
 
 

„a végén nem a cél a fontos, hanem az út” 

 
LEADER jó gyakorlatok az „Alpokalja-

Fertő táj” térségében 



„A mi vidékünk...” 
 
„Megtartó vidék, 
fejlődő 
életminőséggel” 



Stratégiai célok… 2014-20 LEADER 

Elérhető 
Alpokalja
-Fertő táj 

•Az Alpokalja-Fertő táj 
kerékpáros és aktív 
turizmusát erősítő 
kezdeményezések támogatása 

Közösségek 
Hálózata  

 a térségi életminőség 
javításáért és 
megtartásáért 

• KultúrHáló  - az élő  közösségi terek 
minőségi javítása és a helyi közösségek 
együttműködésének támogatása 
 

• Fecskeház Program - fiatalok helyben 
tartásával a térség megtartó és 
innovációs képességének erősítése 

Autonóm 
Alpokalja-

Fertő táj 

• Gazdaságfejlesztés a Vidék 
Minősége jegyében 

Reseources for 
local projects: 
 
400 000 EUR 
 
 
 
400 000 EUR 
 
 
67 000 EUR 
 
 
 
 
400 000 EUR 
 
Summary: 
1,3 mio EUR 
 

Operational costs of LAG management(2016-2020): 224 000 EUR 



Kerékpáros Mintatérség 

• „Elérhető Alpokalja-Fertő táj” 



A kezdetek..  

• vezető partnere Fertőd Város Önkormányzata  
• résztvevő partnerek: Fertőszentmiklós, Kópháza, Harka, Ágfalva.  
• 200 millió forint 
• Fertőd-Fertőszentmiklós, Balf-Kópháza-Harka, Sopron-Ágfalva 
• „Fenntarthatósági Modell Tanulmány”  

2008. 

NYDOP 

• vezető partnere a Fertő-Hanság Nemzeti Park (László major) 
• Résztvevő partnerek: Ágfalva, Nagycenk, Zsira és Répcevis, Hegykő 
• 350 millió forint támogatás 

2009. 

NYDOP 

• TRANSBORDER – (ETE) Ágfalva Somfalva felé 
• (ETE) . Sarród – Illmitz 
• Fertőendréd – NYDOP 
• Fertőd – belterületi szakasz – NYDOP, városrehab 
• Fertőszentmiklós – KÖZOP, belterületi szakasz, Rákóczi u. 

2009- 

egyedi projektek 





multifunkcionális pihenőhelyek 

Hidegség – Fertőhomok közt Répcevis 



tanösvények,  
információs táblarendszerek 





Információs szolgáltató pontok és kerékpár 
kölcsönzők  

Zsira 

Fertőd 



idegenvezetés feltételrendszerének megteremtése 
 

Hidegség 



kultúrpajták, élményporták 

Szakony, Kemencés Csárda 



kerékpárosbarát  
szálláshelyek és fogadók 



Nemzetiségi program  

• „Közösségek Hálózata”  













„Alpokalja-Fertő táj - Térségi 
múzeumhálózat” 

• Kulturális turizmushoz kapcsolódóan új termék 

 



A spanyol minta…  
kultúra és turizmus összekapcsolása 
közösségi marketing eszközök alkalmazásával 



„Közösségek Hálózata” 





The common 5th day…  
every year new challenges for the 10 schools… 

2017. 
Study 
tour 



Folytatás… 
LEADER interterritorial project with the region ŐRSÉG 

Új témahét füzet 

Szakmai műhelyek 
(írócsoport) 

Interaktív 
tananyag 

elkészítése 

Tanárok részére 
módszertani 
tanulmányút 

Tanárok részére 
témahét felkészítő 

nap 

Pedagógiai 
modellprogram 

kialakítása és 
átadása 

Módszertani 
Útmutató 

Témahetek – új 
anyag szerint 

(2 tanév) 



Örökségünk... program 
 
 
amik ebből a kezdeményezésből 
nőttek ki… 



Alpokalja-Fertő táj  
regéi.. 



Alpokalja-Fertő táj ízei.. 



Átadó – 2015. május 19., Hegykő 



Vidék Minősége -  Alpokalja- 
Fertő táj védjegy program 

 

„Autonóm Alpokalja-Fertő táj” 



Kezdetek: pontszerű fejlesztések 



Szabályzatok: 1 általános + .. szakmacsoportonkénti 
hálózati megállapodás – minősített tagokkal  

4 szakmacsoportban indult el a munka  

2011 évében 





Egyedi 
arculatok 





2014-20-ban önálló 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 – 4 millió Ft (50% 
intenzitás) 

• Feltétel: védjeggyel rendelkező tag, Védjegy 
Tanács támogatása 

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



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,  



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 folyományaképpen 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  

 



Az élelmiszer és a 
turisztika szektor 
közötti 
együttműködés:  
 
speciális hetek 
 
speciális receptek 
 
térségi alapanyagok 

 

 

KochArt 
 
 
Partner: Tirol 



Páliné Keller Csilla,  
munkaszervezet vezető 
 
Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési 
Egyesület 
 
csilla.keller@alpokalja-fertotaj.hu 
www.alpokalja-fertotaj.hu 

Köszönöm 
megtisztelő 
figyelmüket! 


