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A RECOM – Regional Cooperation Management HU-AT 2014 – az EU által támogatott 
projekt, amely minden területen szakszerűen segíti a határon átnyúló együttműködést. 
Segítünk abban, hogy az emberek gondolkodásából is eltűnjenek a határok, 
megszűnjenek a nyelvi akadályok, és a megfelelő személyeket a megfelelő időben 
hozzuk össze egymással! 

A RECOM HU-AT 2014 működtetői a regionális fejlesztés szervezetei, amelyek többéves 
tapasztalatukkal gazdagítják a határokon átnyúló együttműködést. Céljaik a következők:

� A határon átívelő tevékenységek fokozott elfogadtatása
� Az együttműködés tudatosításának ösztönzése
� Magyarország és Ausztria régiói közti együttműködés elmélyítése (HU-AT régió) 

A projekt a határon átívelő tapasztalatcsere 
és a regionális kooperációs menedzsment 
platformjának tekintendő. A régiók között 
és a régiókban megvalósítandó ötleteket, 
kezdeményezéseket és projekteket szeretnénk 
támogatni, és eredményes megvalósításukhoz 
hozzájárulni. 

RECOM – Regional Cooperation Management HU-AT 2014  –  ist ein von der EU gefördertes 
Projekt, das grenzüberschreitende Zusammenarbeit in allen Bereichen professionell 
unterstützt. Wir helfen mit, Grenzen in den Köpfen abzubauen, Sprachbarrieren zu 
beseitigen und bringen die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt zusammen! 

Träger von RECOM HU-AT 2014 sind Organisationen der Regionalentwicklung, die sich mit 
ihrer langjährigen Erfahrung in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit einbringen. Ihre 
erklärten Ziele: 

� Steigerung der Akzeptanz für grenzüberschreitende Aktivitäten
� Förderung des Kooperationsbewusstseins
� Intensivierung der Zusammenarbeit der Regionen Ungarns und 

Österreichs (Region HU-AT)

Das Projekt versteht sich als Plattform für einen 
grenzüberschreitenden Erfahrungsaustausch und 
regionales Kooperationsmanagement. 
Ideen, Initiativen und Projekte von, zwischen und 
in den Regionen wollen wir unterstützen und zu 
einer erfolgreichen Umsetzung verhelfen.

Grenzenlos - Zusammen - Arbeiten

� Határokon átnyúló kezdeményezések 
és projektötletek és kooperációk és 
partnerségek, 

� városi és községi együttműködések. 

� „people-to-people“-tevékenységek, 
mint pl. kis, határon átnyúló projektek, 
partnerségek és kooperációk, 

� regionálisan kiemelt fontosságú, a 
hálózati munka keretei közt általunk 
kísért projektek,

létrejöttét támogatjuk. 

INFOBOX
INFOBOX

 |  PROJEKT & IDEE  |  

HU AT

Wir fördern das Entstehen von:
� grenzüberschreitenden Initiativen 

und Projektideen, Kooperationen 
und Partnerschaften,

� Städte- und Gemeindekooperationen, 

� „people-to-people“-Aktivitäten, wie 
kleinen grenzüberschreitenden Vorhaben,
Partnerschaften und Kooperationen,

� regionalen Leitprojekten, die wir im
Rahmen der Netzwerkarbeit begleiten.

 |  PROJEKT & ÖTLET  |  

Határok nélkül - együtt - dolgozni
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2010 májusában volt a kétoldalú, régiókat átfogó RECOM HU-AT hálózatok kialakítás-
ának nyitórendezvénye. Azóta a határ menti régiók versenyképességének erősítése, 
tematikusan célirányos információ- és tapasztalatcsere és főleg a helyi és regionális 
(projekt)kezdeményzések támogatása áll a középpontban. 

Az öt hálózati téma (lásd infobox) valamennyi lényeges területet lefedi. Nyugat-
dunántúli, alsó-ausztriai, burgenlandi, stájerországi és bécsi szereplők, intézmények és 
projektgazdák működnek közre. 

Témánként évente kétszer hálózati találkozókra kerül sor, amelyeket tanulmányutak, 
műhelytalálkozók és professzionális hálózat- és potenciálelemzés egészítenek ki.  

A hálózatok a határon átnyúló regionális fejlesztéshez járulnak hozzá. A dinamikus 
hálózatfejlesztési folyamat biztosítása érdekében a hálózatok az alábbiakat nyújtják: 

� tematikusan célirányos információ- és 
    tapasztalatcserét
� a hálózati ajánlatok tartalmának és 
    folyamatának egyeztetését a résztvevőkkel
� rendszeres alkalmazkodást a hálózat tagjainak 
    igényeihez  

Im Mai 2010 fand die Auftaktveranstaltung zur Bildung bilateraler regionsübergreifender 
RECOM HU-AT Netzwerke statt. Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Grenzregionen, 
ein thematisch gezielter Informations- und Erfahrungsaustausch und vor allem die 
Unterstützung lokaler und regionaler (Projekt)initiativen sind seither im Fokus.

Fünf Netzwerkthemen (siehe Infobox) decken alle wesentlichen Bereiche ab. Aus West-
transdanubien, Niederösterreich, dem Burgenland, der Steiermark und Wien sind Akteur-
Innen, Institutionen und ProjektträgerInnen involviert.

Zu allen Themen � nden ein bis zwei Mal jährlich Netzwerktre� en statt, ergänzt von 
Exkursionen, Workshops und einer professionellen Netzwerk- und Potentialanalyse. 

Die Netzwerke verstehen wir als Beitrag zur grenzüberschreitenden Regionalentwicklung. Um 
einen dynamischen Netzwerkentwicklungsprozess zu garantieren, bieten die Netzwerke:

� Thematisch gezielten Informations- und 
Erfahrungsaustausch

� Abstimmung von Inhalten und Abläufen der 
Netzwerkangebote mit den TeilnehmerInnen

� Regelmäßiges Anpassen an den Bedarf der 
Netzwerkmitglieder 

Die richtigen Leute im richtigen 
Moment kennen lernen!

Ismerje meg a megfelelő időben 
a megfelelő személyeket!

Netzwerkthemen
� Umwelt und Energie
� Bildung und Arbeitsmarkt
� Tourismus
� Verkehr und Mobilität
� Wirtschaft-Forschung-Innovation

INFOBOX
Hálózati témák

� Környezet és energia 
� Képzés és munkaerőpiac 
� Turizmus 
� Közlekedés és mobilitás 
� Gazdaság, kutatás, innováció 

INFOBOX

 |  NETZWERKE / TREFFEN / EXKURSIONEN  |   |  HÁLÓZATOK / TALÁLKOZÓK / TANULMÁNYUTAK   |  
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A kultúrák és a nyelvek különbözősége gyakran félreértést és eltérő értelmezést 
eredményez, mert gondolkodásunkat rég kialakult korlátok gátolják. A 
projektgazdáknak szánt „interkulturális menedzsment“ és egyéb tréningajánlataink, 
valamint speciális nyelvtanfolyamaink segítenek a gondolkodásunkat korlátozó 
határok megszüntetésében.   

Rendszeresen kínálunk különböző területeket felölelő szemináriumokat (lásd infobox) 
és „interkulturális menedzsment“ témájú tréningeket, hogy humoros, ugyanakkor 
(ön)kritikus módon tanuljuk meg megkérdőjelezni azt, miként is viszonyulunk más 
kultúrák képviselőihez. 

Az általunk nem értett nyelvekkel szembeni előítéleteket, az idegen kultúrákat és 
egészen általánosságban valamely más kultúra képviselőjét tapasztalt kétnyelvű 
trénerek vezetésével esetpéldákkal, szerepjátékokkal stb. közelítjük meg.  

Rendszeresen kínálunk magyar 
nyelvtanfolyamokat. Az alapszókincs 
(társalgás) fontosságából kiindulva 
elsősorban az interaktív és gyakorlati 
jelleg áll előtérben.   

Verschiedene Kulturen und verschiedene Sprachen führen nicht selten zu Missverständ-
nissen und Di� erenzen, weil längst eine Barriere im Kopf aufgebaut wurde. 
„Interkulturelles Management“ und andere Trainings-Angebote sowie spezielle 
Sprachkurse für ProjektträgerInnen sind unser Angebot, um die Grenzen in den Köpfen 
zu überwinden.

Seminare zu verschiedenen Bereichen (siehe Infobox) und Trainings zum Thema 
„Interkulturelles Management“ werden regelmäßig angeboten, um in humorvoller aber 
auch (selbst)kritischer Weise den Umgang mit dem jeweils Anderen hinterfragen zu 
lernen. 

Vorurteilen gegenüber Sprachen, die man nicht versteht, fremden Kulturen und ganz 
allgemein dem Anderen geht es mit konkreten Fallbeispielen, Rollenspielen etc. unter der 
Anleitung professioneller zweisprachiger TrainerInnen an den Kragen!

Ungarisch-Sprachkurse werden regel-
mäßig angeboten. Ausgehend vom 
Schwerpunkt Grundwortschatz (Konver-
sation) wird dabei vor allem auf Inter-
aktivität und Praxisbezug geachtet.  

Spielerisch lernen, wie der Andere tickt!Tanulja játszva, hogy miként gondolkodik a másik!

Seminare
� Sprachkurs Ungarisch
� Interkulturelles Management
� Kommunikation und PR international
� Planungsworkshops - zur Vorbereitung für 
   die zukünftige EU-Förderperiode u.v.m.

INFOBOX
Szemináriumok

� Magyar nyelvtanfolyamok
� Interkulturális menedzsment
� Kommunikáció és nemzetközi PR
� Tervezői műhelytalálkozók – 

felkészülésként az EU következő 
programozási időszakára stb.

INFOBOX

 |  INTERKULTURELLE TRAININGS & SPRACHKURSE  |   |  INTERKULTURÁLIS TRÉNINGEK & NYELVTANFOLYAMOK  |  
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A „people to people“ fogalma olyan projekteket jelöl, amelyek a szomszédos országok lakóinak és 
intézményeinek célzott megismerését helyezik középpontba. Iskolai, városi és községi kooperációkat, de 
mindenekelőtt kisebb projekteket segítünk, támogatunk, nem utolsósorban azért, hogy a közös Európa 
gondolatát elhintsük az emberek között. Ezenkívül ezek a nemzeti támogatási programok különösen 
bürokráciamentesen bonyolíthatók le. 

Számos sikeres alsó-ausztriai, burgenlandi és stájerországi projekt tesz tanúbizonyságot arról, mennyire közkedveltek 
ezek a kisebb nagyságrendű projektek. Három RECOM HU-AT régióban kimondottan méretre szabott támogatási 
akciók vannak, amelyeket az alábbi projektek példáznak:  

� HATÁROK NÉLKÜLI Regionális Fejlesztés Alsó-Ausztria
Krumbach (Faluújítoi Egyesület) és Kőszeg város (Magyarország) partnersége mindkét ország azon zarándokcsoportjainak 
megismerkedését támogatja, amelyek a Mária-zarándokúton Romániából Magyarországon keresztül Mariazellbe tartanak.     

� EUREKO (Eurégió kooperációs kezdeményezés) Burgenland:
A SAFETY-Tour gyermekbiztonsági olimpia nagyszabású verseny formájában -  Európa legnagyobb biztonságpedagógiai 
rendezvényeként – ismerteti meg az iskolásokat a komoly esetekben elengedhetetlen tudással.  A verseny osztrák iskolai 
osztályok és a szomszédos országok osztályai között zajlik.

� GRENZ-FREI /HATÁR-MENTESEN (Regionális Kezdeményezések 
Határon Átnyúló Alapja) Stájerországban:
a „Vámhivatal“ projekt keretében a Bad Radkersburg-i üresen álló 
vámépületek a jövőben kulturális, képzési, gazdasági és tudományos 
rendezvények helyszínéül szolgálnak. A „Trigon-gondolat“ szellemében 
vámos antennaállomásokat hoznak létre többek között Ausztriában, 
Magyarországon és Szlovéniában. 

Unter dem Begri�  „people to people“ werden Projekte bezeichnet, die das gezielte Kennenlernen von Menschen 
in den Nachbarländern und ihren Institutionen in den Mittelpunkt stellen. Schulkooperationen, Städte- und 
Gemeindekooperationen, vor allem aber kleinere Vorhaben werden unterstützt und gefördert, nicht zuletzt, 
um den Gedanken eines gemeinsamen Europas von den Menschen zu den Menschen zu bringen. Diese nationalen 
Förderprogramme werden darüber hinaus besonders unbürokratisch abgewickelt. 

Zahlreiche erfolgreiche Projekte in Niederösterreich, Burgenland und der Steiermark zeugen von der Beliebtheit 
derartig kleinteiliger Projekte. In drei RECOM HU-AT Regionen gibt es speziell dafür zugeschnittene Förderaktionen, 
für die hier je ein Beispielprojekt steht:

� GRENZENLOSE Regionalentwicklung  in Niederösterreich: 
Die Partnerschaft Krumbach (Dorferneuerungsverein) und Stadtgemeinde Köszeg (Ungarn) unterstützt das Kennenlernen von 
Pilgergruppen aus beiden Ländern, die auf dem Marienpilgerweg von Rumänien über Ungarn bis nach Mariazell unterwegs sind.    

� EUREKO (Euregio Kooperationsinitiative) Burgenland:
Die SAFETY-Tour-Kindersicherheits-Olympiade vermittelt Schulkindern im Rahmen eines Wettbewerbs – der größten sicher-
heitspädagogischen Veranstaltung Europas –, ausgetragen zwischen Schulklassen aus Österreich und Nachbarländern, das 
nötige Wissen für Ernstfälle. 

� GRENZ-FREI (Grenzüberschreitender Fonds für Regionale Initiativen) 
in der Steiermark: 
Im Rahmen des Projektes „Zollamt“ werden die leerstehenden Zollamtsgebäude 
in Bad Radkersburg ihre Türen künftig als o� ene Veranstaltungsorte für Kultur, 
Bildung, Wirtschaft und Wissenschaft ö� nen. Im Sinne des „Trigongedankens“ 
werden Zollamt-Antennen-Stationen u.a. in Österreich, Ungarn, Slowenien 
errichtet. 

Wir wollen, dass aus Partnern Freunde werden!Azt szeretnénk, hogy a partnerek barátokká váljanak!

„people to people“
Unbürokratisch zum perfekten Projekt!

� Hilfe bei der Ideenentwicklung
� Hilfe bei der Partnersuche
� Unterstützung bei der Einreichung
� Tipps & Tricks für die Umsetzung

INFOBOX

 |  PEOPLE TO PEOPLE  |  

„people to people“
Bürokráciamentesen a tökéletes projekt felé!

� Segítségnyújtás az ötlet kidolgozásában 
� Segítségnyújtás a partnerkeresésben 
� Támogatás a pályázat benyújtásakor 
� Tippek és trükkök a megvalósításhoz 

INFOBOX

 |  PEOPLE  TO  PEOPLE  |  
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A szakszerű partnerkereséstől a projektfejlesztésben nyújtott tartalmi támogatáson 
a határon átívelő együttműködésre irányuló óvatos szenzibilizálásig terjed speciális 
támogatási palettánk.

� Személyes tanácsadás mindkét nyelven (németül/magyarul)
� Tartalmi segítségnyújtás a határon átívelő projektötletek kidolgozásában 
� Egyeztetés a helyi és regionális igényekre való tekintettel a projektek keretében 
� Kapcsolatközvetítés a megfelelő projektpartnerek felé 
� Szemináriumok, műhelytalálkozók, tanulmányutak és partnerbörzék szervezése 
    és többnyelvű moderációja 
� Hasonló témájú projektek hálózatba kapcsolása és szinergiák létrehozása  
� Az európai trendek kapcsán rendszeres tapasztalatcsere Európa más régióival 
� Egyeztetés az illetékes programszervekkel, illetve tartományi osztályokkal 

Von der professionellen Partnersuche über die inhaltliche Unterstützung bei 
Projektentwicklungen bis zur behutsamen Sensibilisierung für grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit reicht unser spezielles Unterstützungs-Angebot.

� Persönliche Beratungen in beiden Sprachen (Deutsch/Ungarisch)
� Inhaltliche Unterstützung bei der Entwicklung grenzüberschreitender Projektideen
� Abstimmung auf lokale und regionale Bedürfnisse im Rahmen der Projekte
� Kontaktvermittlung zu passenden ProjektpartnerInnen
� Organisation und mehrsprachige Moderation von Seminaren, Workshops,   
    Exkursionen und Partnerbörsen
� Vernetzung von Projekten mit ähnlichen Schwerpunkten und Scha� en 
    von Synergien
� Regelmäßiger Erfahrungsaustausch zu europäischen Trends mit anderen 
    Regionen Europas 
� Abstimmung mit den zuständigen Programmstellen bzw. Landesabteilungen

Wir helfen, wo wir können! Segítünk, ahol tudunk! 

Itt talál meg minket! Hier sind wir!

INFOBOX INFOBOX

 |  BERATUNGSLEISTUNGEN  |   |  TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK  |  

� Sopron
� Győr
� Szombathely
� Zalaegerszeg
� Nagykanizsa

� Sopron
� Győr
� Szombathely
� Zalaegerszeg
� Nagykanizsa

� Katzelsdorf
� Wien
� Eisenstadt
� Graz

� Katzelsdorf
� Wien
� Eisenstadt
� Graz© foto: steve haider
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Mit einer einzigartigen und speziellen Angebotspalette stehen wir mit Rat und Tat zur Seite – damit der sichere 
Weg zum eigenen Projekt auch für Sie problemlos wird! Unsere Homepage www.recom-huat.eu gibt regelmäßig 
aktualisiert und detailliert Antwort zu allen Fragen:

Eine Landkarte zum Erfolg! – Mit einem Klick � nden Sie auf unserer AkteurInnenlandkarte dutzende Institutionen 
und AkteurInnen in der Grenzregion Österreich-Ungarn. Begeben Sie sich auf eine virtuelle Reise zu den wichtigsten 
Info- und Beratungsstellen zu allen Netzwerkthemen. Die auf Google Maps basierenden Daten gibt es zum Download 
auf der Homepage.

Behalten Sie die Übersicht! – Projektdatenblätter aller geförderten ETZ-Projekte, die durch den europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung im Rahmen des Programms zur grenzüberschreitenden Kooperation Österreich-Ungarn 
gefördert werden, gibt es – übersichtlich und gut verständlich – zum Download auf unserer Homepage.

Machen Sie sich ein Bild! – Unser RECOM Film kam beim Grand Prix Victoria in die Endauswahl und wurde bei den 25. 
Internationalen Wirtschafts� lmtagen 2012 präsentiert. Nehmen Sie sich eine Viertelstunde Zeit, und erfahren Sie, was 
der amtierende Robotik-Weltmeister, ein innovativer Öko-Weinbauer und die in Europa führenden Experten in Sachen 
Ge� ügelwirtschaft gemeinsam haben! Sie alle haben ihre Grenzen längst überschritten und arbeiten gemeinsam mit 
tschechischen, slowakischen, ungarischen oder österreichischen Partnern in einem von der EU geförderten Projekt 
zusammen! Auch den Film gibt’s zum Download auf der Homepage.

Strategisch denken! – Um die grenzüberschreitende Arbeit zu vereinfachen, ist es notwendig, Strukturen  und 
Entwicklungsstrategien der einzelnen Regionen kennen zu lernen. Als Serviceleistung – gegliedert nach den 
Netzwerkthemen – bieten wir einen Überblick in den RECOM-Regionen Wien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark 
und Westungarn – natürlich zum Download auf der Homepage.

Egyedülálló és speciális kínálati palettával segítjük Önt annak érdekében, hogy saját projektjéhez vezető út az Ön 
számára se legyen nehéz kövekkel kirakva! A www.recom-huat.eu honlapunk rendszeresen frissített és részletes 
választ ad valamennyi kérdésre:  

A sikerhez vezető térkép! – A szereplőket felvonultató térképen egy kattintással több tucat intézményt és szereplőt 
talál az osztrák-magyar határ menti régióban. Induljon virtuális útra, és fedezze fel az egyes hálózati témákhoz 
kapcsolódó legfontosabb információs és tanácsadóhelyket. A Goggle Maps alapú adatokat letöltheti a honlapról.   

Legyen meg mindvégig a rálátása! – Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 
keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap által támogatott ETE-projektek adatlapjai – jól áttekinthetően és 
érthetően összefoglalva – letölthetők a honlapunkról. 

Alkosson képet magának! A RECOM-� lmünk a Victoria Nagydíjon bekerült az utolsó fordulóba, és 2012-ben a 25. 
Nemzetközi Gazdasági Filmnapokon mutatták be. Szakítson egy negyed órát a � lmre, és nézze meg, mi a közös a 
jelenlegi robottechnikai világbajnokban, egy innovatív ökológiai bortermelőben és az Európában vezető szerepet 
betöltő barom� gazdálkodási szakértőben. Ők valamennyien rég túllépték határaikat, és cseh, szlovák, magyar vagy 
osztrák partnerekkel dolgoznak együtt egy-egy EU által támogatott projektben! Természetesen a � lm is letölthető a 
honlapukról!

Gondolkodjon stratégiailag! A határon átnyúló munka leegyszerűsítése céljából elengedhetetlen, hogy megismerjük 
az egyes régiók struktúráit és fejlesztési stratégiáit. Szolgáltatásként – hálózati témák szerint tagolva – áttekintést 
nyújtunk Bécs, Alsó-Ausztria, Stájerország és Nyugat-Dunántúl RECOM-régiókról. Természetesen ez az összeállítás is 
letölthető a honlapunkról! 

Ein perfektes Service – über alle Grenzen hinweg!Tökéletes szolgáltatás – határon átnyúlóan!

 |  SERVICE/WEBSITE  |   |  SZOLGÁLTATÁS / WEBOLDAL  |  

© google maps



 |  UNSERE STANDORTE  |  IRODÁINK

•KATZELSDORF

•WIEN

•EISENSTADT

•GRAZ

• SOPRON

•GYŐR

• SZOMBATHELY

•ZALAEGERSZEG

•NAGYKANIZSA

RECOM STANDORTE IN 
ANDEREN GRENZREGIONEN
RECOM IRODÁK MÁS 
HATÁRTÉRSÉGEKBEN

• JIHLAVA

• ČESKÉ BUDĚJOVICE

• BRNO

• TRNAVA

• BRATISLAVA

• ZWETTL

• ZISTERSDORF

Regionalmanagement Niederösterreich
Büro Industrieviertel 
Andreas Weiß [01]
Schlossstraße 1
A-2801 Katzelsdorf
Tel:  +43-2622-27156
Fax: +43-2622-27156-99
a.weiss@industrieviertel.at
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Dieses Projekt wird im Rahmen des Programms zur grenzüberschreitenden Kooperation Österreich-Ungarn  
2007-2013 durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, das Land Niederösterreich, das Land 
Burgenland, das Land Steiermark, die Stadt Wien und Ungarn gefördert.

PROJEKTPARTNERINNEN UND PROJEKTPARTNER 
PROJEKTPARTNEREK

Ezt a projektet az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 
keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint Alsó-Ausztria, Burgenland, Stájerország 
tartománya, Bécs városa és Magyarország támogatja. 

EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund
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