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negyedévben 
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Információs Nap 
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Hegykő 

 

Pályázatíró 

szeminárium 



Minősítések, 2017 – 2018.05.30-ig 

KÉZMŰVES szektor 

 

 Csoltói házaspár –    

Sopron és 

környékének néptánc 

hagyományainak 

   őrzői 

 

 Kovács Máté Zétény- 

   sörfőző mester 

 

- Horváth Edina, Tómalom 

TURIZMUS szektor 

 

 Tislér Diána –  

   Fertő-táj túravezetés 

 

 Szigethi Balázs –  

   Fertőtekergő, a Fertő-táj 

szervezett kerékpáros 

   túrái 

 

 Patonai Tamás – 

   Patonai Panzió 

ÉLELMISZER szektor 

 

 Czupy Krisztina, 

őstermelő –  

   homoktövis termékek 

készítője 

 

-György Károly – erdélyi 

kopasznyakú tyúkok 

tenyésztője 

- KROIS Brewery Kézműves 

Sörfőzde, Fertőrákos 



Kézműves szektor – új vezető választás 

Barkó Péter,  leköszönő 

kézműves szektorvezető 

Szováti Szilvia, új kézműves 

szektorvezető 



Az április 16-i Védjegy Tanács ülésre 

 

Gazdaságfejlesztés a Vidék Minősége 

jegyében - A Vidék Minősége –Alpokalja-

Fertő táj védjeggyel rendelkező termelők és 

szolgáltatók tevékenységének fejlesztése 

pályázati felhívásra 

 

Beérkezett projektötletek 



1 Csepp Pálinka Kft. 

Hegykő 

 A 2017-es évben egy nyertes ÉLIP 

pályázatnak köszönhetően egy új 

lepárlóval és erjesztő tartályokkal 

növeltük termelő kapacitásunkat. 

Ezen fejlesztésre alapozva 

szeretnénk tároló és logisztikai 

kapacitásunkat bővíteni, 

szivattyúk és tartályok 

segítségével. Térségünkben új, 

egyedi pálinka termékekre is 

igény mutatkozott, amelyhez 

egyedi címkék/arculat kialakítása 

szükséges az értékesítéshez. Jelen 

pályázatunk marketing 

tevékenysége ezen új termék 

piacra vitelét is lehetővé teszi. 



Savaria Agentura Kft. 

Napvirág Ház, Zsira 

A Savaria Agentura Kft. 11 éve foglalkozik vidéki 

szálláshely-szolgáltatással Zsirán, ekkor létesült 

SAPARD támogatás bevonásával a Napvirág 

Vendégház (4 szobás).  

Projekt főbb elemei: eszközbeszerzés (nagy 

teljesítményű wifi rendszer, Cinege szoba 

berendezésének cseréje, laptop, multifunkcionális 

lézernyomtató, tintasugaras nyomtató), marketing 

tevékenységek (reklámtábla, szórólapok, 

kuponkártya, street-art alkotás), felújítási munkák 

(lábazati és homlokzati vakolás, belső festés, külső 

terek mázolása, részleges szaniter csere, ledes 

lámpatestek, tetőterasz bontása, új vízzáró réteg 

kialakítása, szigetelése, tetőterasz műfüvesítése. 

Kiskerti ház épületének és kerti gyerekjátszó rész 

karbantartása, kis kapu, nagy kapu cseréje, külső 

lámpák beépítése).  



Sonnengolf Klub, Zsira  

 A Kft. jelenleg egy korábbi LEADER program keretében létesült 

négynapraforgós falusi szálláshelyet működtet, 14 fő számára 

biztosít szálláslehetőséget, családok, baráti társaságok, és a 

golfpálya iránt érdeklődők számára összesen 7 szobában.  

 Tervezett tevékenységek: különböző terek kialakítása (recepció, 

iroda, vendégfogadó), eszközbeszerzés (bútorok, informatikai 

eszközök), projektmenedzsment, vállalkozás honlapjának 

továbbfejlesztése, szóróanyagok készítése. 



Fertőtekergő, Hegykő 

 Fertőtekergő néven, egyéni vállalkozás keretein 

belül három éve szervezünk kerékpártúrákat a 

nagyközönség számára, melyek során 

igyekszünk közvetíteni a helyi értékeket, minél 

több emberrel megismertetni a Fertő-tájat. 

Tapasztalataink szerint a kerékpáros turizmus 

folyamatosan fejlődik, az igény egyre nő az 

ilyen túrák iránt. A pályázat folyománya képpen 

bővíteni tudjuk tevékenységi körünket kerékpár 

és kerékpáros GPS bérléssel, amihez 

elengedhetetlen az ezek tárolására alkalmas 

épület, az azt megközelítő járda és egy zárt 

parkoló építése. Honlapfejlesztéssel, marketing 

eszközökkel kommunikálni tudjuk a 

fejlesztéseket, erősíteni tudjuk a már meglévő 

túráinkat, az érdeklődők részletesebb 

felvilágosítást kaphatnak az új lehetőségekről, 

illetve a térségünkről.  



Szentkői Sörház Kft., Fertőhomok  

„Szentkői - a kőbe vésett ízvilág - minőségi fejlesztés Fertőhomok központjában” 

Vállalkozásunkat 2017. március 31. napján alapítottuk azzal a céllal, hogy 

régiónkkal a kisüzemi sörtermékeket megismertethessük, a hazai kisüzemi sörkultúra 

nyugat-magyarországi képviselőivé váljunk.  

A hegykői székhelyű cégünk 

tevékenységének érdemi részét 

Fertőhomokon az ott tervezett 

„látványfőzdében” fogja végezni. 

Termelési kapacitás optimalizálása 

érdekében cégünk a berendezés 

gyártójától erjesztő tartályok 

vásárlását, valamint a magas 

minőségben előállított termékek 

sikeres piacra vezetése céljából 

teljes arculat-építést tervez. 

Cégünk saját beruházásból 

megvalósuló működését 2018. év 

végén kívánja elkezdeni, amelyhez 

jelen pályázati forrás időben is 

nagyban hozzájárulhat. 



KultpArt, Hegykő  
(dr. Gergely István) 

 

 

 KultpArt  

 



A május 24-i Védjegy Tanács ülésre 

 

Gazdaságfejlesztés a Vidék Minősége 

jegyében - A Vidék Minősége –Alpokalja-

Fertő táj védjeggyel rendelkező termelők és 

szolgáltatók tevékenységének fejlesztése 

pályázati felhívásra 

 

Beérkezett projektötletek 



Pánácz Tibor, méhész, Fertőendréd 

Méhészeti termékfejlesztés a Fertő tájon  

 Eszközbeszerzés és marketing tevékenység: mézadagoló  

automata forgóasztallal, mézkrémesítő és kristálytalanító 

berendezés automata vezérléssel, dizájn címkék gyártása 



Rabi Géza, Kópháza 

építész tervező 

 Új tervezői iroda kialakítása meglévő épület 

felújításával, átalakításával, az új irodában kialakításra 

kerül egy „Védjegy-Sarok”, mely bemutatja a térségi 

védjegyes tagok termékeit, szolgáltatásait 

szektoronként. 



Dr. Nagy Attila – Harka  

Attila Mérnöki Iroda Bt. 

 Attila Fotó fotóstúdió feltételeinek megteremtése 

 Ideális oktatási és fotózási helyszín kialakítása, új szolgáltatások 

bevezetése: 4-5 fős családok, baráti társaságok fotózása, 

termékfotózás stúdióban, gyakorlati képzés saját stúdióban,  



Bo-Ni Vendégház, Fertőd 

 Bo-Ni Vendégház korszerűsítése, Meglévő 17 éves vendégház belső 

korszerűsítése, klímatizálása (matracok, kerámia főzőlap, mosogatótál, 

vízforraló, hűtőszekrények, mikrohullámú sütők, televíziók, mosógépek, 

szárítógépek, ágyak, klímaberendezések) 



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 

„A vidék minősége . A valódi érték.” 


