
EGYESÜLETI (HBB) KÖZLEMÉNY 

A Helyi Bíráló Bizottság első ülését tartotta meg az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 

2018. november 15-én este.  

A Helyi Bíráló Bizottság 13 tagja, Hospely Károlyné elnökletével két LEADER intézkedésben döntött: 

12 pályázat 103 millió Forint fejlesztési forrást kaphat kezdeményezéseik megvalósítására.  

Az egyik intézkedés célja a legalább mikrotérségi szinten értelmezhető turisztikai együttműködések, a 

másik a kulturális-közösségi-nemzetiségi együttműködések  támogatása.  

Az ún. TURIZMUS KOMPLEX intézkedésben az alábbi pályázatok támogatását javasolta 35.079.665,- 

Forinttal a HBB:  

Sopron 
Régió 
Turisztikai 
Központ 
Nonprofit 
Kft. 

Desztinációs 
szintű 
kezdeményezése 
az Alpokalja - 
Fertő táj 
turizmusában 

Sopron és a Fertőtáj turizmusának desztinációs szintű fejlesztéséért, komplex turisztikai termékek 
kialakításáért és hatékony piacra viteléért felelős desztinációmenedzsment szervezet, a Sopron 
Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. közel évtizedes tapasztalatai és kialakult együttműködései 
mentén a térség egészét szolgáló projektet tervez, amelynek részeként megvalósít/beszerez: 
- kerékpáros szervízfal - 5 szolgáltatónál a kerékpárút mentén 
- tematikus túrák - 6db új tematikus túra kidolgozása 
- kerékpáros térkép - 70 ezer aktualizált példány, 4 nyelven 
- konferencia - 100fo, a helyi szolgáltatókat közvetlenül érintő témák (feladatok, jogszabályok, 
trendek, lehetőségek, ötletek) 
- mentorálás - egységes szempontrendszer mentén 60db szálláshely értékelése, tanácsadással 
- szemléletformáló workshop - 30fo résztvevő, 500db szakmai kiadvány (vendégigények és 
elvárások, 10 tematikus célcsoport) 
- 4 évszak imázsfilm - 4db 3 perces imázsfilm 
- projektmenedzsment 
- kötelező nyilvánosság 

Napnyugat 
Turisztikai 
Egyesület 

Közösségi aktív 
turizmus 
fejlesztése az 
Alpokalján 

Közösségi aktív turizmus fejlesztése az Alpokalján c. projekt szervesen kapcsolódik az egyesület 
eddigi tevékenységéhez, a projekt tartalmazza az alábbi elemeket:  
-4 db tájékoztató tábla kihelyezése az Alpokalján,  
-QR kód matricázás (7db) a táblarendszeren,  
-mobil hangosító (6db) beszerzése,  
-helyi vendégvezetők képzése, turisztikai településmarketing gyakorlati oktatás,  
-térségi turistatérkép kiemelten 7 településsel, térségi turisztikai reklámfelület készíttetése, 
-2db kerékpáros túra: Széchenyi nyomdokain, Kápolnák útján c. túrák,  
-honlap professzionális továbbfejlesztés,  
-1db zarándokút szervezése, 1db szakmai turisztikai konferencia az Alpokalján. 
A projekt hatására javul az Alpokalja térségen belüli turisztikai együttműködés hatékonysága, 
javulnak a térség idegenforgalmi mutatói. Hozzájárul a térség- és településimázs javulásához, 
erősödik az identitástudat, javulnak a közösségi élet feltételei, vonzóbbá válnak településeink. A 
projekt szorosan kapcsolódik a térségi aktív turizmushoz, kiemelten a kerékpáros turizmushoz. 

Soproni 
Borút 
Egyesület 

Soproni 
Borvidék 
újratöltve - 
komplex 
borturisztikai 
program 
megvalósítása 

A pályázó Soproni Borút Egyesület 2000. évben jött létre, a Soproni Borvidék borászainak 
összefogásával azzal a céllal, hogy öregbítse a térség hírnevét a jellegadó termékén, az itt termelt 
borain keresztül. Soproni Borvidék újratöltve komplex borturisztikai projekt megvalósításához 
támogatást igénylünk az alábbi tevékenységek megvalósításához: - - többnyelvű borturisztikai 
kiadvány,  
- Szakmai tanulmányút Wachau és Toscana borturisztikailag frekventált térségeibe (20-20 fővel) 
- 8 db Borest szervezése a térség borászainak,  
- Meglévő honlap fejlesztése,  
- Térségi ismertséget erősítő marketing - 300 db poncichter kötény, 5 db roll-up készíttetése. 

Fertő-Táj 
Világörökség 
Magyar 
Tanácsa 
Egyesület 

Örökségünk a 
jövőnk 

Az UNESCO Világörökség Fertő kultúrtáj gondozásáért felelős projektgazda Egyesület évtizedes 
tapasztalatai és kialakult együttműködései mentén a térség egészét szolgáló projektet tervez, 
amelynek részeként beszerez/megvalósít: 
 - rendezvénysátor - az érintett települések rendezvényeinek kulturált színtere - szemléletformáló 
fórum  
- 30 főnek 6 alkalommal tematikus gyakorlatorientált beszélgetések a kultúrtájról, értékeiről és 
örökségeiről, turisztikai vonatkozásairól, osztrák oldaláról 
- világörökség marketing - a kultúrtáj, az értékek és események népszerűsítése 
- honlap frissítése - új szolgáltatási elemekkel (mobil platform, hotline, FaceBook), mindezt a 
célcsoportokhoz igazodó 4 nyelvű változatban (HU,DE, EN, CZ) 



 

A KULTÚRHÁLÓ KOMPLEX intézkedésben benyújtott pályázatok többsége több partner 

együttműködésében valósul meg, a HBB az alábbi pályázatok támogatását javasolta 67.735.204 

Forinttal:  

Friends of Europe 
Nagycenk Egyesület 
(Partner: Sopronkövesd 
Önkormányzata 

Lépjünk együtt 
tovább 

A projekt a Friends of Europe Nagycenk Egyesület és Sopronkövesd Községi 
Önkormányzat összefogávával valósul meg. Céljuk a térségi kulturális hálózat 
erősítése, amely hozzájárul a hasznos szabadidő eltöltéséhez, a hagyományok 
és értékek ápolásához. A fejlesztések a települések Alkotóházaiban kerülnek 
megvalósításra. A tervezett tevékenységek:  
- Építés - Nagycenken egy nyitott fedett szín (70m2), Sopronkövesden 221 
m2 térburkolat kerül kialakításra az adott Alkotóház udvarán 
- Műhelyfoglalkozások (16 alkalommal) 
- 5 napos napközis tábor 
- Ismertterjesztő, tájékoztató fórumok (6 alkalommal) 
- 1 db Művészeti album (200 pld) 
- kiállításokat támogató eszközbeszerzések: LED lámpa, csillagászati távcső, 
plasztik reklámfelület 

Nagylózs Község 
Önkormányzat (Partnerek: 
Kópháza Község 
Önkormányzata, Lövő 
Község Önkormányzata és 
a Porpáczy Aladár 
Középiskola) 

A térségi 
Közösségi Videó 
hálózat fejlesztése 
és FotóSuli 
elindítása 

Azért fogott össze térségünk három települése, Kópháza, Lövő és Nagylózs, 
valamint térségünk egyetlen (fertődi) Középiskolája, hogy a közösségi 
események és a térség értékeinek megörökítésére szolgáló technikákat (fotó, 
videó) olyan szinten sajátíthassa el, hogy aztán a képzés végeztével képes 
legyen azt a települése és a térség szolgálatába állítani, valamint a jelen 
elvárásainak megfelelő és a jövőbe mutató eredmények (image-filmek, 
fotókiállítások) születhessenek. 
- A konzorciumi partnerek mindegyike által beszerzésre kerül egy komplett 
„KöVi” eszközcsomag. Ez egyrészt alapfeltétele a sikeres KöVi és Fotósuli 
rendezvénysorozatok megtartásának, másrészt a hosszú távú 
fenntarthatóság alapletéteményese is. A csomagok az alábbi eszközöket 
tartalmazzák: 4 magos számítógépet vágó szoftverrel, kamerát állvánnyal, 
mikrofonokkal, hangfelvevő szettel, fényképezőgépet objektívvel és 
szerkesztő szoftverrel.  
- 2 alkalommal 3-3 napos Közösségi Videó tréninget tartanak  
- 12 alkalmas (havonta 1-1 napos) FotóSuli programsorozatot szerveznek,  
- 1 db 2 napos szakmai tanulmányút során közös forgatási napot szerveznek 
a Bakonyi KöVi csoporttal.  
A marketing tevékenységekhez kapcsolódóan a projektet mint jó gyakorlatot 
bemutató, angol nyelvű összefoglalóval bíró kis kiadványt készítenek, 
valamint egy Záró Vándorkiállítást a hálózat legsikeresebb videóira és fotóira 
alapozva a projekt zárásaként szerveznek, bemutatva egyrészt a projekt 
eredményeit, másrészt az elkészült legjobb alkotásokat.  

Petőházi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület (Partnerek: 
Hegykői, Fertőszentmiklósi 
és Nagycenki tűzoltó 
egyesületek) 

Lépj előre! 
Kompetenciafejles
ztés az önkéntes 
tűzoltóknál, 
térségi 
együttműködésbe
n 

Négy önkéntes tűzoltó egyesület ( Hegykő, Petőháza, Fertőszentmiklós, 
Nagycenk)  állt össze a projekt megvalósítása miatt.  
- Új eszközöket szeretnének beszerezni mindegyik egyesület részére 
(bevetési ruhák, mentőkészletek), valamint  
- tanfolyamokon, vizsgákon (KOK vizsga, hidraulikus mentőkészlet gyakorlat, 
motoros láncfűrész ismeretek) szeretnének tagjai részt venni 
- Hegykőn egy 5alkalmas ifjúsági-utánpótlás nevelési program indul kísérleti 
jelleggel, egyedi tematika szerint.  
Petőháza Önkéntes Tűzoltósága ezek mellett részt szeretne venni a 
Petőházán hagyományosan megrendezett nyári táborán, ahol a gyerekeknek 
tartanak előadást, ezért egy projektor is szükséges számukra. 



Alpokalja Társulás (19 
alpokaljai település) 

Alpokalja 
Kultúrháló, a 
térségi közösségi 
élet fejlődéséért 

Az Alpokalja 19 települése fogott össze a közös pályázat elkészítésére, 
melynek fő célja a meglévő kulturális-civil terek aktívvá tételét segítő 
eszközbeszerzések megvalósítása. - 19 kulturális tér kerül fejlesztésre: 
rendezvényhez vagy képzéshez  szükséges eszközöket szeretnének 
beszerezni.  (laptopok, projektorok, fényképezőgépek, flipchart állványok, 
paravánok, vetítővásznak, fali táblák)- Emellett felállítják az ún. Alpokalja 
Civil Kerekasztal Fórumot, melynek célja a civil szervezetek összefogása, 
ismereteik bővítése, a közöttük lévő kapcsolatok elmélyítése, esetlegesen 
kialakítása;- kísérleti alapon, hagyományteremtő céllal szervezik meg ún. 
"Alpokalja tematikus nyári tábort (gyerekek részére)", ahol a gyerekek egy 
különleges tematika szerint több település hagyományaival, értékeivel 
ismerkedhetnek meg egy hét alatt.  (településenként az alacsony részvétel 
végett nem működőképes a nyári táboroztatás, ám több település 
összefogásában bíznak a megfelelő létszámban) 

Ágfalva Községi 
Önkormányzat (Partner: 
Iván Önkormányzata) 

Kulturális 
közösségi háló 
fejlesztése - tájház 
létesítés és 
felújítás 
konzorciumban 

Iván és Ágfalva Községi Önkormányzatok pályáztak együtt tájházaik 
felújítására, kialakítására.  
Ágfalva a  tájház tetőszerkezetét szeretné felújítani, és egy német nemzetiségi 
szobát berendezni. Céljuk, hogy elnyerjék a TÁJHÁZ címet, melynek feltétel 
ezen infrastrukturális szint elérése. A hosszú távú fenntarthatóságot 
biztosítaná a cím, amely a továbbiakban a Tájház Szövetséggel való szoros 
együttműködésben biztosabb alapokat teremt. (szakmai és pénzügyi 
fenntarthatóságot tekintve is) 
Iván település több évvel ezelőtt alakította ki települési tájházát. A jelenleg 
gépészet nélkül működő házban a villanyvezetékeket és a gáz bevezetését 
szeretné elérni, így az civilház formában, egész évben üzemelhetne és 
betölthetné a korábban kitűzött funkciót.  
Az építésekhez kapcsolódóan Ágfalván a tájház megnyitását is ünneplő német 
nemzetiségi farsang kerülne megszervezésre, míg Ivánban az új Civil Házban 
ingyenes nyelvi képzésen vehet majd részt a lakosság, amely javítja a 
munkaerőpiaci integrációt is a hátrányos helyzetű településen.  

Kópháza Község 
Önkormányzata (Partner: 
Hrvati Horvátok 
Egyesülete) 

Többfunkciós 
közösségi 
nemzetiségi tér 
kialakítása, 
fejlesztése 
Kópházán 

Kópháza Község Önkormányzata és a településen működő Hrvati-Horvátok 
Egyesület konzorciumként pályázik a település, a mikrotérség és a gradistyei 
horvát nemzetiség kulturális, közösségi életének fejlesztése érdekében. A 
kezdeményezés két kópházi közösségi tér fejlesztésére irányul: 
- egyrészt a gradistyei horvátság történetét bemutató interaktív kiállításának 
interaktív eszközeinek beszerzésére, másrészt  
- egy horvát ifjúsági és multifunkciós klub-tér kialakítására.  
A beszerzendő interaktív kiállítási eszközök az alábbiak: horvát nyelvjárások, 
Borostyánkő út állomásokkal, horvát végvár, tamburák, társasajáték, 
hangoskönyv, memóriajáték, képeslap szerkesztő.  
Az ifjúsági klubhelyiségbe, amely a korábban kialakított Etnomemoriális 
Központban található,  40 db szék kerül elhelyezésre, valamint 
fittneszeszközök és balettszőnyeg.  
Az interaktív kiállításhoz kapcsolódóan kerülnek megszervezésre további 
események: 1) Horvát nemzetiségi nyílt nap a kiállításon 2) 1 db szakmai 
tanulmányút Horvátországba nemzeti múzeumokba, kiállító terekbe további 
ötletgyűjtésre 3) 4 db műhelynap az interaktív eszközök 
szoftverfejlesztésének támogatására.  

Soproni Szakképzési 
Centrum (Partner: Fertőd 
Város Önkormányzata) 

Kulturakadémia- 
fertődi közösségi 
intézmények 
kulturális és 
oktatási 
kezdeményezései 
című pályázat 

A Soproni Szakképzési Centrum és Fertőd Város Önkormányzata pályázott 
együtt. A kezdeményezés hatóköre teljes térségi.  
- A fertődi Művelődési Ház (KSZK) új színpadtechnológiát támogató 
eszközparkkal bővül: fogasok, függönyök, projektor, laptop, hang-
fénytechnika, kordonoszlop teszi még kényelmesebbé a kulturális programok 
megvalósítását.  
- A Porpáczy Középiskola elindítja a KultúrAkadémia programcsomagját, 
amely az alábbi eseményeket tartalmazza, több célcsoport bevonásával:  
- Tökfesztivál szervezése 2 alkalommal,  
- 6 alkalmas Értékmegélő Előadássorozat (150 fő részére/előadás) 
- "Önkéntesség" jegyében - 2 Alkalmas Önkéntes program indítása a 
szemléletformálásért és egy térségi önkéntes bázis kialakításáért (cél: 50 fős 
bázis) 
- 2 napos szakmai tanulmány út a stájer Vulkanland térségébe 40 fiatal 
részére a jó gyakorlat átvételére, az ifjúság szemléletformálásáért.  
A marketing tevékenységek között egy 3 nyelvű BLOG írása jelenik meg, 
amelyet folyamatosan vezetnek a projekt egyes eseményeiről, eredményeiről.  



 

A következő ülésre 2018. december 19. napján kerül sor, addig folyamatos a pályázatok ügyintézése 

és értékelése.  



EGYESÜLETI (HBB) KÖZLEMÉNY 

2018. december 19-én tartotta meg  az Alpokalja - Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület második Helyi 

Bíráló Bizottsági ülését. 35 pályázatról, 107 millió forint fejlesztési támogatás sorsáról döntöttek.  

A Helyi Bíráló Bizottság 13 tagja, Hospely Károlyné elnökletével három LEADER intézkedéshez 
kapcsolódóan ülésezett: az egyik intézkedés célja a turisztikai célú vállalkozásfejlesztési 
(szálláshelyfejlesztés, vendéglátás, aktív turisztikai (agro-öko-vízi-lovas-kerékpáros-horgász)) 
elképzelések támogatása volt. A másik intézkedés az önkormányzatok számára ún. „fecskelakások” 
kialakítását teszi lehetővé, amellyel a magasan kvalifikált, térségünkben hiányszakmának számító 
munkakörökre fiatal munkaerőt tudnak bevonzani, ingyenes lakhatás biztosításának a felajánlásával. A 
harmadik intézkedés a térség civil szervezeteinek, önkormányzatainak nyújt lehetőséget kulturális, sport, 
rekreációs elképzeléseinek megvalósítására.  
 
A „Fecskeház” intézkedés keretében az alábbi önkormányzatok nyertek támogatást, összesen 20 millió 
Ft-ot:   
 

Nagylózs Község Önkormányzata Fecskelakások kialakítása Nagylózson 

Újkér Község Önkormányzat Fecskeház program indítása Újkéren 

 
A „Kultúrháló Kislépték” intézkedés keretében 2018. október 3-ig 25 pályázatot nyújtottak be főként 
civil szervezetek több, mint 60 millió forintos igénnyel, 85% támogatási intenzitás mellett, 15%-os önerőt 
vállalva. 
 
Csér Községi Önkormányzat Cséri közösségi ház felújítása 
Egyházasfalu Község Önkormányzata Közösségi tér korszerűsítése Egyházasfaluban 
Fertő-Hanság Kultúrális Életéért és 
Kézműves Hagyományaiért 
Alapítvány 

Kelengyeládák története - kultúrális élet Fertőhomok 
központjában 

Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület 
Fertőrákos Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének fejlesztése 
a tűzoltási-, ifjúság nevelési- és hagyományőrzési 
tevékenységéhez kapcsolódóan 

Fertőszéplak Községi Önkormányzat Kalandozások a Fertő-tájon 
Friends of Europe Nagycenk Egyesület Kultúra- és közösségépítés a nagycenki alkotóházban 

Harka Község Önkormányzata 
Harka település közösségeinek, kultúrális kapcsolatainak 
fejlesztése 

Hegykő Községért Egyesület Hangszerbeszerzés a hegykői tűzoltózenekar részére 
Nagycenkért Alapítvány A sokszínű közösségi életért Nagycenken 

Nagycenki Iparos Kör 
Holokauszt emlékmű megvalósítása - Emlékezni és 
emlékeztetni 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Harka 
Egyesület 

Harka Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének fejlesztése a 
tűzoltási-, ifjúság nevelési- és hagyományőrzési 
tevékenységéhez kapcsolódóan 

Sopronkövesd Községi Önkormányzat Kultúrpajta kialakítása a sopronkövesdi tájház udvarán 

Yacht Club Fertőrákos Egyesület 
A Yacht Club Fertőrákos Egyesület fejlesztése a vitorlás sportok 
népszerűsítése érdekében 

Petőháza Községi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 

Vizes gyakorlat térségi együttműködésben. Cseréljük le a régi 
technikát,győzzön a gyorsabb és az ügyesebb 

Ügyesen Egyesület Civil Központ létrehozása Nagylózson 

Alpokalja Kistérség Társulás 
Közszereplők, közösségi szerepvállalók kommunikációs 
fejlődésének támogatása 

Fertőszentmiklós Városi 
Önkormányzat 

A fertőszentmiklósi kulturális élet és szolgáltatások minőségi 
fejlesztése 

HRVATI-HORVÁTOK Egyesület "A Borostyánkő út titkai" 
Nagylózsi Naplemente Idősek Klubja 
Egyesület 

Alkotóház mindenkinek! 

Petőházi Polgári Kör Egyesület Kiállítási tárlók és szabadidős játékok beszerzése, gyermektábor 



szervezése 
Répceszemere Községi Önkormányzat Répceszemere kulturális életének erősítése 
Római Katolikus Egyházközség 
Petőháza 

Petőháza Temploma megújul 

Sarród Község Önkormányzata 
"Adj teret, nyárligeti közösségi színtér megújítása, a 
közösségfejlesztés korszerű módszereinek segítségével." 

Sopronkövesd Fejlodéséért Egyesület Egészségesebb Sopronkövesdért 
Zanshin Aikido Sportegyesület Zanshin dojo táborozás és tatami beszerzés 2019 
 

A „Turizmus Kislépték” intézkedés első két szakaszzáró napjáig (2018. június 22-ig) beérkezett 

pályázatokról hozott döntést a HBB. A beérkezett 8 db pályázat 50% támogatási intenzitás mellett, 26 

millió forint fejlesztési támogatást igényelt turisztikai fejlesztési elképzelései megvalósításához.  

Sáros Viktor ev. 
Határtalan élmények az Alpokalja - Fertő-tájon - 
kerékpárkölcsönző minőségi fejlesztése és kapacitás bővítése 
Fertőrákoson 

Zsenga Kft. Varázs Lópanzió (Ágfalva) 
Innovatív Platform Nonprofit Kft. A zsirai Nyugat-Bringa Kerékpáros Központ fejlesztése 
ROBIGUS KFt. Lovasturisztikai szolgáltatások minőségi fejlesztése Zsirán 
Dr. Németh Ádám Attila Turisztikai fejlesztés a Madárlátta Vendégházban (Fertőrákos) 
MEDIPROF Egészségügyi és 
Szolgáltató Kft. 

Kerékpáros pihenőhely Völcsejen 

Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület Turisztikai pihenőhely elindítása Sopronkövesden 
Széplak Lovasudvar Széplak Lovasudvar komplex fejlesztési programja 
 

A következő HBB ülésre 2019. januárjában kerül sor, addig folyamatos a pályázatok ügyintézése és 

értékelése. A turisztikai és védjegyes felhívásaink még nyitottak, folyamatosan beadhatóak a pályázatok, a 

következő szakaszzáró nap 2019. márciusában lesz.  

Egyesületünk a pályázatok benyújtása előtti időszakhoz hasonlóan szeretne segítséget nyújtani, ezúttal a 

támogatást nyert projekt megvalósításához, finanszírozásához és elszámolásához kapcsolódóan. A 2018. 

év novemberében 11, míg decemberében 35 pályázat kapott a Helyi Bíráló Bizottságtól támogató 

nyilatkozatot, számukra szeretnénk az elszámolást egy „megvalósítási szemináriummal” gördülékenyebbé 

tenni. A tervezett tartalmak:  

(1) A megvalósítás időtartama, mérföldkövek, változás bejelentések, előleg kérelmek kezelése 
(2) Az egyes megvalósítási elemek elszámolási, dokumentálási, bejelentési kötelezettségei: 

rendezvények (fórumok, képzések, tanulmányutak), eszközbeszerzések, építések, 
szolgáltatások (pl. marketing).  

(3) Módosítási lehetőségek a megvalósítás során.  
(4) A kifizetési kérelmekhez és a mérföldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámolók rendszere, 

tartalma, az elektronikus felület megismerése.  
(5) Egyebek (előzetesen várjuk írásban kérdéseiket a csilla.keller@alpokalja-fertotaj.hu címre, 

melyekre válaszokkal készülnénk) 
(6) Finanszírozási lehetőségek (előleg felvételének módja, vagy banki előfinanszírozás 

igénylésének feltételei) 
A Magyar Államkincstár készített egy általános, a Vidékfejlesztési Program által támogatott pályázatok 

elszámolásához kapcsolódó végrehajtási kézikönyvet, melyet az alábbi linken talál: 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/6057937/31_2018_%28V.30.%29+sz%C3%

A1m%C3%BA+Kincst%C3%A1r+k%C3%B6zlem%C3%A9ny/de94bd97-3579-49b8-90cf-6bb6d31de191  

A tervezett szeminárium:  

- időpontja:   2019. január 31. (csütörtök), 17.30 óra 
- helyszíne:   Hegykő, Tornácos Ház, Borostyán terem 



 

Várunk Mindenkit szeretettel! 

egyesületünk munkaszervezete 

 



EGYESÜLETI (HBB) KÖZLEMÉNY 

22 pályázatról, 70 millió forint fejlesztési támogatás sorsáról döntött  az Alpokalja - Fertő táj 

Vidékfejlesztési Egyesület a 2019. március 11-én megtartott Helyi Bíráló Bizottsági ülésén 

A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) Hospely Károlyné elnökletével kettő LEADER intézkedéshez kapcsolódóan 
ülésezett: az egyik intézkedés célja a Vidék Minősége térségi védjeggyel rendelkező termelők, szolgáltatók 
fejlesztési elképzeléseinek támogatása. A másik intézkedés célja a turisztikai célú vállalkozásfejlesztési 
(szálláshelyfejlesztés, vendéglátás, aktív turisztikai (agro-öko-vízi-lovas-kerékpáros-horgász)) 
elképzelések támogatása volt. Mindkettő pályázati felhívás nyitott, várjuk további pályázatok benyújtását. 
Szakaszzáró napokat 2019. márciusára, illetve őszre (október) terveztünk.   
 
A „Turizmus Kislépték” intézkedés keretében két szakaszzáró napig (2018. szeptember 2-ig és október 

3-ig) beérkezett pályázatokról hozott döntést a HBB. A beérkezett 7 db pályázat 50% támogatási 

intenzitás mellett, 25 millió forint fejlesztési támogatást igényelt turisztikai fejlesztési elképzelései 

megvalósításához.  

Szenkira Egyesület 
A szakrális és kulturális turizmus fejlesztése Nagylózson a 
kápolnánál 

HRVATI-HORVÁTOK Egyesület 
A horvát nemzetiségi ifjúsági turizmus fejlesztése Kópházán 
(ifjúsági szálláshely fejlesztése) 

Nagylózsi Sport Horgász Egyesület Tóhoz köthető horgászturisztikai fejlesztések 
Németh Csaba József ev. Négyévszakos Lovaspálya kialakítása Széchenyi falujában 
Nyikos Mihály Nyikos Vendégház megújul korszerűsödik 

Petőháza Község Önkormányzata 
Petőháza turizmus fejlesztése. Tervezünk, rajzolunk, építünk, 
fejlődünk (strand fejlesztése) 

WINELIFE Borászati és 
Kereskedelmi Kft. 

Linzer-Orosz borászat helybeni eladás fejlesztése - a vendéglátás 
minőségi fejlesztése a fertőrákosi borházban 

 

A „Gazdaságfejlesztés a Vidék Minősége jegyében” című intézkedés keretében a 2018. tavaszától 

október 3-ig benyújtott 15 pályázatot bírálta első körben a Védjegy Tanács, majd második körben az 

egyesület Helyi Bíráló Bizottsága, és az alábbi elképzelések megvalósítását támogatta 43 millió forint 

fejlesztési forrással:  

SP-Tourist Nonprofit Kft. 
Minőségi védjegyes turisztikai szolgáltatás fejlesztése Zsirán (a 
zsirai golfturizmus fejlesztése) 

Savaria Agentura 
Marketingtanácsadó Kereskedelmi 
Kft. 

Minőségi turisztikai szolgáltatások az Alpokalján (A Napcvirág 
Vendégház minőségi fejlesztése) 

Szentkői Sörház Kft. 
Szentkői - a kőbe vésett ízvilág - minőségi fejlesztés Fertőhomok 
központjában 

1 Csepp Pálinka Kft. 
1 cseppel több, mint pálinka - minőségi fejlesztés a hegykői 
pálinkaházban 

Atilla Mérnöki Iroda Bt. Atilla Fotó fotóstúdió feltételeinek megteremtése 
Bokori Lajos Bo-Ni Vendégház korszerűsítése 
Dr. Gergely István KultpArt - a modern hagyomány 
Pánácz Tibor Miklós Méhészeti termékfejlesztés a Fertő-tájon 
Völgyi János FertőpART (falusi szálláshely minőségi fejlesztése) 
Patonai Tamás Egy szállás, mely több mint egy panzió 
Rabi Géza Ákos Új tervezői iroda kialakítása Kópházán 
Szigethi Balázs Fertőtekergő, a kerékpáros összekötő minőségi fejlesztése 

Transcarban Kft. 
A sör rangra emelése- Minőségfejlesztés a KROIS Brewery 
Sörüzemben 

Németh Ibolya A fertőszentmiklósi Barackfarm minőségi fejlesztése 
Svedics Tibor Minőségi termékfejlesztés az iváni Svedics Méhészetben 



Egyesületünk a pályázatok benyújtása előtti időszakhoz hasonlóan szeretne segítséget nyújtani, ezúttal a 

támogatást nyert projekt megvalósításához, finanszírozásához és elszámolásához kapcsolódóan. A friss 

nyertesek jövőbeni elszámolásait szeretnénk egy „megvalósítási szemináriummal” gördülékenyebbé 

tenni. A tervezett tartalmak:  

(1) A megvalósítás időtartama, mérföldkövek, változás bejelentések, előleg kérelmek kezelése 
(2) Az egyes megvalósítási elemek elszámolási, dokumentálási, bejelentési kötelezettségei: 

rendezvények (fórumok, képzések, tanulmányutak), eszközbeszerzések, építések, 
szolgáltatások (pl. marketing).  

(3) Módosítási lehetőségek a megvalósítás során.  
(4) A kifizetési kérelmekhez és a mérföldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámolók rendszere, 

tartalma, az elektronikus felület megismerése.  
(5) Egyebek (előzetesen várjuk írásban kérdéseiket a csilla.keller@alpokalja-fertotaj.hu címre, 

melyekre válaszokkal készülnénk) 
(6) Finanszírozási lehetőségek (előleg felvételének módja, vagy banki előfinanszírozás 

igénylésének feltételei) 
 

A Magyar Államkincstár készített egy általános, a Vidékfejlesztési Program által támogatott pályázatok 

elszámolásához kapcsolódó végrehajtási kézikönyvet, melyet az alábbi linken talál: 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/6057937/31_2018_%28V.30.%29+sz%C3%

A1m%C3%BA+Kincst%C3%A1r+k%C3%B6zlem%C3%A9ny/de94bd97-3579-49b8-90cf-6bb6d31de191  

A tervezett szeminárium:  

- időpontja:   2019. április 2. (kedd), 17.00 óra 
- helyszíne:   Hegykő, Tornácos Ház, Borostyán terem 

 

Várunk Mindenkit szeretettel! 

egyesületünk munkaszervezete 

 


