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Vidék Minősége Védjegy Hálózat 

• Cél a helyi és térségi termékek termeléséhez, 
előállításához, értékesítéséhez, piacra jutásának 
ösztönzéséhez  kapcsolódó fejlesztések és 
programok  támogatása 

• A „Rural Quality” nemzetközi védjegyet 1998-ban 
spanyol, francia, olasz LEADER vidékfejlesztési 
csoportok hozták létre. Rajtuk kívül jelenleg 
Görögország, Portugália és Magyarország tagja az 
Európai Térségi Vidék Minősége Védjegy 
Egyesületnek. 

• 2015-ben a Magyar Vidék Minősége Egyesületet 
négy helyi akciócsoport közös munkája hozta létre: 
Börzsöny, Bakony, Balaton-felvidék, Alpokalja-Fertő 
táj 

• www.videkminosege.hu 

 

http://www.videkminosege.hu/


Vidék Minősége Védjegy Hálózat-
Alpokalja-Fertő tájon 

• Négy szektor: 

• 1. élelmiszer-termelés-feldolgozás 

• 2. kézműves és kisipari termelés 

• 3. turisztikai szolgáltatás 

• 4. épített és kulturális örökségek. 

• Térségi szervezet: Egyesület (tulajdonos) -Védjegy 
Tanács (5 fő: szektorvezetők+munkaszervezet 
vezető), hálózati tagok (2017-ben 42 tag) 

• Minősített tagoknak: egyedi és közös megjelenés  
(logó, fotó, tábla, molinó, roll-up, plakát, 
kiadványok, honlap), tanácsadás-mentoring, 
megjelenési lehetőség (média, internet, vásárok-
rendezvények), tanulmányút, képzések 

 





LEADER Együttműködési pályázat - 
Térségi hálózat fejlesztése 

• Partner: LAG PRIZAG 

• Projekt költségvetése: 21.173.630,- (5% önerő) 

• Tervezett célok és tevékenységek:  

1. A védjegy hálózat koordinációja 

• A program sikeres megvalósítását egy a 
munkaszervezetnél négy órában alkalmazott 
„védjegy koordinátor” biztosítja.  

• Védjegy Tanács (a négy szektorunk vezetőinek 
ülése) üléseket szervezünk a szakmai munka 
előrehaladása érdekében, félévente. 

• Védjegy Találkozók (évente egy-egy alkalom, 
2018., 2019. tavasza) 



2. A „Vidék Minősége” Védjegy program jó gyakorlatának 
átadása a horvát partner HACS részére 

• 2 napos egyénre szabott mentor programot 
fejlesztünk ki és valósítunk meg.  

• 3 napos tanulmányút – A munkaszervezet, a védjegy 
koordinátor, a Védjegy Tanács tagjai és kiválasztott 
védjegyes termelők és szolgáltatók utaznak a horvát 
HACS-hoz (összesen 20 fő).  

 

3. Térségi védjegy hálózat tagságának 
kompetenciafejlesztése, tudásbővítése 

• ArtFórum – a hálózat új kezdeményezése – elsősorban a 
kézműves-művész szektorunk kezdeményezésére egy-
egy témára (pl. organikus építészet, belsőépítészet) 
szakmai fórumokat szervezünk, évente 1-1 alkalommal.  

• 3 napos szakmai tanulmányút 20 védjegyes taggal az 
olaszországi Emilia-Romagna régióba (DELTA2000 
HACS). Az utazást 2018. tavaszára tervezzük, az utazás fő 
témái: önfentarttó modell farmok, Slow food mozgalom, 
helyi termék piacok, gasztrokulturális központok, Bio 
műhelyek, olasz HACS tapasztalai.  

 



4. Térségi védjegy hálózat közvetlen értékesítési 
lehetőségeinek szélesítése, piaci pozícióik erősítésére 

• professzionális művész termék- és szolgáltatás fotózás 

• piaci, fedett, összecsukható árusító állványok (12 db) 

• térségi turisztikai élménylehetőségeket összegző 3 
nyelvű kisfüzet (10.000 pld) 

• marketing csomag, mely az alábbi elemeket 
tartalmazza:  

• 15 védjegyes tábla (újonnan minősítendők részére) 

• 20, pályázat útján kiválasztott védjegyes tagnak PRÉMIUM 
szabadon megtölthető marketing csomag (szabadon 
választott tartalom. pl. új logó, vagy címke, roll up..stb., csak 
a pénzügyi kerete fix) 

• 20 egyedi termelői molinó (1,5*0,5m) 

• 20 egyedi termelői tábla (0,4*0,9m) 

• 20 egyedi termelői képeslap (50db/termelő, 99*210mm) 

• többnyelvű szektoriális füzetek (500-500db, 4 szektor) 

 



LEADER Együttműködések  
Országos Vidék Minősége Hálózat fejlesztése 

• Országos fórumok 
• HACS mentoring 

Jó gyakorlat 
átadása  

• Védjegyes térségek vezetőinek szakmai 
továbbképzés – közvetlen értékesítési 
módszerek területen 

Tanulmányút 

• Félévente szakmai műhelynapok a 
védjegyes térségek részére 

Védjegyes 
találkozók 

• Videkminosege.hu oldal fejlesztése 
• Facebook és egyéb online kampány 
• 3-3 óriástábla kihelyezése térségenként 

Országos 
marketing 



KochArt program 
Tiroli jó gyakorlat bevezetése az Alpokalja-Fertő táj térségébe 



Projekt céljai 

• Egyedi élményeket nyújtó, specifikus vendégigényekhez 
alkalmazkodó tematizált turisztikai termék bevezetése  

 garantált Gasztrohetek tájjellegű ízvilággal helyi 
alapanyagokból, helyi receptek szerint 

• A két szektor – turizmus és mezőgazdaság -
együttműködésének erősítése, amely mindegyik szektor 
erősödését is jelenti 

• turisztikai szolgáltatások hálózatos fejlesztése és közösségi 
marketingje – a KochArt révén az érintett éttermek és helyi 
termelők hálózata jön létre 



Étterem hálózat 
kialakítása 
 

 

 

2018.  tavaszáig 

Tervezett  
Tevékenységek 
 
STEP by STEP 



Beszállítói 
hálózat 
kialakítása 
 

 

 

2018.  tavaszáig 

 



Műhelymunkák,  
 
éves 
szimpóziumok 
 

 

6 műhelymunka, 2018-
ban 

2018. és 2019.  őszén 
szimpózium 



Szakácsok 
felkészítő 
fórumai  
 
évente 1-1 
napos 
továbbképzés 
 

 

Szezonon kívüli 
időszakban 



Speciális hetek 
időpontjainak 
meghatározása  
 

 

2018. decemberéig, a 
2019. kísérleti év 
bevezetésére 



Speciális 
receptek  
készítése 
 

 

Legkésőbb 2019. 
februárjáig 



Éttermenként a 
speciális hét 
étlapjának 
összeállítása 
 

 

az adott hét előtt 60 
nappal  



Közösségi 
marketing 
 
speciális 
hetekhez és a 
program 
bevezetéséhez 
kapcsolódóan 

-Étlap tartó 

- Megállító táblák 

-Molinók 

- Kiadvány 



Elvárt eredmények 
• létrejön a térségek idegenforgalmi specifikumaira 

gasztronómia – helyi élelmiszertermelés és tájra jellemző 
receptek-ételekre építő turisztikai fejlesztési csomag 

• Egyedi élményeket nyújtó, specifikus vendégigényekhez 
alkalmazkodó tematizált turisztikai termékcsomagok 
kialakítása, kínálata válik biztosítottá (garantált 
Gasztrohetek tájjellegű ízvilággal helyi alapanyagokból, 
helyi receptek szerint) 

• A két szektor – turizmus és mezőgazdaság összefonódása 
jelenik meg, amely mindkét fél számára jövedelmező 
lehet, megerősíti a helyi élelmiszer előállítást 

• Turisztikai szolgáltatások hálózatos fejlesztése és 
marketingje – a KochArt révén az érintett éttermek és 
helyi termelők hálózata jön létre 

• együttműködésre nyitottabb térségi és térségközi 
szolgáltató hálózat, mely képessé válik egymást erősíteni 

 



Das Gute 
liegt so 
nah… 
 

 

Döntés várhatóan 2018. 
tavasza 



LEADER helyi felhívás 
Gazdaságfejlesztés a Vidék Minősége 
jegyében 

• Célok:  

1. Vidék Minősége Értékesítési Pont kialakítása 
vagy meglévő fejlesztése 

2. Védjegyes termék/szolgáltatás minőségi 
fejlesztése  

 

• Keretösszeg: 120 millió Ft 

• Adható támogatás: 500ezer Ft – 3 millió Ft (50% 
intenzitás) 

• Feltétel: védjeggyel rendelkező tag, Védjegy 
Tanács támogatása 

• Beadási időszakok: 2018. 05.04., 06.04., 09.03., 
10.01. 



LEADER helyi felhívás 
Az Alpokalja - Fertő táj kerékpáros és aktív 
turizmusát erősítő KISLÉPTÉKŰ 
kezdeményezések támogatása 

• Célok:  

1. Meglévő szálláshelyek minőségi fejlesztése  

2. Vendéglátó egységek kapacitásának bővítése 
és/vagy minőségi fejlesztése 

3. Agro-öko-vízi-gasztro-vadász-horgász-lovas-
kerékpáros- gyalogos-szakrális turisztikai 
szolgáltatások indítása, vagy már meglévők 
minőségi továbbfejlesztése  

• Keretösszeg: 127,3 millió Ft 

• Adható támogatás: 500ezer Ft – 3 millió Ft (50% 
intenzitás) 

• Pályázhat: működő mikrovállalkozások 

• Beadási időszakok: 2018. 03.20., 09.03. 



Elérhetőségeink 

• Honlap: 

• www.alpokalja-fertotaj.hu 

 

• Facebook:  

• Alpokalja-Fertő táj  

Vidékfejlesztési Egyesület 

 

• Iroda:  

• Fertőszéplak, Széchényi kastély 

 

http://www.alpokalja-fertotaj.hu/
http://www.alpokalja-fertotaj.hu/
http://www.alpokalja-fertotaj.hu/

