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K Ö S Z Ö N T J Ü K K E D V E S A határtérség közös hálózati
gazdaságfejlesztéséért
OLVASÓINKAT!
Az osztrák-magyar határ mentén fekvõ 14 kistérség sorsának alakításában, életminõségének tartós fellendítésében kiemelkedõ szerep hárul a kisés középvállalkozásokra. E régiót a gazdaság meglévõ szerkezete is alkalmassá teszi a határon átívelõ gazdasági térség kialakítására.
A REGIONET aktív projekt a szektor szereplõinek hálózati együttmûködését kívánja kibontakoztatni, serkenteni oly módon, hogy a további
növekedés keretfeltételei is megteremtõdjenek. Az üzleti kapcsolatok
virágzása pedig a versenyképesség fokozódásával járhat együtt.
A gazdasági élet dinamikájának élénkülése, potenciáljának erõsödése az
európai régiók közötti versengésben ugyancsak helyzetbe hozhatja a projektterület vállalkozásait. A közös fejlesztésekkel és a folytonos tudástranszferrel elérhetõ, hogy az egyes egységek problémamegoldó készsége
javuljon. A nehézségekre egymással egyeztetett, innovatív és hatékony
módszereket munkáljanak ki az érintettek. A vállalati hálózati struktúrák
alapmodelljének létrehozása azonban hosszú folyamat, melynek medrében
egyfajta tudatformálás is végbemegy. Hídszerû felépítésük és fejlõdésük pillérjeiként pedig az együttmûködés, a kompetenciafejlesztés, az innováció
és a közös marketing szolgálnak majd. A siker viszont nem nélkülözheti a
különbözõ szintû és profilú intézmények kooperációját sem.
A projektpartnerek most azzal a meggyõzõdéssel indítják útjára a
REGIONET aktív történésekrõl hiteles képet adó Hírlevelet, hogy 2012.
december végéig e határrégió a stabil híd szerepét fogja betölteni Európa
nyugati és középsõ területei között.

Mozaikok a kistérségi
eseményekbõl
A négy magyar és tíz osztrák határmenti kistérség gazdasági
együttmûködési hálózatának megteremtése hosszú folyamat eredményeként jöhet létre. A REGIONET aktív projekt kezdeti szakaszában a
mikrotérségi összefogás kibontakoztatása megy végbe. Az elmúlt tíz
hónap történései e feladat megvalósításának jegyében teltek.
A Vas megyei Lukácsházán mikro-térségi szinten, négy település polgármesterei és vállalkozói ültek egy asztal mellé a január 16-ai vállalkozói
esten, ahol a projektrõl szóló információs elõadásokat követõen hosszú,
kötetlen beszélgetés folyt a résztvevõk között. A felvetett javaslatok szerint
a gazdaság szereplõi elsõsorban a képzéseket, a közös marketinget, a vállalkozói adatbázist, valamint a megrendelések iránti kereslet élénkítését várják a projekttõl. A sikeres összejövetelen Szárnyas János és Kiss Péter csatlakozott a vállalkozói team munkájához. A polgármesterek pedig
megköszönték a cégek által az önkormányzatnak befizetett adóforintokat.
*
Kõszegszerdahelyen január 20-án került sor a REGIONET aktív projektet ismertetõ kistérségi fórumra, szintén a körzet polgármestereinek,
vállalkozóinak és a projektszervezet munkatársainak részvételével. Az
eseményen a vállalkozói team szóvivõje személyes hangvételû hozzászólásában a program lehetséges hasznáról számolt be. A rendezvény
folyamán kiderült, hogy e mikrotérségben is a Lukácsházán elhangzott
elvárások fogalmazódtak meg a vállalkozók részérõl.

Három osztrák tartomány és Nyugat- Dunántúl két megyéje öleli fel
azt a földrajzi környezetet, melynek kiválasztott kistérségei, a célok
valóra válását segítõ szervezetekkel együtt, tavaly õsszel partneri szövetségre léptek egymással. A REGIONET aktív projekt cégére azóta egyre
ismertebbé vált a határ mindkét oldalán, hiszen események kavalkádja
reprezentálta a tíz hónap közös erõfeszítéseit, a kis- és középvállalkozások egymásra találásának, illetve hálózati innovatív kooperációjának kibontakoztatását.
Dél-Alsó-Ausztria, Burgenland, Kelet-Stájerország, valamint GyõrMoson-Sopron és Vas megyék által alkotott projektrégióban a helyi gazdaság magja a városok és kistérségi központok körzetében koncentrálódik,
s általában a mezõgazdálkodás, a turizmus, az építõipar, s a kézmûvesipar jelképezi a kisvállalkozói kör tevékenységét.
Projektelemzések szerint azonban a határmentiség, a kedvezõtlen
közlekedéstechnikai adottság, s az alacsony népsûrûség szûkíti a térségben mûködõ cégek piaci esélyeit, fejlesztési lehetõségeit. Márpedig e régió
hosszú távú fejlõdése kizárólag a határkörzetekre is jellemzõ kis-és
középvállalatokra alapozva mehet végbe. Az új gazdasági dinamizmus
ugyanis az átívelõ kapcsolatok fellendítése nélkül nehezen indulna be.
A REGIONET aktív projekt ezért a gazdaságfejlesztésért felelõs
szervezetek, és a gazdasági szövetségek közremûködésével igyekszik,
egymás helyi értékeit felfedezõ és hasznosító vállalati hálózatokat életre
hívni.
A magyar vidékeken a kapuvári, a soproni, illetve a kõszegi és a felsõrépcementi kistérségek szerepelnek e modell kimunkálásában, majd
folyamatos továbbépítésében. Fõképpen a kompetenciára, az innovációra
és a marketingre alapozva, s az intézményesített együttmûködés pilléreire
támaszkodva.
Így a tervezett öt modulnak köszönhetõen már kialakult a projektmenedzsment, elkezdõdött a határon átnyúló modell praktikus formába
öntése. Épül a kistérségi vállalkozások hálózata, amely késõbb a határon
átívelõ méreteket fog ölteni. Végül a tudásmenedzsment révén e tanulási
gyakorlat értékelése és fenntarthatóságának garantálása történik meg-,
2012. december végéig.
A régiós gazdasági partnerség a vállalkozások számára számtalan elõnyt
hordoz. A projekt a közös tevékenységeket térségi és országon túli viszonylatokban egyaránt támogatja, miközben a folyamatban tartós prosperálást ígérõ belsõ és külsõ üzleti összeköttetések jöhetnek létre. Sõt a
rendezvények, s a tapasztalatcsere látogatások az aktuális információk
bõséges áradatát ugyancsak biztosítják az érdeklõdõk számára. A vállalkozók aktívabbá válásának motiválása, valamint a gazdasági környezet
optimálisabbá alakítása stabilabbá, jövedelmezõbbé, attraktívabbá, s a
kutatás-fejlesztés iránt nyitottabbá teheti a gazdasági egységeket. A hálózati összekapcsolódás, ahogy az ábra is szemlélteti, minden kis- és középvállalkozás javát szolgálja, tehát érdemes mielõbb csatlakozni.
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Mozaikok a kistérségi eseményekbõl
*
Horvátzsidányban, január 23-án gyûltek össze
a régiós vállalkozói est résztvevõi, akik a projekt
célkitûzéseivel megismerkedve, elsõsorban a
mezõgazdaság és a turizmus területein remélnek
segítséget a hálózatépítési munkához.
*
A helyi szervezõ mag kibontakozását segítõ
január 29-ei, simasági rendezvényen elsõként a
település polgármestere Molnár László, valamint
a vasi kamara képviseletében Kövesi Ottó vállalkozó fejtette ki gondolatait, majd az egybegyûltek a REGIONET projektrõl, a régió bankjainak
szolgáltatásairól, illetve a gázpiac liberalizációjáról tájékozódhattak. A kötetlen diskurzus során
pedig a kistérségi gazdasági platform kialakításának lehetõségeit és nehézségeit taglalták a
résztvevõk.

Simasági vállalkozói találkozó
*
A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása
ez év január 29-én projektindító, bemutatkozó
vállalkozói estre várta az érdeklõdõket a Hany Istók
Kerékpáros Centrumba, ahol a REGIONET
aktívon kívül szó esett az osztrák kistérségi
együttmûködési gyakorlatról, a regionális pályázatokról, illetve a fejlesztési hitel lehetõségekrõl. Az
eseménynek köszönhetõen már az elsõ alkalommal körvonalazódott a projektirányítói vállalkozói
mag, illetõleg a Rábaköz LEADER egyesülettel
közös kooperáció mezsgyéje.

Gépjármûipari vállalkozók tanácskozása
*
Kõszegen a mikrotérség vállalkozói a január
30-ai találkozójukon a marketing és a megrendelés állomány fellendítése mellett fontosnak tartották, hogy a projekt a hazai szakképzési rend-

Nyitókonferencia Sopronban

Lelkes iparosjelöltek Kõszegen
szer megreformálásáért is tegyen lépéseket. A
résztvevõk különösképpen a tanuló utánpótlás
helyzetének megoldását szorgalmazták. A projektbemutató eredményességét bizonyítja, hogy
egy turisztikai és két építõipari vállalkozót sikerült
a vállalkozói team számára megnyerni.
*
A gazdasági válság hatásairól, a növekvõ
közterhekrõl és a megbízások számának fogyatkozásáról beszélgettek egymással a február 2-ai
vállalkozói esten a helybeliek, akiket a város polgármestere Háromi Jenõ is köszöntött. A csepregi összejövetelen Baranyai András vállalkozó
ismertette a hálózatépítés elõnyeit, majd az érintettek dialógusában körvonalazódtak a következõ hónapok konkrét tennivalói. Az elõadások
témái pedig megegyeztek a simasági rendezvényen elhangzottakkal, valamint a február 3-ai
büki, és a február 4-ei bõi események tájékoztatóival. Bükön Horváth Lajos polgármester és
Ruzsicska József vállalkozó, Bõben pedig Pados
Róbert polgármester és Bodorics Pál vállalkozó
vezette a helyi gazdasági együttmûködésre ösztönzõ tárgyalásokat. A megjelentek kifejtették,
hogy a projekt hozadékaként, egymás tüzetesebb
megismerése mellett, a piaci keresletélénkítést és
a megújuló energiaforrások használatának elterjedését várják.
*
Dr. Fodor Tamás polgármester, kistérségi társulati elnök, valamint Horváth Vilmos kamarai
elnök köszöntötte a Sopron és Fertõd környékérõl a vállalkozói estre érkezett vendégeket. A
március 3-ai összejövetelen osztrák részrõl Josef
Pürer és Franz Scherbichler számolt be hálózatépítési tapasztalatairól. Vissi András pedig a
REGIONET aktív programról tájékoztatta a hatvan résztvevõt, akik között polgármesterek,
köztestületi és intézményi képviselõk is helyet
foglaltak. Ugyanakkor megjelent a NyugatMagyarországi Egyetem vezetõ munkatársa,
valamint a Sopron Bank Burgenland Zrt.
ügyvezetõ igazgatója.
*
A gazdasági platformhoz való csatlakozás
elõnyei már a projekt soproni nyitókonferenciáján

felkeltették a vállalkozói kör érdeklõdését. A Liszt
Ferenc Konferencia és Kulturális Központban,
március 17-én közel kettõszáz fõ ünnepelt
együtt, akiket a város polgármestere, dr. Fodor
Tamás köszöntött. Firtl Mátyás, a térség országgyûlési képviselõje, az Országgyûlés Európai
Ügyek Bizottságának alelnöke a határon átnyúló
hálózatépítés értékeire hívta fel a figyelmet, majd
dr. Horváth Csaba a VÁTI Kht. részérõl taglalta
az osztrák-magyar együttmûködés fõ céljait.
Mag. Claudia Zienhaus a REGIONET aktív projekt vezetõ partnere a programban rejlõ esélyeket
helyezte górcsõ alá. Mag. Herbert Mayrhofer,
Günter Schwarz és dr. Karl Putz elõadásaiban
érvek, tények hangzottak el a hálózatépítés gazdaságfejlesztõ hatásainak elemzésekor. Szárnyas
János cégvezetõ pedig arról fejtette ki nézeteit,
hogy miként profitálhatnak a vállalkozások a
térségi gazdasági kooperációból.
*
Szolártechnika - Új szakmai kihívás címet viselte a Bükön, március 19.-tõl két napon keresztül
tartó továbbképzés, amelyre a régió különbözõ
pontjairól harminc szakember érkezett. Az alternatív energiák alkalmazási lehetõségeit feltáró
felkészítés alapját az osztrák legjobb gyakorlat
átadása képezte-, kiegészítve hazai piaci
helyzetelemzéssel.
*
Horváth Lajos a Felsõrépcementi Többcélú
Kistérségi Társulás elnöke üdvözölte Bükön a
REGIONET aktív szakmai konferencia hallgatóságát, akik az elõzetes igényfelmérésre adott
válaszaik alapján összeállított elõadásokból szereztek friss információkat. A fórumon Kovács
Vince kamaraelnök a gazdaság helyzetérõl festett
hiteles képet, majd a VPOP munkatársai a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos tudnivalókról
számoltak be. Weimper Mária az SZMM osztályvezetõje, valamint Szilágyi János az MKIK szakképzési igazgatója, illetve Héger István a vasi
kamara szakképzési vezetõje pedig e kiemelt
terület helyzetét három oldalról világította meg.
*
A tereprally országos bajnokság élményeket
ígérõ futamának helyszínét választották a szervezõk a kapuvári kistérség gépjármûipari profilú vállalkozóinak megszólítására. A május 8-án indult
Rábaközi Kupa mozgósító hatására alapozva,
hálózatépítõ tréningen ismerkedtek az érdeklõdõk a REGIONET projekt révén kiaknázható
lehetõségekkel. A versenyközpontban rendezett
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vállalkozói találkozó résztvevõi elõadásokat hallgattak meg a veszélyes hulladékok kezelésének
szabályairól, továbbá a hatékony marketing
eszközeirõl, illetve az aktuális pályázati kiírásokról. Göbösmajorban azután az üzletemberek
felkereshették a rallyn indult csapatok szerelõ
kamionjait, ahol szembesülhettek a mai csúcstechnológiával. A nagyközönség által nem látogatható területre való bejutás remek motivációs
erõvel bírt, hiszen a szakmai érdeklõdés azokat is
odavonzotta, akik egyébként közömbösek a projektújdonságok iránt. Sõt Kapuvár belvárosában,
a rajtceremónián ugyancsak megjelentek a
REGIONET aktív információs plakátjai.
*
Kõszegen a hatalmas látogatottságnak örvendõ
Kistérségi Napon a nagyközönség elõtt is debütált
a projekt. A május 16-ai esemény leglátványosabb
és legvonzóbb programjaként a pályaválasztás
elõtt álló fiatalok megszólításának szándékával az

egyes építõipari szakmák játékos bemutatására
került sor. A falazástól, a tetõfedésen át a burkolásokig 15 vállalkozó avatta be az ifjakat a szakterületek rejtelmeibe. A diákok örömmel fogadták,
hogy szerszámokat foghattak a kezükbe és
kipróbálhatták tehetségüket.
Ugyancsak elsõ ízben láthatta a kisváros közönsége az építõipari vállalkozásokról készített rövid
filmet, amelyben húsz vállalkozó szerepelt. Az
egyes munkafolyamatok szemléltetése során az
"elsõfilmesek" belátták, hogy nem konkurensei
egymásnak, hanem munkájukat egymáshoz fûzve,
egységes képet alkotnak. Ahogyan a hálózati
együttmûködés is mindnyájuk javát fogja szolgálni.
*
A Soproni IV. PANNON DESING Bútor és
Lakberendezési Kiállítás és Vásár szintén kiváló alkalomnak bizonyult a projekt népszerûsítésére. A
kiállítókkal és látogatókkal történt személyes
megbeszélések eredményeként a vállalkozók a
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hálózatépítést, illetve az adatbank létrehozását
rendkívül hasznosnak ítélték. Ez utóbbi bázis
feltöltéséhez pedig a május 22.-tõl, három napon
keresztül tartó eseményen megkezdõdött az adatok összegyûjtése. A rendezvényen kistérségi társulás, a Pannon fa- és Bútoripari Klaszter és a Zala
Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány képviselõi
tárgyalást folytattak egymással a kooperáció
lehetõségeirõl.
*
„Amit a REGIONET aktív projektrõl és a
közbeszerzésrõl tudni kell“ címmel zajlott szakmai
fórum június 10-én a vasi kamara székházában. A
teltházas rendezvényen Csiszár István projekt
menedzser ismertetõje mellett komoly figyelem
kísérte dr. Engler Magdolna bõséges információkat nyújtó elõadását is. A Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke a törvényi változásokat
tette górcsõ alá. Kiemelve a paragrafusok gyakorlati alkalmazásának módjait.

Nyertes lehet a határrégió A Rábaköz márkaként jelenik
gazdasága
meg a régióban
Bátran és határozottan merjünk és tudjunk változtatni! A görög eredetû krízis szónak eredeti jelentése,döntés. A válságok pedig új szemléletre, a megoldások
szüntelen keresésére ösztönöznek. Kormányzati, régiós, kistérségi és települési és vállalkozási szinteken egyaránt felelõsségteljes cselekvés szükségeltetik a talpon
maradáshoz. Sõt a fellendüléskori megerõsödéshez is.
E sorsfordító idõszakban a REGIONET aktív program
lehetõséget kínál egyrészt a megváltozott körülményekhez történõ alkalmazkodáshoz, továbbá a hosszú távú stratégiai gondolkodáshoz – hívta fel a projekt partnerek figyelmét dr. Bihari István. Az átmeneti megtorpanás, erõgyûjtés után új lendületet kaphat szûkebb hazánk,
Sopron-Fertõd Kistérség fejlõdése – jelentette ki a társulás irodavezetõje, a
magyar-osztrák projektirányító csoport tagja, aki úgy véli, e leckét, a mai problémákat a világméretû átrendezõdésben sem fogja helyettünk, senki más megoldani. Egymást erõsítve viszont a határrégió gazdasága a nyertesek sorába
tartozhat. A projekttérség ugyanis éppen az a hely, ahol Nyugat-Magyarország és Kelet-Ausztria közötti finom átmenet érzékelhetõ. A történelmi,
kulturális és természeti közös értékek összekötõ vonásai e helyütt erõsebbek
az elválasztó momentumoknál.A kistérségben Sopron, Fertõd és Fertõszentmiklós városok körzetében, 37 községben százezer lakos él. E közösség
sorsát a sok évszázados hagyományokon nyugvó, ám a megújulás révén fellendülést ígérõ törekvések alapvetõen meghatározzák, hiszen kitörési forrásként szolgálnak. Fõként az idegenforgalomban, de örvendetes, hogy a
projekt minden más szakmai ágazatra kiterjed.A hálózatépítõ rendezvényekkel párhuzamosan, folyamatosan gyarapodik a partnerkeresõ jelleget is
betöltõ, díjtalan internetes adatbázis. Lépések történtek a szakképzési kooperáció kibontakoztatásáért. A Kisalföld Vállalkozásfejlesztési Alapítvány partnereként az on.line akadémia létrehozásában éppúgy részt vállal a REGIONET aktív, mint a soproni egyetemmel közösen munkálkodva, a térség gazdaságának történetét, helyzetét feldolgozó nívós kiadvány megjelentetésében.
Bihari István szerint fokról-fokra haladva, egyre több területet érintõen elindult egy olyan együttmûködési láncolat, amely a távlatokba tekintve, segít a
közös határmenti gazdasági övezet létrehozásában.

Közös fizetõeszköz, valamint logo létrehozásával
erõsítik a térségtudatot a Rábaközben. A helybeli
vállalkozók hálózatszerû kooperációjának elindítását a szomszédos tartománybeli tapasztalatok
pedig segítik. A szakmai szervezetek és a vállalkozók
korábbi tanulmányútjain láthatóvá vált, hogy miként
szövetkeztek egymással az osztrák gyümölcstermelõk, illetve a faipari gazdasági egységek.
Garab Gergõ megítélése szerint az osztrák
projektpartnerek olyan több évtizednyi elõnnyel
bírnak, amelyet néhány hónap alatt nem lehet
behozni. A nyugat-magyarországi régió Kapuvár-Beledi Kistérségében
komoly eredményként könyvelhetõ viszont el, hogy a REGIONET aktív
projekt indulása óta kialakult egy vállalkozói mag, s a LEADER egyesülettel karöltve kezdõdött el a hálózati együttmûködés szervezése. Az új
szemlélet fogadtatása reményt keltõ, hiszen a túlnyomórészt szolgáltató
jellegû, illetve kereskedelmi és vendéglátó profilú helyi gazdasági struktúra szereplõi rugalmassággal viszonyulnak a projekt kezdeményezéseihez. A vállalkozói estek információszerzõ lehetõségein túlmenõen, e
találkozók kapcsolatteremtõ ereje is megmutatkozott. A résztvevõk
belátták, hogy a helyi értékek piacra vezetése mindnyájuk érdeke. Az
aktívvá vált vállalkozók pedig saját üzleti vagy ismerõsi körükben
igyekeznek minél több embert megnyerni a közös hálózatépítõ munka
számára. A LEADER szervezet tevékenységének köszönhetõen az
ajándékozásra is alkalmas utalvány helyi fizetõeszközként bevált. A
Rábaköz, mint márka bevezetése ugyancsak jó úton halad, hiszen a közös
logo a szállítmányozó cégek jármûvein sokfelé hirdeti az egységre törekvõ
szemléletet. A kistérség 19 polgármesterének csatlakozása a REGIONET
aktív projekthez szintén kedvezõ elõjel ahhoz, hogy a vállalkozókkal
együttgondolkodva frappáns öletekkel töltsék meg a programot.
Az eltelt közel egy esztendõben rengetegen megismerték a célokat és esélyeket, s ha a megkezdett úton halad a munka, a most aktivizálódott vállalkozói csoport projektirányító maggá formálódik, amely a rendelkezésre álló
négy esztendõ alatt értékes folyamatokat fog generálni.

HÍRLEVÉL
2009/1.

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Új szakmai kihívás
mezsgyéjén

Projektcéggel a
versenyképességért

Az emberi és a környezeti értékek tisztelete, s a „világmegváltás“ érzülete
terelte az egyébként külkereskedelmi fõiskolai végzettséggel Németországban
és Ausztriában dolgozó Sudár Enikõt a megújuló energiaforrások alkalmazásának vállalkozása felé. A bécsi kereskedelmi iroda vezetõje ezért 1994ben hazatért, s egy osztrák partnerrel együtt megalakította a Zöldnap
Szolártechnikai Kft-t.
A lelkesítõ kihívás azonban a megbízók iránti felelõsség miatt, komoly szellemi hátteret kívánt, így az üzletasszony elmélyedt a hazánkban az idõ tájt terjeszkedõ napenergia hasznosítás tudományába. „Napra készen!“ – ahogy a társaság szlogenje hirdeti. A természetbarát dimenziókat nyitó kollektorok méretezése, beépítése és üzemeltetése terén másfél évtizednyi tapasztalatokra szert
tett cégvezetõ a csepregi kistérségben tartott bemutatkozó esteken kötött ismeretséget a REGIONET aktív programmal, s késlekedés nélkül javaslatot tett
egy szolártechnikai továbbképzés szervezésére. Az ötlet befogadásra talált, s
már március 19-én elindult az „Új szakmai kihívás“ alcímet viselõ rendezvény.
A kétnapos elõadássorozatnak a büki Hotel Piroska adott otthont, ahol a Vas
megye közeli és távolabbi pontjairól érkezett szakemberek valóban sok újdonságról hallhattak tájékoztatást. Így a felkészítés során a magyar energiakép felvázolásától kezdõdõen a napkollektor gyártás és típusválasztás alapvetõ tudnivalóin keresztül, a gyakran elkövetett hibák kiküszöböléséig rengeteg belsõ
szakmai titokra derült fény. Miközben a napenergia optimális „befogásának“
keretfeltételeirõl, s az ideálisan mûködõ rendszerek részleteirõl is szó esett. A
résztvevõk között kialakult dialógusnak azonban nem szabad megszakadnia –
jegyezte meg Enikõ, aki maradandó szellemi termékeket létrehívó, újabb
képzésekben látja az e terület felé is orientálódó, aktív piaci szereplõk régiós
együttmûködési láncolatának kibontakoztatását. Amíg az osztrák gazdaságkultúrában az iparos és kézmûves dinasztiák kooperációja természetes jelenség, addig a határ túloldalán fekvõ térségekben a szakmai klubéletet napjainkig
sem sikerült újraéleszteni. Pedig a kávéházak, a kisvendéglõk nyugalmas hátterében folyó diskurzus óriási kommunikációs
potenciált hordoz. A közvetlen információáramlást
ugyanis még az Internet sem képes helyettesíteni.
A REGIONET aktív segítségével feleleveníthetõ
társasági szokások értékein azután automatikusan
A továbbképzés
megfoganhat a hálózatépítés modern hagyorésztvevõinek csoportja mánya.

A szülõket és a diákokat is magával ragadta a
kõszegi Kistérségi Napon az építõipari szakmák
játékos bemutatója. A helyi Ipartestület tizenöt
tagja Szárnyas János elnök-helyettes koordinálásával összefogott, és egy kivitelezési helyszínt varázsolt a város központjába.
Az óvodásoktól a pályaválasztás elõtt álló
fiatalokig, rengetegen nyüzsögtek a kis házikó
körül, amelyet 2,5 méter magas, korláttal ellátott
gördülõállvány tett minden irányból megközelíthetõvé. A magasban a tetõfedés és a bádogozás mûveletei vonzották az ifjakat. A zsindely rögzítéséhez
kezükbe vehették például a szegeket, s a kalapácsot. A földszinten téglával
és habarccsal falazhattak. Egy üveges tükröt vágott a helyszínen. A burkolók
csempét raktak. A lakatosok lyukakat fúrtak, motort szereltek. A legnépszerûbbnek mégis az a favágó tuskó bizonyult, ahová szegeket lehetett beütni.
Ugyancsak élvezetes foglalatosságként a „mester jelöltek“ fûrészelési tudományukat szintén próbára tették – mesélte a Szárnyas Építõipari és Kivitelezési Kft. ügyvezetõje. Aki örült a diákokkal való személyes találkozásnak, hiszen
kiderült, hogy a gyerekek nem csak lelkesedtek a kétkezû munkáért, hanem
becsülték is a felkínált lehetõséget és szüleiket az alkalmi építkezés körül tartották. A tapasztalatok szerint azonban a végzett szakmunkások körében
nem divat iparosként dolgozni, inkább a gyári vagy a polcfeltöltõi állásokat
választják. E trend legfõbb oka a szakmunkásképzésben keresendõ, ahol két
esztendeig parkoló pályán tartják az akkor még tettre kész fiatalokat, s a
képzési idõ is aránytalanul hosszúra nyúlik. A REGIONET aktív projekt támogatásával a pályaválasztás elõtt lévõ ifjak interaktív megszólításának régi ötlete
válhatott valóra. Sõt elkészülhetett az építõipari vállalkozásokat bemutató rövidfilm. A térségbõl megkeresett 50 gazdasági egység irányítói közül húszan
mertek kamerák elé állni,– vallani szakmájuk szépségérõl, értékérõl. Reprezentálva, hogy a vállalkozások nem konkurensei, hanem kiegészítõi egymásnak, a piacszerzési küzdelemben is. Így körvonalazódott, hogy érdemes a
kis- és középvállalkozásokat összefogó, olyan ütõképes projektcéget létrehozni, amely a multinacionális vállalatok méltó, életképes vetélytársa lehet a
közbeszerzési pályázatok elnyeréséért zajló harcban. Szárnyas János, mint a
helyi vállalkozói team fõ szervezõje a REGIONET aktív projekt segítségével
a szakmai képzéseket úgyszintén szeretné erõsíteni a térségben.

STRATÉGIAI PARTNEREK:
AGR
azdE
asáG
gi, ICO
saláN
dügE
yi éT
s IfjúA
ságK
poT
litikÍaV
i
Szövetségi Minisztérium Ausztria
PROJEKTPARTNEREI
VEZETÕ PARTNER:
Regionaler Entwicklugsverband Industrieviertel.
2801 Katzelsdorf Schlosstraße 1
Alsó-Ausztria
PARTNEREK:
Felsõ-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás,
9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.
Kapuvár-Beledi Kistérségi Többcélú Társulás,
9330 Kapuvár, Fõ tér 1.

Kõszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú
Kistérségi Társulás
9730 Kõszeg, Kossuth Lajos u. 15.

Regionalmanagement Burgenland GmbH
Technologiezentrum
7423 Pinkafeld Industriestrasse 6.

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 30.

STRATÉGIAI PARTNEREK:
Gazdasági, Családügyi és Ifjúságpolitikai
Szövetség Minisztérium Ausztria

Sopron-Fertõd Kistérség Többcélú Társulás
9400 Sopron, Széchenyi tér 1.
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Verein zur Förderung der Regionalentwicklung
Regionalmanagement Oststeiermark
8263 Großwifersdorf Radersdorf 75

Gazdasági Kamara
Alsó-Ausztria
Gazdasági Kamara
Burgenland
Stájerország Kormánya
16-os Területrendezési Fõosztály

