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Téma 1. 
 

A rendelkezésre álló eddigi adatok, átbeszélt szükségletek, lehetőségek, és a 

SWOT analízis alapján megfogalmaztuk a stratégiánk céljait, a lehetséges 

intézkedéseket az alábbiak szerint: 

 

 

- Rendelkezésre álló fejlesztési forrás: 509 150 000 Ft 

- Rendelkezésre álló működési forrás: 89 850 000 Ft 
 

Tervezett célok 

 

 Átfogó célok 

1. Térség erőforrásait aktivizáló gazdaságfejlesztés 
2. Térség gazdasági, társadalmi, környezeti kihívásaira válaszolni képes közösség 

létrehozása 

 

 
Célok 

1. 
Helyi erőforrások hasznosítása a térségi társadalom és gazdaság erősítése 

érdekében: Természeti, kulturális, történelmi, épített örökségünk 

fenntartható hasznosítása 

2.  
Térségi gazdasági aktivitás mikro szintjének erősítése, vállalkozói 

együttműködések generálása, vállalkozói készségek elsajátítása  

3. 
Turisztikai vonzóképesség és együttműködés erősítése  

4. 
Helyi civil szervezetek infrastrukturális és eszközfejlesztése 

5. 
Elfogadó, befogadó és együttműködő társadalom alapjainak megteremtése 

az esélyegyenlőség jegyében. A társadalmi kohézió erősítése, hátrányos 

csoportok lehetőségeinek kiterjesztése. 



 

 

Tervezett intézkedések  

1. Természeti, kulturális, történelmi, épített örökségünk fenntartható 

hasznosítása a társadalom és gazdaság erősítése érdekében (önkéntesek 

részvétele) 

2. Helyi vállalkozások fejlesztése (iskolai, egyetemi együttműködés) 

3. Helyi termék fejlesztése és piacra jutásának elősegítése 

4. Turisztikai együttműködés erősítése (min. 3 vállalkozó közös fejlesztése) 

5. Helyi civil szervezetek infrastrukturális és eszközfejlesztése  

6. A társadalmi kohézió erősítése, hátrányos csoportok lehetőségeinek 

kiterjesztése (szakmai program, kiadvány, képzés, csodák kertje – 

közösségi kert, tankert hálózat) 

 

 

Téma 2. 

Vendég: Winkler Károly a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület elnöke 

 

A tervezés koordináló csoport első ülésén felvetődött az ipartestülettel történő 

együttműködés, a közös gondolkodás lehetősége. A szervezet tapasztalatokkal 

rendelkezik a helyi vállalkozások működésével, nehézségeivel, forráslehetőségeivel, 

kapcsolatban. 

Winkler Károly örült megkeresésünknek és az alábbi ötletekkel szolgált a 

gazdaságfejlesztési irányultságú intézkedésünk felé: 

- vállalkozás készítsen portfoliót magáról, ezzel mutassa be tevékenységét a 

pályaválasztás előtt álló iskolásoknak 

- ne a gyerekek menjenek el az üzembe, hanem a vállalkozó menjen el az 

iskolához (partnerség vállalása), mert vannak jól működő ügyes vállalkozások, 

akiknek még nem éppen vonzó a telephelyük 

- eszköz és infrastruktúra fejlesztésre is lehessen pályázni 



- pluszforrást biztosítsunk a vállalkozónak a marketing, „mentor” tevékenységre, 

illetve állítsunk melléjük egy fiatalt, aki a portfoliót segíti elkészíteni 

- vendéglátóhelyek, éttermek, kisboltok is kapjanak forrást 

- az Ipartestület 150 000 Ft, 300 000 Ft, maximum 1,5 millió Ft gyorskölcsönt 

tud adni, annak aki projektjét megszeretné előre finanszírozni. Bárki keresheti 

őket.  

- esetleges ösztöndíj program kidolgozása 

- a vállalkozót kötelezzük településén önkéntes munka elvégzésére 

 

A javasolt ötleteket átbeszéltük, az ösztöndíj program kivételével elfogadásra és 

beépítésre javasolta a csoport. Az ösztöndíj programot aggályosnak vélték többen, 

mivel ha a tanuló megy el időközben a vállalkozótól, és nem talál helyére valakit az 

iparos, az a projekt megvalósítását döntheti meg. 

 

Következő csoport ülés témája a kidolgozott intézkedések megvitatása és az 

intenzitások átbeszélése. Előreláthatólag január 2. hete. 
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