mit der Firma Nuclear 
Engineering und dem Austrian 
Institute of Technology (AIT), Öster-
reichs größtem außeruniversitärem 
Forschungsinstitut, führten zu an-
geregten Diskussionen, aus denen 
Wirtschaftstreibende der Region, 
sowie die ungarische Delegation viel 
Input mitnehmen konnten.

2. BLauFraNk 
(kva/sOprON)
Ein Weg zum Markteinstieg in der 
Region Sopron führte über die Nut-
zung des dort erfolgreichen „Blau-
frank“ Marketingnetzwerkes, das 
an Annahmestellen aus Österreich 
interessiert ist. Im Rahmen einer 
Roadshow wurde burgenländischen 
Unternehmen diese Chance vorge-
stellt, sowie wichtige Informationen 
zur Umsetzung des Konzeptes, das 
eine gemeinsame Währung und 
Vermarktung beinhaltet, geliefert.

3. ggkm (sOprON/ma)
Erste grenzüberschreitende Ge-
schäftskontaktemesse in Sopron. 
Rund 100 UnternehmerInnen aus 
Österreich und Ungarn fanden sich 
in der  Westungarischen Universi-
tät in Sopron ein, um potenzielle 
Geschäftspartner kennenzulernen 
und Kooperationsmöglichkeiten 
auszuloten.

1. seiBersDOrF
TaNuLmáNy
Gazdasági és a kutatási háló-
zatépítés kezdeményezésének 
startja Seibersdorfban. A Nuclear 
Engineering Kft.-nél és az Osztrák 
Technológiai Intézetnél (AIT), 
Ausztria legnagyobb nem egyete-
mi kutatóintézetében tett látoga-
tások és beszélgetések izgalmas 
eszmecserét eredményeztek, 
amelyekből a régió üzletemberei 
és a magyar látogatók sok új ötle-
tet vihettek haza.

2. sOprONi kÉkFraNk
A Soproni térségben a piacra lépés 
egyik módja az ott sikeres „Kék-
frank” marketing hálózat haszná-
lata, amelynek osztrák elfogadóhe-
lyek is az érdekkörébe tartoznak.
A lehetőség egy roadshow 
részeként került bemutatásra a 
burgenlandi vállalkozók részére és 
fontos információkat szolgáltatott 
a közös valutát és az értékesítést 
tartalmazó koncepció megvalósí-
tásával kapcsolatban.

3. HaTárON áTNyÚLÓ 
ÜZLeTi kapCsOLaTOk 
vására, sOprON
Az első határon átnyúló üzleti 
kapcsolatok vására Sopronban. 
Mintegy 100 osztrák és magyar 
vállalkozó jelent meg a soproni 
Nyugat-magyarországi Egyetemen, 
hogy lehetséges üzleti partnere-
ket ismerjen meg és felmérje az 
együttműködési lehetőségeket.

4. Baumesse OBerWarT 
miT FaCHveraNsTaLTuNg 
(iHk)
Organisation einer internationalen 
Fachveranstaltung zu den Themen 
energiebewusster Bau und Ausbil-
dung von nötigen Fachkräften im 
Rahmen der Baumesse Oberwart. 
Die Messe gilt als grenzüber-
schreitender Hotspot für Bauun-
ternehmen und hatte 2012 den 
Schwerpunkt Energiesparen und 
Energiegewinnen.

5. sTuDieNreiseN 
30 ungarische Lehrlinge, die an der 
Lehrausbildung in Österreich inte-
ressiert sind, erhielten im Rahmen 
einer Studienreise Informationen 
über das duale System in Öster-
reich. Vor allem die praktischen 
Einblicke in die Lehrausbildung im 
Betrieb, die sie über Firmenbesu-
che in der Buckligen Welt und im 
Wechselland gewinnen konnten, 
hinterließen tiefen Eindruck.

6. OBLeuTeTreFFeN 
iN kösZeg
Zweites Treffen der Sprecher und 
Obmänner der Wirtschaftsplattfor-
men aus dem Projektgebiet. Man 
tauschte sich über die jeweiligen 
Erfahrungen und umgesetzten 
Best Practice Beispiele aus und 
ging in die Planung möglicher 
grenzüberschreitender Aktivitäten

4. ÉpíTŐipari sZakvásár 
És sZakreNDeZvÉNy, 
OBerWarT
Az energiatudatos építkezésről és 
a szükséges szakemberek képzésé-
ről szóló nemzetközi szakrendez-
vény szervezése az oberwarti 
épí tő i pa ri szakvásár keretében. 
A szakvásár az építkezési vállalko-
zók rendelkezésére álló, határokon 
átnyúló hotspotnak tekinthető, 
amelynek fő témája 2012-ben az 
energiatakarékosság és az energia-
termelés volt.

5. TaNuLmáNyuTak
30 az ausztriai szakképzés iránt 
érdeklődő tanuló egy tanulmányút 
keretében információkat kapott 
az osztrák kettős rendszerről. 
Különösen mély benyomást tett 
rájuk, hogy a Bucklige Welt és 
Wechselland régiókban tett üzem-
látogatások során betekintést 
nyerhettek az üzemekben történő 
szakmai gyakorlatokba.

6. kOOrDiNáTOrOk
TaLáLkOZÓJa
A projektterületeken működő gaz-
dasági platformok szóvivőinek és 
vezetőinek második találkozója. 
A találkozón a mindenkori tapasz-
talatok és a megvalósított Best 
Practice példák eszmecseréjére és 
a lehetséges határon átnyúló tevé-
kenységek tervezésére került sor.

GRENZÜBERSCHREITENDE GOOD PRACTICE BEISPIELE 
HATáRON áTNYÚLÓ GOOD PRACTICE PÉLDáK



REGIONET AKTIV wird im Rahmen des Programms zur grenzüberschreitenden Kooperation Österreich-
Ungarn 2007–2013 durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, das Bundesministerium für 
Wirtschaft, Familie und Jugend, Ungarn, die Wirt schaftskammer Niederösterreich, die Wirtschaftskam 
mer Burgenland und die Landesregierung Steiermark, Abt. 7 Raumplanung gefördert.

ReGIOneT AKTIV projektet az Ausztria–Magyarország 2007–2013 határmenti együttműködési prog -
ram keretében az európai Regionális Fejlesztési Alap, a Szövetésgi Gazdasági, Családi és Ifjú sági Mi-
nisztérium, a Magyar Köztársaság Kormánya, az Alsó–ausztriai Gazdasági Kamara, a Burgen landi Gaz-
dasági Kamara és Stájerország Tartományi Kormányának 7-es Területfejlesztési Osztálya támogatja.

Felső-Répcementi Többcélú 
Kistérségi Társulás, Csepreg
Molnár Zoltán
Széchenyi tér 27, H-9735 Csepreg
T +36 94 358 031, F +36 94 358 031
csepreg-buk.tkt@pr.hu

Kapuvár-Beledi Kistérség 
Többcélú Társulása, Kapuvár
Dukai Tibor
Fö tér 1, H-9300 Kapuvár
T +36 96 596 003, F + 36 96 596 005
kisterseg@kapuvar.hu
www.kapuvar.hu

Kőszeg Város és Vonzáskörzete
Többcélú Kistérségi Társulása, Kőszeg
Huber László
Jurisics tér 8, H-9730 Köszeg
T +36 94 562 554, F +36 94 562 554
kozbeszerzes@koszegikisterseg.hu

Kisalföld Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány, Győr-Sopron
Dr. Ivancsics János
Czuczor G. u. 30, H-9022 Györ
T +36 99 512 530, F +36 99 512 534
ivancsics@kva.hu, www.kva.hu

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás
Dr. Bihari István
Széchenyi tér 1, H-9400 Sopron
T +36 99 506 870, F +36 99 506 871
kisterseg@kisterseg.sopron.hu

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
Szombathely
Kiss Sandor
Honvéd tér 2, H-9700 Szombathely
T +36 94 506 640, F +36 94 316 936
vmkik@vmkik.hu, www.vmkik.hu

Verein zur Förderung der Regionalentwicklung
Regionalmanagement Oststeiermark
Mag. Daniela Adler-Neubauer, PMBA
Gleisdorfer Strasse 43, A-8160 Weiz
T +43 3172 30930
office@oststeiermark.at
www.oststeiermark.at

Regionalmanagement Burgenland GmbH
Roman Wappl
Technologiezentrum
Industriestrasse 6, A-7423 Pinkafeld
T +43 3357 901024, F +43 3357 901024
roman.wappl@rmb-sued.at
www.rmb.co.at

Regionalverband Industrieviertel 
Projektmanagement
Schlossstraße 1, A-2801 Katzelsdorf
T: +43 2622 27156, F: +43 2622 27156-99
projekte@industrieviertel.at
www.industrieviertel.at

Partnerschaft für Wirtschaft in der Region
Partnerség a régió gazdaságáért

prOJekTparTNer i PROJEKTPARTNEREK


