
Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Mellékletek és 

feladatok 

Projekt neve: * Kulcsszavak: *  

Inkubátorházak 

hálózata a Bódva-

és a Hernád-völgy 

fejlődése 

érdekében 

A képzés során mely témakörökhöz használható fel 

(pl.:projekttervezés és menedzsment, klaszterszervezés, team-

menedzsment, innováció-menedzsment, szervezetfejlesztés, helyi 

gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás, humán erőforrások fejlesztése, 

határ menti együttműködések,  vállalkozásfejlesztés, 

vidékfejlesztés,  turisztikai fejlesztés, marketing, közösségépítés, 

helyi/térségi decentralizált energetikai rendszer CSR, stb.) 

 

határ menti együttműködések  

A megvalósítás során alkalmazott eszközök  

Milyen eszközöket használtak a megvalósításban (Pl. 

közösségépítés, hálózatfejlesztés, találkozók, fórum, vásár, kaláka, 

önkéntes munka, térség- és településmarketing, értékesítési 

csatorna kiépítése, piacépítés, termelők megkeresése, 

termékfejlesztés, helyi termék adatbázis létrehozása, helyi termék 

klaszter kialakítása, foglalkoztatás, felnőttképzés, kiállítás, 

házfelújítás, arculatépítés, közös arculat, védjegy, kiadványok, 

web áruház, stb.) 

 

A projekt megvalósítása során az alábbi eszközök 

kerültek felhasználásra:  

 információs pontok kialakítása és 

működtetése 

 nyitó- és záró konferencia  

 kontakt napok 

 gazdasági napok 

 work-shopok 

 elektronikus hírlevél 

 három nyelvű honlap kialakítása 

 tanulmány 

 kiadvány 

 saját web oldalon való megjelenés 

 

I. Alapinformációk  

1. Projektgazda * Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség 
1. Ismertető a  

projektgazdáról 

2. A kezdeményezés rövid leírása *  

Miről szólt a projekt, mi jött létre a projektben, mi az eredménye?  

A projektben közreműködő partnerek korábban kialakult kapcsolatukra és 

eddigi közös tevékenységeikre alapozottan közös pályázat benyújtását 

határozták el az általuk működtetett inkubátorházak vállalkozásoknak nyújtott 

szolgáltatások bővítésére vonatkozóan. Az érintett földrajzi térségben élő 

vállalkozók között (vállalkozói klubok szintjén) évtizedes kapcsolat alakult ki, 

amelynek szervezeti keretei korlátozottak és az együttműködés magasabb 

szintje nem biztosított. Az előzőekre alapozottan a partnerek fontosnak tartották 

a magyar-szlovák határtérség gazdaságfejlesztési kapcsolatainak élénkítését. 

Fontos szempont volt, hogy a projekt megalapozzon gazdasági és intézményi 

kapcsolatokat, előkészítsen további közös projekteket. A gazdasági 

együttműködési folyamatokról szóló gondolatok és a tudás kicserélése, a 

tanulmány elkészítése fontos feladat volt, melynek megvalósítására a projekt 

hatékony eszközöket tartalmaz. 

A projektet megelőzően az ATÖSZ és a Kanyaptamenti Községek Társulata 

 



közösen működött közre más projekt(ek) megvalósításában. A határ két oldalán 

működő kis-és középvállalkozások tevékenységi köre lényegesen kibővült a két 

ország EU-ba történő felvételével, ennek hatására jelentősen megváltoztak a két 

ország közötti kereskedelem feltételei, közös vállalatok és munkavállalások 

feltételrendszere. Az itt működő kis- és középvállalkozások ezen irányú 

információi nem voltak teljes körűek. „Kis-és középvállalkozások 

gazdálkodását elősegítő tanácsadás a határ két oldalán” című (regisztrációs 

száma: HU2003/004-628-01-18) projekt célja volt, a fenti problémakörből 

adódó ismeret- és információhiány megszüntetése. Encs és Szikszó városokban 

egy évig ingyenes tanácsadás megvalósítására került sor (jogi, adó, számviteli 

és pályázati tanácsadás). Ezen projekt eredményesen került megvalósításra, 

továbbá megalapozta hasonló projektek megvalósítását kiszélesítve a partneri 

kapcsolatokat.  

3.1. Projekt jellege * 3.2. Projektgazda típusa *  

Mi a projekt jellege (pl. 

profitérdekelt, non-profit, 

stb.)? 

 állami szervezet  

Nonprofit  önkormányzat  

 kistérségi szervezet  

 vállalkozás  

 civil szervezet  

 felekezeti közösség (pl. egyház)  

Egyéb: Egyesület  

  

4. Projektpartnerek - Kikkel együtt valósították meg a projektet, kik voltak még érintettek 

benne? 
2. Partnerek 

bemutatása 

Vezető Partner: Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség 

(ATÖSZ) 

Partner 1: Bódvavölgyi Gazdaságfejlesztő Alapítvány 

Külföldi Partner: Szepsi Város 

Külföldi Partner 1: Kanyaptamenti Községek Társulata 

 

 

5. Projekt 

központi 

helyszíne * 

Régió: * 

Pl. 

Nyugat-

Dunántúl, 

Észak-Magyarország Megye * 

 

 

Borsod-Abaúj-

Zemplén 

3. Térkép 

Járás 

(Kistérs

ég): * 

Encsi kistérség Település: * Encs  



6. Pénzügyek, időzítés  

6.1. Megvalósítás éve, 

időtartama * 
2009. december 01. - 2010. november 30.  

Projektmenedzsment felállítása és működtetése  

2009. december 01. - 2010. november 30.  

Információs pontok kialakítása és működtetése 

2009. december 01. - 2010. november 30.  

Nemzetközi tanácsadói szolgáltatások biztosítása 

kis- és középvállalkozások számára a határ két 

oldalán 2010. június 02. – 2010. október 31.  

Nyitó konferencia  2009. december 15.  

2 darab Kontakt-nap 

2010. február 25.; 2010. november 09.  

2 darab Bódva-, Hernád-völgyi Gazdasági Nap 

2010. július 08.-09.; 2010. szeptember 23.-24. 

Záró konferencia 2010. október 11.  

Nyilvánosság biztosítása (elektronikus hírlevél, 

kiadvány, web oldalon való megjelenés)  

2009. december 01. - 2010. november 30.  

Három nyelvű honlap kialakítása és működtetése 

2010. április 01. - 2010. november 30.  

 

 

Mikor kezdték és meddig 

tart/tartott a projekt? Mik 

voltak a legfontosabb 

szakaszok, mérföldkövek? 

 

6.2. A megvalósítás 

forrása: * 

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013 

HU-SK 2008/01/1.1.2 

 

Mi a megvalósítás forrása, 

amely lehet saját erő, hazai, 

vagy európai uniós 

finanszírozású pályázat, 

nemzetközi program, Norvég 

Civil Támogatási Alap, vagy 

finanszírozási igény nélkül 

megvalósított projekt. 

 

6.3. Költség: * 126 314.05 EUR  

Ha nem volt a projektnek 

költsége, akkor 0 (nulla). 
 

6.4. Támogatás: 100%  

Mekkora külső támogatást 

vettek igénybe? Ez lehet 

pályázaton nyert pénz, vagy más 

úton külső forrásból a projektre 

fordított pénz. 

 

II. A projektmegvalósítás részletei  

1. Motivációk – Miért kezdtek bele?  

1.1. Kiinduló térségi / ágazati helyzet leírása 4. Térségi 

adatlap 

A projektben közreműködő partnerek korábban kialakult kapcsolatukra és 

eddigi közös tevékenységeikre alapozottan közös pályázat benyújtását 

határozták el az általuk működtetett inkubátorházak vállalkozásoknak nyújtott 

szolgáltatások bővítésére vonatkozóan. Az érintett földrajzi térségben élő 

vállalkozók között (vállalkozói klubok szintjén) évtizedes kapcsolat alakult ki, 

amelynek szervezeti keretei korlátozottak és az együttműködés magasabb 

szintje nem biztosított. Az előzőekre alapozottan a partnerek fontosnak tartják a 

magyar-szlovák határtérség gazdaságfejlesztési kapcsolatainak élénkítését.  

Feladat: A 

helyzetleírásból 

a problémafa 

megalkotása 



A partnerek a fenti célok megvalósítása érdekében az alábbi 3 fő szempontot 

tartották szükségesnek a projekt sikeres megvalósításához:  

Fontos, hogy a projekt megalapozzon gazdasági és intézményi kapcsolatokat, 

előkészítsen további közös projekteket. A gazdasági együttműködési 

folyamatokról szóló gondolatok és a tudás kicserélése, a tanulmány elkészítése 

fontos feladat, melynek megvalósítására a projekt hatékony eszközöket 

tartalmazott. Nemzetközi tanácsadói szolgáltatások biztosítása kis-és 

középvállalkozások számára című tanulmány (1) elkészítése került tervezésre, 

mely megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy magyar, szlovák tanácsadók 

előminősítése után hogyan alakítható ki egy olyan tanácsadói kör, amelyet a 

KKV-k határon átnyúló tevékenységeikhez, projektjeikhez, fejlesztéseikhez 

vehetnek igénybe. A tanulmány fő kérdéseit a minősítő rendszer alapvető 

jellemzőinek és az igénybevétel módjának meghatározása jelentette.  

A pályázat keretében segítséget kívántunk nyújtani a kis-és 

középvállalkozásoknak gazdálkodási tevékenységeik segítésére, határon átnyúló 

gazdasági műveletek bonyolításával kapcsolatban, közös vállalkozások 

alapítását elősegítve. Szükséglet mutatkozott a projektben szereplő 

kistérségekben működő vállalkozások együttműködésének fokozására. 

Mindezekből adódik, hogy igény volt egy akkreditált tanácsadói hálózat 

kialakítása a határ mindkét oldalán. Az inkubátorházak Encs, Edelény, Szepsi és 

Komarovce településeken működnek. Az inkubátorházakban úgynevezett 

információs pontok (2) kerültek kialakításra, ahol a kis- és középvállalkozások  

segítséget kapnak a tevékenységük működésében, piaci versenyképességük 

fokozásában. Egyfajta szellemi műhely, tudásbázis létrehozásának a színtere 

volt, ahol a rendelkezésre álló infrastruktúra használatával biztosítható az üzleti 

fejlődéshez jelenleg hiányzó információs bázis.  

A projekthez kapcsolódóan elkészült egy honlap (3) (3 nyelvű), amely elérhető 

linkek formájában kapcsolatot teremt a projekt gazdák által eddig is 

üzemeltetett honlapok, illetve más releváns honlapok tekintetében. A térség 

vállalkozóinak és gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szervezeteinek hatékony 

kommunikációját teszi lehetővé, lehetőséget teremt arra, hogy az ide látogató 

szervezetek partneri kapcsolatait egyszerűbbé, gyorsabbá tegye, biztosítva 

számukra a működésükhöz szükséges tudásbázist. A honlap információs 

rendszerében helyet kapott az a projekt részét képező adatbázis, amely biztosítja 

a gazdasági élet szereplőinek igényeit. 

 



1.2. Meglévő stratégiák, hosszú távú elképzelések 

 

2007. évben elkészült az Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program, 

amelyben megállapításra került, hogy a  régió gazdasági teljesítőképessége 

jelentősen elmarad a kívánatos és a korábbi évtizedek szintjétől, a 

nagyvállalatok mellet főként kisebb kényszervállalkozások vannak jelen. Az 

Észak-Magyarországi régió egészben, különösen társadalmi-gazdasági 

szempontból hátrányos helyzetű térség, ösztönözni kell a vállalkozások 

alapítását, fejlődését, valamint javítani kell a vállalkozások betelepülését segítő 

üzleti környezetet, melyek várhatóan új munkahelyek teremtéséhez vezetnek 

majd. 

 

1999. márciusában kidolgozásra került az Encs és Térsége Mikrotérségi 

Fejlesztési Program. A helyzetértékelés eredményeként a térség fejlesztési céljai 

közé tartoznak a következők: 

 a térség gazdasági fejlődéséhez jövedelmet termelő (exportképes) 

gazdasági szerkezet kialakítása, 

 a gazdasági törekvéseknek megfelelő humánerőforrások biztosítása, 

 a Cserehát-Hernád-Bódva vidéki gazdasági közponjává válására való 

törekvés, 

 a térségi jelentőségű gazdasági háttérszolgáltatások fejlesztése (hiányzó 

gazdasági szolgáltatás kiépülése számára helyszint Encs – mint 

központ- jelenthet), 

 a helyi gazdaság élénkülését hozza magával a nemzetközi kapcsolatok  

és együttműködések, ennek kihasználatlansága állapítható meg, 

 a fejlődés érdekében jól átgondolt pályázati stratégia kialakítása 

javasolt. 

1997. évben kidolgozásra került az Encsi Kistérség Komplex Fejlesztési 

Stratégiájának és Operatív Programja, melyben stratégiai célként lett 

meghatározva a gazdaság versenyképességének erősítése. Gazdasági 

lehetőségeknek az alábbiak kerültek megjelölésre: 

 határmenti kapcsolatok fejlesztése, 

 térségi együttműködések fokozása, 

 oktatás/képzés/információ nyújtás a fenntartható gazdasági tevékenység 

feltétele. 

 

5. Vonatkozó 

stratégia 

  



1.3. Programhoz kapcsolódás 

 

Pályázati felhívás hivatkozási száma: HU-SK 2008/01 

Közzététel dátuma: 2008. október 15. 

Program és finanszírozási forrás: a C(2007)6488 számú bizottsági határozat 

által jóváhagyott Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési 

Program 2007-2013. 

 

Határon átnyúló üzleti együttműködések támogatása 

Beavatkozás/intézkedés: 1.1.2 Üzleti együttműködések elősegítése 

Intézkedés hivatkozási száma: HUSK 2008/01/1.1.2 

Intézkedés tartalma: Klaszterek építése, üzleti partnerségek és hálózatok 

kiépítése, az üzleti információáramlás fejlesztése 

 

6. Pályázati 

kiírás 

  



1.4. Szervezeti kapacitások és érdekek (partnerenként) 

 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség: 

Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség az 503-as statisztikai 

körzethez tartozó 55 önkormányzat hozta létre, az 1996-os Területfejlesztésről 

szóló Törvény alapján, majd 2005-ben az új területi besorolás következtében a 

létszám lecsökkent 36 önkormányzatra. Az Önkormányzati szövetség a 2004. 

évben megalakult Encsi Többcélú Kistérségi Társulással megkötött 

együttműködési megállapodás alapján végzi a területfejlesztési feladatok 

ellátását, azonos területi lefedettséggel. 

A szövetség jogi személyiséggel rendelkező politikai pártoktól, céloktól 

függetlenül önálló szervezet. 

 

A szövetség felépítése: 

 közgyűlés, mint legmagasabb döntési fórum, 

 a két közgyűlési időszak között az operatív munkát a gesztori tanács 

látja el, 

 a munkaszervezetet az ügyvezető igazgató vezeti, irányítva a 

térségmenedzserek, személyi ügyintézők munkáját, 

 az iroda adminisztratív jellegű munkálatait 1 fő menedzser asszisztens 

látja el. 

 

Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség személyi állományában 

jelenleg 6 fő dolgozik. Az alkalmazottak szakmai képzettsége 5 fő főiskolai 

illetve egyetemi végzettséggel, 1 fő középiskolai végzettséggel rendelkezik. 

 

A szervezet humánerőforrása és technikai háttere alkalmas volt a projekt 

megvalósításához. EU projektek lebonyolításában jártas alkalmazottakat 

foglalkoztat, amely hozzájárult a sikeres megvalósításhoz. A szervezet által 

lebonyolított projektek nagyban hozzájárulnak a térség fejlődéséhez. 

 

Kanyapta-menti Községek Társulata: 

Az inkubátor alapítója a Komaróci székhelyű Kanyaptamenti falvak szövetsége.  

Az inkubátor 13 berendezet iroda helység és 1 konferencia termet kínál a kezdő 

vállalkozók számára.  

A társulás a lebonyolításhoz szükséges feltételeket (mind személyi, mind tárgyi) 

biztosítani tudta, mivel a külföldi partner is több település társulása ezért 

működésének is célja a térség fejlesztése. 

 

Szepsi Város: 

Szepsi város Szlovákiában a Kassai kerület Kassa-vidéki járásában található. 

Kassától 26 km-re délnyugatra a Bódva két partján terül el az E 571-es, 

Rozsnyó irányába futó nemzetközi út mentén. Bodolló tartozik hozzá. 

Podnikatel’ský inkubátor Moldava nad Bodvou (Szepsi) 

 

Alapító tagok (Az inkubátorház alapítói): 

Szepsi város önkormányzata 

Kassa megye önkormányzata 

Szepsi Régiófejlesztési Ügynökség 

 

Rövid bemutatkozás: 

A szepsi vállalkozó inkubátor egy új háromszintes épület. A földszinten egy 

214 m
2
 területű bemutató terem, egy infocentrum, valamint 3 műhelyre és 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A1kia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kassai_ker%C3%BClet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kassa-vid%C3%A9ki_j%C3%A1r%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3dva
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rozsny%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bodoll%C3%B3


szolgáltatásnyújtásra alkalmas helység helyezkedik el.  

Az I. szinten egy 32 személyre berendezett iskoláztató terem és 7 helység áll 

rendelkezésre. A helységek alkalmasak irodának vagy szolgáltatásnyújtásra.  

A II. szinten pedig egy 30 férőhelyes tárgyalóterem és 5 irodahelyiség vehető 

igénybe.  

 

Az önkormányzat rendelkezett a projekt megvalósításához szükséges 

humánerőforrással és majd teljes technikai háttérrel. A projektmegvalósítás 

során EU pályázat lebonyolításában jártas szakembereket alkalmaztak. 

 

Bódvavölgyi Gazdaságfejlesztő Alapítvány: 

Az Alapítvány a csatlakozók szellemi és anyagi támogatásit összehangolva, 

jelentős mértékben hozzá kíván járulni a többszörösen hátrányos helyzetű 

kistérség kedvezőtlen gazdasági struktúrájának átalakításához, lehetőséget 

biztosítva arra, hogy a térség hatékonyabban bekapcsolódhasson a Borsod-

Abaúj-Zemplén megyei, a magyarországi és európai haladás fő vonulatába. 

Céljait az Alapítvány a Bódva-völgye térség, ezen belül az Aggteleki Nemzeti 

Park területének, a felső Bódva medence területének,  

a Rakacai-tó térségének, Edelény városának és városkörnyékének településéin 

valósítja meg.  

Az Alapítványt a kuratórium elnöke képviseli.  

 

 Feladat : Stake-

holder elemzés 

2. Idenifikáció – Miért éppen ebbe kezdtek bele? *  

2.1. Piaci kereslet 7. Keresletet 

alátámasztó 

információk 

Az érintett földrajzi térségben élő vállalkozók között (vállalkozói klubok 

szintjén) évtizedes kapcsolat alakult ki, amelynek szervezeti keretei 

korlátozottak és az együttműködés magasabb szintje nem biztosított. Az 

előzőekre alapozottan a partnerek fontosnak tartják a magyar-szlovák 

határtérség gazdaságfejlesztési kapcsolatainak élénkítését. Fontos, hogy a 

projekt megalapozzon gazdasági és intézményi kapcsolatokat, előkészítsen 

további közös projekteket. 

Szükséglet mutatkozik a projektben szereplő kistérségekben működő 

vállalkozások együttműködésének fokozására. Mindezekből adódik, hogy igény 

van egy akkreditált tanácsadói hálózat kialakítása a határ mindkét oldalán. 

 

A pályázatot a Vezető Partner és a partnerek az alábbi szempontok 

figyelembevételével valósította meg:  

- Költséghatékonyság: a beavatkozások teljes – gazdasági, társadalmi és 

környezeti hasznát és költségét figyelembe vette.  

- A projekt által információs pontok, honlap kialakítására és 

működtetésére volt lehetőség a fenntartható fejlődés érdekében.  

- A projekt által lehetőség nyílott kisebb energiafogyasztású eszközök 

beszerzésére és alkalmazása. 

- A partnerek a projekt eredményeit terjesztik a hasonló területen 

működő szervezetek között, így a fenntarthatósággal kapcsolatos 

tudásmegosztás biztosításra került.  

- A projekt végrehajtása során megszülető termék és szolgáltatás 

igazolhatóan kedvezően hat az esélyegyenlőségi célcsoportok 

helyzetére, életminőségére. 

 

Feladat: további 

információforrás

ok keresése 



Összességében a pályázat megvalósításával a tervezett célok hatékonyan, 

költségtakarékosan és megfelelő speciális szakértelemmel, a legnagyobb 

eredménnyel megvalósításra kerültek.  

 

2.2. Kívánt szinergikus hatások, elvárt következmények  

 

A program megvalósításában résztvevő partnerek által képviselt területek 

együttműködése bővül. A tervezett tevékenységek megvalósítása során 

megrendezésre kerülő rendezvények: kontaktnapok, Hernád-, Bódva-völgyi 

Gazdasági Napok, az elkészülő tanulmány, a honlap  által a négy kistérségben 

működő kis-és középvállalkozások kapcsolatai megerősödnek, ez generálja a 

gazdasági együttműködést. Nemzeti nyelven, azonos tartalommal biztosítja az 

információk elérhetőségét a célcsoport számára ez által esélyegyenlőséget 

teremt. Ez az együttműködés kihat a szolgáltatások bővülésére is. A projekt 

sikeres végrehajtása során, eredményképpen kialakul egy akkreditációs 

szakértői hálózat, mely a projekt finanszírozási ciklusán túl is, lehetőséget 

teremt a projekt további fenntartására. 

A projekt célcsoportjának  versenyképessége, a tevékenységek megvalósulása 

által javul, mind a magyar, mind a szlovák területen, amely mintaként 

szolgálhat más határmenti térségek együttműködésére. Nő a célcsoport szakmai 

ismerete, tevékenységeik színvonala, nő az üzleti kapcsolataik száma, a projekt 

marketing tevékenységének köszönhetően pedig emelkedik az ismertségük. 

Fejlődnek a kis-és középvállalkozások határon átnyúló üzleti kapcsolatai, a már 

esetlegesen meglévő üzleti kapcsolataik tovább fejlődnek. A közös 

rendezvények hatására növekszik a határon átnyúló információcsere. A 

partnerszervezetek az összes tevékenység megvalósításában aktívan részt 

vesznek. Ez az együttműködés további közös projekt megvalósulását segíti elő a 

partnerek között, esetlegesen további partnerek bevonásával. A személyes 

találkozók alkalmával kialakulnak olyan ember-ember (people to people) 

közötti kapcsolatok, amelyek szinergikus hatást kifejtve elősegíti más 

társadalmi csoportok együttműködését. 

 

Feladat. Más 

területekkel való 

kapcsolódási 

pontok 

felrajzolása 

2.3. Korábbi tapasztalatok, előzmények 8. Korábbi 

kezdeményezések 

ezen a területen 

(projektlista rövid 

összefoglalókkal) 

A projektben közreműködő partnerek korábban kialakult kapcsolatukra és 

eddigi közös tevékenységeikre alapozottan közös pályázat benyújtását 

határozták el az általuk működtetett inkubátorházak vállalkozásoknak nyújtott 

szolgáltatások bővítésére vonatkozóan. Az érintett földrajzi térségben élő 

vállalkozók között kapcsolatok alakultak ki, amelynek szervezeti keretei 

korlátozottak és az együttműködés magasabb szintje nem biztosított. Ezen 

okokból kifolyólag a partnerek fontosnak tartják a magyar-szlovák határtérség 

gazdaságfejlesztési kapcsolatainak élénkítését. Fontos, hogy a projekt 

megalapozzon gazdasági és intézményi kapcsolatokat, előkészítsen további 

közös projekteket. A gazdasági együttműködési folyamatokról szóló gondolatok 

és a tudás kicserélése, a tanulmány elkészítése fontos feladat, melynek 

megvalósítására a projekt hatékony eszközöket tartalmaz. 

 

Szervezet neve:  

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség 

Kanyapta-menti Községek Társulata 

 



Projekt címe: Kis- és középvállalkozások gazdálkodását elősegítő tanácsadás a 

határ két oldalán  

A projekt teljes költsége: 101 120 EUR 

Támogatás forrása: Phare CBC 2003 

Regisztrációs száma: HU2003/004-628-01-18 

A projektben az ATÖSZ és a Kanyapta-menti Községek Társulata működött 

közre. A határ két oldalán működő kis-és középvállalkozások tevékenységi köre 

lényegesen kibővült a két ország EU-ba történő felvételével, ennek hatására 

jelentősen megváltoztak a két ország közötti kereskedelem feltételei, közös 

vállalatok és munkavállalások feltételrendszere. Az itt működő KKV-k ezen 

irányú információi nem teljes körűek. Cél, a fenti problémakörből adódó 

ismeret- és információhiány megszüntetése. Encs és Szikszó városokban egy 

évig ingyenes tanácsadás megvalósítására került sor (jogi, adó, számviteli és 

pályázati tanácsadás). 

 

2.4. Kezdeményező – Ki hozta az ötletet? 9. 

Kezdeményező 

bemutatása 

A projekt a tervezést megelőző években az Abaúji Teürletfejlesztési 

Önkormányzati Szövetség és a Kanyapta-menti Községek Társulata által 

végrehajtott közös programok folytatásaként, közös távlati célok részeként 

jelent meg, továbbá a partnereknél távlati célként jelent meg a partneri 

kapcsolatok kiszélesítése és bővítése.  

A partneri kapcsolatok az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség 

kezdeményezésével kialakultak, majd a pályázati felhívás megjelenését 

követően a projekt ötlete a négy pályázó szervezet között számos egyeztetést 

követően forrta ki magát. 

 

 

2.5. Kialakított célrendszer  

 

A projekt a magyar-szlovák határtérség gazdasági kapcsolatainak élénkítésére 

jött létre, továbbá, hogy megalapozzon gazdasági és intézményi kapcsolatokat 

és előkészítsen esetlegesen további közös projekteket. 

A program stratégiai célja: 

A határ menti területek erősebb gazdasági és szociális integrációja 

A program specifikus célja: 

A határ menti területek gazdasági versenyképességének erősítése 

Gazdasági és társadalom prioritás céljai: 

A határ menti térség gazdasági versenyképességének erősítése 

 

Hosszabb távú, általános cél: a hálózatépítést, információáramlást célzó 

tevékenységek támogatása, határon átnyúló jellegük erősítése. A kis- és 

középvállalkozások versenyképességének növelése, a térség gazdasági 

potenciáljának növelése és a régió által meghatározott fejlesztési céloknak való 

megfelelése. 

Rövid távú, konkrét cél: a projekt során kialakult kapacitások révén új 

kapcsolatok, projektek, konkrét együttműködések kialakításának feltételei jöttek 

létre. Létrejött 4 információs pont, 2 jelentős marketing elemeket és tudásbázist 

magában hordozó szakmai műhelymunka (Gazdasági Napok), megteremtődött 

egy akkreditált szaktanácsadói hálózat kialakításának feltételrendszere és 

szervezeti kerete, létrejött egy hálózatra alapozott tudásportál (önálló honlap), 

létrett közel 720 db elektronikus hírlevél, 6 + (2) rendezvény közel 400 fő 

részvételével. 

Feladat: Célfa és 

problémafa 

összehasonlítása 



 

2.6. Az ötlet kiteljesítése, kockázatok bemérése? 10. Logikai 

keretmátrix 

A projekttervezés során a partnerek számba vették a megvalósítás alatt 

felmerülhető kockázatokat/veszélyeket: 

 projekt résztvevőinek folyamatos együttműködése nem megfelelő, 

 a megtartani kívánt rendezvények (Nyitókonferencia, Kontakt-napok, 

Gazdasági Napok, Zárókonferencia) érdektelensége, 

 a kis- és középvállalkozások érdektelensége,  

 alulfinanszírozási problémák, 

 nem megfelelő együttműködés, 

 információhiány, nem aktuális hírek megjelentetése, 

 nem az elvárt célnak megfelelően, tartalommal kerül elkészítésre a 

tanulmány,  

 a kiadvány külleme nem igényes, nem az elvárt tartalommal kerül 

elkészítésre,  

 nem megfelelő végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkező 

szakember beállítása, 

 nem megfelelő technikai háttér biztosítása a működéshez, 

 nem megfelelő minőségű tanulmány elkészültek, 

 a tevékenység végzéséhez szükséges nem megfelelő végzettségű, 

tapasztalattal, referenciával rendelkező szakember bevonása, 

 a tevékenységek időbeli csúszása, 

 széles társadalmi körben érthető kiadvány, nem megfelelő minőségben 

készül el, 

 a célcsoport részéről érdeklődés hiánya. 

Feladat: logikai 

keretmátrix 

értékelése 

3. A terv kidolgozása  

3.1. A tervező csoport – Külsők vagy belső szakemberek? Milyen 

szakemberekből állt a csoport?  

 

 

A projekt megvalósítói alkották a tervező csoportot kik az EU projektek 

megvalósításában több éves tapasztalattal rendelkező személyek voltak. Az 

infópontok kialakításában és működtetésében, a projektben tervezett három 

nyelvű honlap létrehozásában, a tanulmánnyal kapcsolatosan jártas 

szakemberek is tanácsot adtak az előkészítő szakaszban.  

A projekt partnerségben résztvevők a terv kidolgozásánál a feladatokat 

megosztották egymás között. A partnerség tagjai mindannyian kijelöltek 

alkalmazottakat a felmerülő feladatok ellátására. 

A Partnerek napi szinten kapcsolatban álltak egymással (személyes találkozók, 

e-mail, telefon, fax).  

Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség folyamatosan 

irányította, összeegyeztette és összehangolta a projekt tervezésének az elemeit, 

koordinálta a tevékenységeket.  

 

 

 

3.2. A tervezés feladatai és időigénye – Milyen feladatokat végeztek el, feladatonként és 

összességében mennyi idő alatt? Ki kell térni a közösségi tervezési feladatokra és az  

egyeztetésekre is. 

 

 

A projekt tervezése előtti időszakban az Abaúji Területfejlesztési 

Önkormányzati Szövetség és a Kanyapta-menti Községek Társulata közösen 

Feladat: a 

tervezés tervének 



már több projektet megvalósított. Céljaik között szerepelt a partneri kapcsolatok 

kiszélesítése, illetőleg projektek megvalósítása.  

A projekt terv egyes elemei (célok, tevékenységek, stb.) kidolgozásra kerültek, 

melyek a projekt tervezés időszakában pontosításra, véglegesítésre kerültek.  

A projekt 2008-ban került benyújtásra, az azt megelőző időszakot – 3 hónapot - 

a partnerek tervezéssel töltötték, mely időszakban a célokat és az azok 

eléréséhez kapcsolódó tevékenységeket a négy szervezet számos egyeztetést 

követően fektette le. 

 

rekonstruálása 

3.3. Megvalósíthatósági tanulmány készítése – Készült-e? Kötelező volt készíteni?  

Milyen útmutatás alapján dolgozták ki? Később segített-e a megvalósításban?  
11. 

Megvalósíthatós

ági tanulmány 

Nem készült megvalósíthatósági tanulmány. Feladat: ex-ante 

értékelés 

3.4. A költségvetés megalapozása –Mire alapozták a költségvetést, mivel támasztották alá 

a pénzügyi  tervezést?  
12. Példa 

árajánlatra 

A tevékenységekhez kapcsolódó költségeket a tervezés időszakában aktuális 

piaci ár figyelembe vételével került meghatározásra, költséghatékonyság 

figyelembevételével.  

 

 

3.5. Szakmai és társadalmi egyeztetések– Kikkel egyeztettek? Hozott-e valami változást a 

tervben? Hogyan építették be a partnerek elképzeléseit? 
13. Egyeztetési 

jegyzőkönyv. 

14. Írásban 

leadott 

vélemények a 

tervhez 

A projekt tervezés időszakában tartott konferenciákon (ahol résztvettek az 

érintett önkormányzatok képviselői, az érintett területek civil szervezetei, 

egyesületei, kis- és középvállalkozásai) bemutatásra került a tervezett projekt, 

célja és tevékenységei. A résztvevők megtehették javaslataikat, véleményeiket 

a projekt tervezethez, melyek a későbbiekben beépítésre kerültek a projektbe.  

A projektben konferenciák, rendezvények, munkamegbeszélések kerültek 

megtartásra: 

 nyitó konferencia  

2009. december 15-én 80 fő részvételével megrendezésre került a 

projekt nyitó konferenciája. A konferencián részt vettek a szlovák és 

magyar partnerek, a határon átnyúló tevékenységekben érdekelt 

szervezetek, valamint a térség gazdaságfejlesztésében érdekelt 

szereplők.  

 work shop (munkamegbeszélés)  

2009. december 01-én, 2010. január 12-én, 2010. június 17-én, 2010. 

július 29-én és 2010. november 24-én, work-shop-ok 

(munkamegbeszélés) kerültek megtartásra, az átlagos létszám 10-15  fő 

volt melyen a programban résztvevő partner szervezetek munkatársai 

vettek részt.  

 kontakt nap  

2010. február 25-én és 2010. november 09-én kontakt nap 

megrendezésére került sor az edelényi projekt partner működési 

területén 26 fő részvételével. A kontakt napon részt vettek a 

vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezetek, vállalkozások 

képviselői, kistérségi képviselők, innovációs központok menedzserei, 

településszövetség. Ismertetésre kerültek a projektben meghatározott 

célok, azok elérésének lépései. A kontakt napon lehetőség nyílt 

Feladat: 

vélemény 

készítése 



véleménycserére, a bilaterális kapcsolatok kiszélesítésére. 

 gazdasági napok  

Az Abaúj Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Vezető Partner 

szervezésével a Bódva-, Hernád-völgyi Gazdasági Napok keretében 

2010. 07. 08-án Szakember Találkozó, 2010. 07. 09-én Konferencia 

került megrendezésre, a Melczer Kastélyszállóban (3821 Kéked, Fő út 

21.), 80 fő részvételével.  

2010. 09. 23.-24-én, 82 fő részvételével Szepsi Város Partner 

szervezésével megrendezésre került a két napos Bódva-, Hernád-völgyi 

Gazdasági Napok. A rendezvény ünnepi nyitással és a projekt 

bemutatásával kezdődött, majd ezt követték a szakmai előadások. A 

második napon a helyi vállalkozók termékeinek kiállítása volt 

megtekinthető, továbbá a projektben készülő web portál bemutatására 

került sor.  

 záró konferencia  

2010. 10. 11-én, 81 fő részvételével megrendezésre került Szepsi Város 

szervezésével a projekt záró konferenciája, a Szepsi vállalkozó 

inkubátor ház konferencia termében. A rendezvény keretében a projekt 

által elért eredmények kerültek bemutatásra és egyben a jövőbeli 

lehetőségek és tevékenységek folytatását vázolták fel az előadók. A 

konferencián bemutatásra került a közös web portál.  

 értekezlet  

2010. december 15-én és 2011. március 11-én Szepsi Város Partner 

szervezésével értekezlet került megrendezésre. A találkozókon a web 

oldallal kapcsolatosan az információs pontok munkatársainak az 

iskoláztatása történt. A web oldal működésével kapcsolatos előadást, 

tájékoztatást az ICOS cég képviselője, munkatársai tartották. A 

találkozón megbeszélésre kerültek a web oldallal felmerülő nyitott 

kérdések (információs pontok további működése, web oldal 

működtetése, stb.) 
 

4.  Finanszírozási háttér megteremtése  

4.1. Finanszírozási források összetétele – forrástípusok, saját forrást miből 

biztosították, számoltak-e saját bevétellel? 

15. Forrástábla 

 

A beadott pályázat 100%-os támogatottságú volt, melyből 85% közösségi 

támogatás és 15% nemzeti forrás (kormányzati társfinanszírozás). Nem 

számoltunk bevétellel sem a tervezés, sem a projekt megvalósítása során. 

A pályázat finanszírozását és annak fenntartását saját forrásból valósították 

meg, hitel felvételre ezért nem került sor. A projekt tervezése során a projektben 

el nem számolható költségeket nem kerültek betervezésre. 

 

 

4.2. Pályázat beadása és elbírálása – hogyan követték a pályázat útját a beadás 

után? Volt-e hiánypótlás?  Ha igen, milyen témákban?  

16. Pályázati 

adatlap 

17. Hiánypótlási 

felszólítás 

2008. december hónapjában került beadásra a pályázat, 2009. május hónapjában 

hiánypótlást írt ki a Közreműködő Szervezet. A hiánypótlásban az alábbiakat 

kellett pótolni:  

A Magyar és szlovák partnerekre egyaránt vonatkozott:  

 A pályázó és partnerek saját hozzájárulásáról igazolás: bankszámla 

kivonat / hitelígérvény 3 hónapnál nem régebbi (partner nyelvén). 

 Együttműködési megállapodás angolul, minden támogatott partner által 

Feladat: a 

pályázat 

értékelése 

pontozással 



aláírva (letölthető dokumentum). 

 Kifizetési előre jelzés 4 hónapos ütemezésben miden támogatott partner 

vonatkozásában, a végleges, jóváhagyott költségvetés alapján 

(letölthető). 

 ÁFA státusról nyilatkozat minden támogatott partnerre – saját nyelvén 

(letölthető). 

A magyar partnerekre vonatkozott- bele értve a főpartnert:  

 OTMR adatlap aláírva minden támogatott partner által aláírva 

(letölthető). 

 Új bankszámla megnyitásáról szóló igazolás másolata – csak a vezető 

partnerre vonatkozik. 

 A b) pontban szereplő doksik Magyar nyelven kellenek cask. 

Szlovákiai támogatott partnerekre vonatkozott: 

 Eredeti igazolás a társadalom biztosítástól, hogy nincs tartozás. 

 Eredeti igazolás az adóhatóságtól, hogy nincs tartozás. 

 Eredeti igazolás a egészség biztosítástól hogy nincs tartozás. 

 Az adó bizonyítvány / adószám (adókártya?) másolata.  

 Új bankszámla megnyitásáról szóló igazolás másolata – cask a határon 

túli vezető parnerre vonatkozik. 

 Minden szlovákiai támogatott partnerre “erkölcsi bizonyítvány” (vagy 

rendőrségi igazolás lehet). 

 

A partnerek a kiírt hiánypótlásnak elegett tettek a megadott határidőn belül.  

A program Monitoring Bizottsága április 2-3-i a pályázat támogatásáról döntött. 

A döntés a program szabályai szerinti véglegesítési folyamat után április 15-én 

vált hatályossá. 

 

4.3. Szerződéskötés – Milyen kötelezettségeket kellett vállalni?  Mi volt a 

legkeményebb feltétel? 

18. Támogatási 

szerződés 

A Támogatási Szerződés aláírásával a megvalósítók vállalták, hogy a tervben 

meghatározott tevékenységeket megvalósítják, az indikátorokat teljesítik, a 

Közreműködő Szervezettel együttműködnek. 

A projekt legkeményebb feltétele a vállalt három fő cél eredményes 

megvalósítása volt (infópontok kialakítása és működtetése, háromnyelvű 

honlap, tanulmány, kiadvány).   

 

 



5. Megvalósítás  

5.1. Projektirányítás – Milyen döntéshozó testület irányította a megvalósítást? 

Hogyan biztosították a partnerek és a célcsoport részvételét? Gondoltak-e a 

nemek esélyegyenlőségére? Merültek-e fel menetközben konfliktusok?  

 

A projekt hatékony irányításának biztosítása érdekében a felek Projekt Irányító 

bizottságot állítottak fel, amely Vezető Partner és az összes projekt partner egy-

egy képviselőjéből áll. Ez a bizottság a partnerség nevében felelős a projekt 

végrehajtásának ellenőrzéséért és nyomon követéséért. A projekt Irányító 

bizottsága rendszeresen ülésezik (évente legalább két alkalommal). Az üléseket 

a Vezető Partner hívja össze. A Vezető Partner köteles összehívni a Bizottságot 

bármely Projekt Partner kérésére.  

 

A Projekt Irányító bizottságának feladatai: 

 A felek közötti viták rendezése 

 Projekt szintű döntéshozatalban való részvétel  

 Módosíthatja a Partnerségi Megállapodást  

 Egyéb, előre nem meghatározható feladatok 

 
A Vezető Partner volt az ERFA-támogatás fő kedvezményezettje. A Vezető 

Partner volt felelős a projekt átfogó koordinációjáért, irányításáért és 

végrehajtásáért. Az egész projektért az Támogatási Szerződésben meghatározott 

Közös Szakmai Titkárság és Irányító Hatóság felé. A projekt végrehajtására 

megítélt támogatások hatékony és eredményes pénzgazdálkodásának 

garantálásáért. A rendszeres előrehaladási jelentések, zárójelentések, kifizetési 

kérelmek és más kérelmek készítése és benyújtása az Közös Szakmai 

Titkársághoz.  

 

A projektpartnerek felelősek voltak az egyes projekttevékenységek 

végrehajtásáért, kötelességük volt támogatni a Vezető Partnert a Támogatási 

Szerződésben foglalt feladatok elvégzésében.  

 

A partnerek a célcsoport részvételét a projekt egész ideje alatt biztosították, az 

alábbi módon:  

A projekt tevékenységei között szereplő kontakt napok során tulajdonképpen a 

kis-és középvállalkozások találkozójára került sor, "üzletember találkozó". Ezek 

a találkozók minden résztvevő számára tapasztalatszerzéssel járt és erősítette a 

két ország azonos területe működő szereplői között a kapcsolatokat. A nyitó- és 

záró-konferencia, a Bódva-, Hernád-völgyi Gazdasági Napok megrendezése 

elősegítette a tágabb értelembe vett régió gazdasági szereplőinek, 

döntéshozóinak, gazdaságfejlesztőinek eszmei, stratégiai és gyakorlati egymásra 

találását. A konferenciák ingyenes lehetőséget jelentettek a kis-és 

középvállalkozásoknak is, ismereteik kiszélesítésére, üzleti kapcsolatok 

építésére, termékeik bemutatására.  A rendezvények az érdekelt szervezetek 

kapcsolódását is lehetővé tette, megvalósítva ezzel a nyitott együttműködés 

elvét.  A projekthez kapcsolódott egy honlap elkészítése, mely a térség 

gazdasági szereplőinek hatékonyabb kommunikációját tette/teszi lehetővé, 

biztosította/biztosítja számukra a releváns információk gyors elérhetőségét, 

melynek eredményeképpen az ide látogatók partneri kapcsolatai egyszerűbbé, 

gyorsabbá válnak, végső soron versenyképességük fokozását előidézve. 

 

A nemek egyenlőségére már a projekt tervezése alatt gondoltak a partnerek. Ez 

többek között megnyilvánult az alábbi esélyegyenlőségi intézkedésekben mind 

a négy projekt partnernél:  

19. 

Projektirányító 

szervezet tagjai, 

működési 

szabályzata 



 Nők száma a foglalkoztatottak között. 

 Nők száma a felső- és középvezetésben.  

 GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált 

kapcsolattartás 

 

Nem merültek fel nemzetközi konfliktusok.  

5.2. Menedzsment – Milyen szervezeti formában, hányan, milyen szakmai 

összetételben végezték az operatív feladatokat? Alkalmi vagy folyamatos 

munkatársak? Részt vettek az előkészítésben? Maradtak a projekt zárása után? 

20. Munkaköri 

leírások 

 

A projektmenedzsment működött a megvalósítás teljes időszaka alatt.  

A partnereknél a projektmenedzsment tagjait az alábbi módon állították fel:  

 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség:  

Projektmenedzser (felsőfokú végzettség, 9 év tapasztalat)  

Pénzügyi vezető (felsőfokú végzettség, 2 év tapasztalat)  

Ügyfélszolgálati munkatárs (felsőfokú végzettség, 2 év tapasztalat)  

 

Bódvavölgyi Gazdaságfejlesztő Alapítvány:  

Projektmenedzser (felsőfokú végzettség, 14 év tapasztalat)  

Ügyfélszolgálati munkatárs (pénzügyi ügyintéző, mérlegképes könyvelő, 9 év 

tapasztalat)  

 

Szepsi Város:  

Projektmenedzser (felsőfokú végzettség, 16 év tapasztalat)  

Pénzügyi vezető (felsőfokú végzettség, 10 év tapasztalat) 

Ügyfélszolgálati munkatárs (felsőfokú végzettség, 3,5 év tapasztalat)  

 

Kanyapta-menti Községek Társulata:  

Projektmenedzser (felsőfokú végzettség, 14 év tapasztalat) 

Ügyfélszolgálati munkatárs (felsőfokú végzettség, 4 év tapasztalat) 

 

Projektmenedzser 

Közreműködött a szerződések előkészítésében, megkötésében; irányította és 

ellenőrizte a pénzügyi menedzser és az ügyfélszolgálati munkatárs szakmai 

munkáját; ellenőrizte a megkötött megbízási szerződések határidőre történő 

teljesítését, az abban foglaltak megfelelőségét; tartotta a kapcsolatot az 

együttműködő partnerekkel és szerződő hatóságokkal; ellátott minden olyan 

egyéb feladatot, amely a program eredményes megvalósítása érdekében 

szükséges. 

Pénzügyi munkatárs (a Vezető Partnernél (ATÖSZ) és a Külföldi Parner (Szepsi 

Város)) 

Elkészítette a program elemeinek megvalósításával kapcsolatos 

dokumentációkat; közreműködött a szakértőkkel való egyeztetésben; ellenőrizte 

a megkötött megbízási szerződések határidőre történő teljesítését, az abban 

foglaltak megfelelőségét; előkészítette a program elszámolásával kapcsolatos 

számviteli dokumentációkat és vezette a szükséges nyilvántartásokat; ellátott 

minden olyan egyéb feladatot, amely a program eredményes megvalósítása 

érdekében szükséges. 

 



Ügyfélszolgálati munkatárs ( a Vezető Partnernél és a Projekt Partnereknél) 

Segítséget nyújtott a kis- és középvállalkozásoknak a tevékenységük 

működésében, piaci versenyképességük fokozásában; tartotta a kapcsolatott 

a vállalkozókkal, vállalkozni szándékozókkal; rendszeresen tájékoztatta 

a vállalkozókat az őket érintő programokról, rendezvényekről, biztosította 

számukra az információkat; vezetette az Ügyfélforgalmi naplót; információkat, 

adatokat gyűjtött az elkészítendő projekt honlapjának on-line feltöltéséhez.  

 

A menedzsment tagjai a Vezető Partnernél fő állásban kerültek alkalmazásra, 

míg a partnernség többi tagjainál a menedzsmentek tagok feladataikat 

megbízási jogviszony keretében látták el.  

A partnereknél a menedzsment tagjai folyamatos munkaviszonyban állnak, 

munkaviszonyuk a projekt zárása után is fennmaradt.  

A partnerek menedzsment tagjai a projekt tervezésben is részt vettek.  

 

 

5.3. Célcsoport bevonása – Hogyan érték el és választották ki a célcsoport 

tagjait? Milyen szempontokat követtek? 

21. Felhívás 

részvételre 

 

A pályázat célcsoportja az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, 

a Bódvavölgyi Gazdaságfejlesztő Alapítvány, Szepsi Város, valamint 

a Kanyapta-menti Községek Társulata működési területén lévő önkormányzatok 

működési területe.  

A projekt célcsoportjaként bevonásra kerültek az ezeken a területeken működő 

kis- és középvállalkozások, civil szervezetek, egyesületek, intézmények, 

a projekt révén közvetlenül és közvetetten érintett emberek.  

Az érintett területeken túl a kistérségekkel határos területek is érdekeltek voltak 

a tevékenységek megvalósításában, így az azokon lévő intézmények, képviselők 

szintén bevonásra kerültek.  

A térségekben sok a kis- és középvállalkozások száma, így a projekt révén 

lehetőségük nyílott kapcsolataik megerősítésére, új üzleti kapcsolatok 

kialakítására.  

Az inkubátorházak üzemeltetői elhivatottak a térség gazdaságélénkítő 

folyamatok fejlesztése terén. Eddigi tevékenységük során is biztosítottak 

bizonyos fajta alapszolgáltatást a célközönség számára, így a célcsoport 

kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a projekt megvalósulásával 

minőségi fejlődést eredményezve hatékonyság növekedést idéz elő. 

A partnerek az alábbi szempontokat követték:  

Az érintett földrajzi térségben élő vállalkozók között (vállalkozói klubok 

szintjén) évtizedes kapcsolat alakult ki, amelynek szervezeti keretei 

korlátozottak és az együttműködés magasabb szintje nem biztosított. Az 

előzőekre alapozottan a partnerek fontosnak tartották a magyar-szlovák 

határtérség gazdaságfejlesztési kapcsolatainak élénkítését. Fontos szempont a a 

gazdasági és intézményi kapcsolatok erősítése, közös projektek előkészítése, a 

gazdasági együttműködési folyamatokról szóló gondolatok és a tudás 

kicserélése. 

További szempont volt a kis-és középvállalkozásoknak gazdálkodási 

tevékenységeik segítése, a határon átnyúló gazdasági műveletek bonyolításával 

kapcsolatban, közös vállalkozások alapítását elősegítve. A kistérségekben 

működő vállalkozások együttműködések fokozása. Mindezekből adódik, hogy 

igény van egy akkreditált tanácsadói hálózat kialakítása a határ mindkét oldalán.  

 

 



 

 

5.4. Eszközök beszerzése – mit, honnan, milyen szempontok alapján szereztek 

be? 

23. 

Eszközspecifikác

ió 

Az információs pontok működéséhez az eszközök beszerzésre kerültek.   

 

Az Abaúj Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség az alábbi eszközöket 

szerezte be: 1 db Office 2007 Small Business (license), 1 db Acer Extensa 

Notebook, 1 db Hp LaserJet M1319F multifunkciós nyomtató, 1 db LCD Tv 

Samsunkg LE-40B530 (40”).  

 

Szepsi Város az alábbi eszközöket szerezte be: 1 db LCD monitor – 

SAMSUNG TV LE40B530 (40”), 1 db Többfunkciós – HP LaserJet P1505, 1 

db Notebook – Toshiba Satellite L500-1EH SK.  

 

A Bódvavölgyi Gazdaságfejlesztő Alapítvány az alábbi eszközöket szerezte be: 

1 db Asus notebook számítógép, 1 db Panasonic 42” plazma televízió, 1 db HP 

Officejet Pro 8500 többfunkciós nyomtató.  

 

A Kanyaptamenti Községek Társulata az alábbi eszközöket szerezte be: 1 db 

Samsung LCD TV LE40C550 – TV, 1 db HP LaserJet P1566 – nyomtató, HP 

G62 P6000/15.6/4GB/320GB/5470W7HP- notebook. 

 

A partnerek az eszközöket az alábbi szempontok alapján szerezték be: 

költséghatékonyság, kisebb energiafogyasztású eszközök alkalmazása.  

 

Az eszközök beszerzésére vonatkozó árajánlatok közül a bírálatnál a 

legkedvezőbb, legalacsonyabb összegű került elfogadásra.  

 

 

5.5. Kivitelezők kiválasztása és szerződéskötés – Kellett-e közbeszerzést kiírni?  

Milyen szempontok döntöttek a kiválasztásban? Hogyan szabályozták a 

szerződésben a határidők betartását, a garanciavállalást, az ellenőrzést, a fizetési 

feltételeket? 

23. Kivitelezői 

szerződés 

 

Nem volt szükség közbeszerzés kiírására. A tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatásokra az árajánlatok kérésénél a költséghatékonyság, a piaci ár 

figyelembevétele mellett történt az ajánlattevők kiválasztása. Minden esetben 

három árajánlat került bekérésre, azok bírálatánál a legkedvezőbb, 

legalacsonyabb összegűek került elfogadásra.  

A szerződésekben a határidők betartása, a garanciavállalás, az ellenőrzés és a 

fizetési feltételek az alábbiak szerint került szabályozásra:  

Szerződő felek a szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali 

hatállyal felmondhatták.  

Súlyos szerződésszegésnek minősült: a szerződésben meghatározott feladatok 

nem vagy hibás teljesítése, határidő nem betartása.  

A garanciavállalást, ellenőrzést, a fizetési feltételek a Polgári Törvény 

vonatkozó rendelkezései alapján kerültek szabályozásra.  

 

 

 



5.6. Előállított termék / szolgáltatás leírása – megvalósított feladatok  

 

Információs pontok kerültek kialakításra, melyek a projekt egész időtartama 

alatt és, azóta is folyamatosan működnek.  

 

Az infópontok szolgáltatásai:  

Magyar, szlovák és EU piaci és vállalkozási információk, az EU alapok 

kihasználásával kapcsolatos információk, információk a térségek lehetőségeiről 

és adottságairól, vállalkozási tanácsadás, vállalkozó terv kidolgozása, 

tanácsadás, EU alapok és egyéb forrásokhoz nyújtott pályázatok kidolgozása, 

pályázati tanácsadás, pályázatok elkészítéséhez és azok hiánypótlásához 

tanácsadás, segítségnyújtás.  

 

A projektben konferenciák, rendezvények, munkamegbeszélések kerültek 

megtartásra: 

1 nyitó konferencia megrendezésre került 

2009. december 15-én 80 fő részvételével megrendezésre került a projekt nyitó 

konferenciája. A konferencián részt vettek a szlovák és magyar partnerek, a 

határon átnyúló tevékenységekben érdekelt szervezetek, valamint a térség 

gazdaságfejlesztésében érdekelt szereplők. A konferencián a jelenlévőkkel 

ismertetésre került a projekt céljai, a partnerek feladatai, a célcsoportok, a 

pályázat finanszírozása, a B.A.Z. és Kassa megyék együttműködési 

tapasztalatai, a Szepsiben működő Inkubátor-ház tevékenysége, eredményei.  

1 work shop (munkamegbeszélés) megrendezésre került 

2009. december 01-én, 10 fő részvételével work-shop (munkamegbeszélés) 

került megtartásra, melyen a programban résztvevő partner szervezetek 

munkatársai vettek részt. A work shopon megbeszélésre kerültek a projekt 

indításával kapcsolatos teendők, a projektmenedzsmentek felállítása, 

információs pontok kialakítása, nyitó konferencia, valamint az eszközök 

beszerzése.  

1 work shop (munkamegbeszélés) megrendezésre került 

2010. január 12-én, 10 fő részvételével work-shop (munkamegbeszélés) került 

megtartásra, melyen a programban résztvevő partner szervezetek munkatársai 

vettek részt. A work shopon megbeszélésre kerültek az eszközök beszerzése, a 

megrendezésre kerülő kontakt nap, a menedzsment munkája, az információs 

pont működtetése, a jövőben várható feladatok.  

1 kontakt nap megrendezésre került 

2010. február 25-én kontakt nap megrendezésére került sor az edelényi projekt 

partner működési területén 26 fő részvételével. A kontakt napon részt vettek a 

vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezetek, vállalkozások képviselői, 

kistérségi képviselők, innovációs központok menedzserei, településszövetség. 

Ismertetésre kerültek a projektben meghatározott célok, azok elérésének lépései. 

A kontakt napon lehetőség nyílt véleménycserére, a bilaterális kapcsolatok 

kiszélesítésére. 

1 work shop (munkamegbeszélés) megrendezésre került 

2010. június 17-én, 15 fő részvételével work-shop (munkamegbeszélés) került 

megtartásra, melyen a programban résztvevő partner szervezetek munkatársai 

vettek részt. A work shopon megbeszélésre kerültek a projektben vállalt 

hírlevelek készítése, a megtartandó gazdasági napok, a kiadvány készítése, a 

web oldal, valamint a második előrehaladási jelentés elkészítésével kapcsolatos 

feladatok.  

1 gazdasági napok megrendezésre került 

Az Abaúj Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Vezető Partner 

szervezésével a Bódva-, Hernád-völgyi Gazdasági Napok keretében 2010. 07. 

08-án Szakember Találkozó, 2010. 07. 09-én Konferencia került 

Feladat: a 

tevékenységek 

teljességének 

értékelése 



megrendezésre, a Melczer Kastélyszállóban (3821 Kéked, Fő út 21.), 80 fő 

részvételével. A Szakember Találkozó és a Konferencia elősegítette a régió 

gazdasági szereplőinek, döntéshozóinak, gazdaságfejlesztőinek eszmei, 

stratégiai és gyakorlati egymásra találását. Az előadásokkal és előadókkal 

színesített rendezvényeken a részvétel ingyenes volt, melyek lehetőséget 

kínáltak a kis- és középvállalkozásoknak is az ismeretkörük kiszélesítésére, 

üzleti kapcsolataik építésére, valamint termékeik egyfajta bemutatására.  

1 work shop (munkamegbeszélés) megrendezésre került 

2010. július 29-én Encsen a Vállalkozók Háza Konferenciatermében a 

programban résztvevő partnerszervezetek munkamegbeszélést tartottak, 8 fő 

részvételével, melyen megbeszélésre kerültek a projekt második időszakára 

vonatkozó szakmai és pénzügyi jelentés, a harmadik időszakra vonatkozó 

teljesítendő feladatok, valamint a projektben szereplő indikátor táblázat 

egyeztetésre, az abban vállaltak teljesítése ellenőrzésre került.  

1 gazdasági napok megrendezésre került 

2010. 09. 23.-24-én, 82 fő részvételével Szepsi Város Partner szervezésével 

megrendezésre került a két napos Bódva-, Hernád-völgyi Gazdasági Napok. A 

rendezvény ünnepi nyitással és a projekt bemutatásával kezdődött, majd ezt 

követték a szakmai előadások. A második napon a helyi vállalkozók 

termékeinek kiállítása volt megtekinthető, továbbá a projektben készülő web 

portál bemutatására került sor.  

1 záró konferencia megrendezésre került  

2010. 10. 11-én, 81 fő részvételével megrendezésre került Szepsi Város 

szervezésével a projekt záró konferenciája, a Szepsi vállalkozó inkubátor ház 

konferencia termében. A rendezvény keretében a projekt által elért eredmények 

kerültek bemutatásra és egyben a jövőbeli lehetőségek és tevékenységek 

folytatását vázolták fel az előadók. A konferencián bemutatásra került a közös 

web portál.  

1 kontakt nap megrendezésre került 

2010. november 09-én a Komaróci Inkubátor Házban kontak nap 

megrendezésére került sor. A rendezvény vállalkozók találkozására és 

kapcsolatok kialakítására irányult. A részt vett vállalkozók kihasználták a 

lehetőséget tapasztalat és vélemény cserére, elsősorban a határon átnyúló 

vállalkozás területén és megegyeztek a kapcsolatok ápolásában és bővítésében. 

A résztvevőkkel ismertetésre került a projekt céljai, az elért és megtervezett 

eredmények és ezek kihasználási lehetőségei, az ezzel járó előnyök.  

1 work shop (munkamegbeszélés) megrendezésre került  

2010. november 24-én Forrón a Holdfény Hotel Étteremben a programban 

résztvevő partnerszervezetek munkamegbeszélést tartottak, 15 fő részvételével, 

melyen megbeszélésre kerültek a projekt harmadik jelentési időszakára 

vonatkozó szakmai és pénzügyi jelentés elkészítésével kapcsolatos 

dokumentáció, a projekt záró jelentésével kapcsolatos feladatok, a projektben 

szereplő indikátor táblázat egyeztetésre, az abban vállaltak teljesítése 

ellenőrzésre került.  

1 értekezlet megrendezésre került 

2010. december 15-én Szepsi Város Partner szervezésével értekezlet került 

megrendezésre. A találkozón a web oldallal kapcsolatosan az információs 

pontok munkatársainak az iskoláztatása történt. A web oldal működésével 

kapcsolatos előadást, tájékoztatást az ICOS cég képviselője, munkatársai 

tartották. A találkozón megbeszélésre kerültek a web oldallal felmerülő nyitott 

kérdések (információs pontok további működése, web oldal működtetése, stb.) 

1 értekezlet megrendezésre került 

2011. március 11-én Szepsi Város Partner szervezésével értekezlet került 

megrendezésre. A találkozón a partnerek asszisztenseinek az iskoláztatása 

történt a WEB oldal helyes használatával kapcsolatban. A találkozón 



egyeztetésre kerültek a felmerült hibák elhárítása.  

 

Az információs pontok működéséhez az eszközök beszerzésre kerültek.   

Az Abaúj Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség az alábbi eszközöket 

szerezte be: 1 db Office 2007 Small Business (license), 1 db Acer Extensa 

Notebook, 1 db Hp LaserJet M1319F multifunkciós nyomtató, 1 db LCD Tv 

Samsunkg LE-40B530 (40”).  

Szepsi Város az alábbi eszközöket szerezte be: 1 db LCD monitor – 

SAMSUNG TV LE40B530 (40”), 1 db Többfunkciós – HP LaserJet P1505, 1 

db Notebook – Toshiba Satellite L500-1EH SK.  

A Bódvavölgyi Gazdaságfejlesztő Alapítvány az alábbi eszközöket szerezte be: 

1 db Asus notebook számítógép, 1 db Panasonic 42” plazma televízió, 1 db HP 

Officejet Pro 8500 többfunkciós nyomtató.  

A Kanyaptamenti Községek Társulata az alábbi eszközöket szerezte be: 

1 db Samsung LCD TV LE40C550 – TV, 1 db HP LaserJet P1566 – nyomtató, 

HP G62 P6000/15.6/4GB/320GB/5470W7HP- notebook. 

 

Hírlevél: 

A projektben 6 db elektronikus hírlevél készült, magyar és szlovák nyelven. A 

hírlevelek megküldésre kerültek a szlovák és magyar kis- és 

középvállalkozásokhoz, gazdasági kamarákhoz, gazdasági szereplőket tömörítő 

szervezetekhez. A hírlevelek legalább 120 címre kerültek kiküldésre, így sok, a 

térség gazdasági együttműködéseiben érdekelt vállalkozás, intézmény, szervezet 

információt kap a projekt eredményeiről, eseményeiről, a régió fejlesztési 

forrásairól.  

 

A projekttel kapcsolatosan elkészült egy három nyelvű honlap. 

Elérhetősége: https://portal.inkubatorovedomy.sk/default.aspx 

A honlap, mint kommunikációs hátter működik, nem csak az együttműködő 

inkubátorházak számára, de a területeken lévő vállalkozások számára is. A 

honlapon elérhető linkek formájában kapcsolatot teremt a projekt gazdák által 

eddig is üzemeltetett honlapok, illetve más releváns honlapok tekintetében. A 

térség vállalkozóinak és gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szervezeteinek 

hatékony kommunikációját teszi lehetővé, lehetőséget teremt arra, hogy az ide 

látogató szervezetek partneri kapcsolatait egyszerűbbé, gyorsabbá tegye, 

biztosítva számukra a működésükhöz szükséges tudatbázist. A vállalkozóknak 

lehetőséget nyújt új üzleti partnerek keresésére, a saját termékeik és 

szolgáltatásaik bemutatására és teret ad az egymásközti kommunikációra. A 

honlap információs rendszerében helyet kapott az a projekt részét képező 

adatbázis, amely biztosítja a gazdasági élet szereplőinek igényeit. A portal 

működtetését egy adminisztrátor látja el, kit a Szepsi Város alkalmaz.  

 

„Nemzetközi tanácsadói szolgáltatások kialakításának feltételrendszere és 

akkreditációs folyamata a szlovák – magyar határ menti térségben működő 

vállalkozásokat segítő szakértők-tanácsadók akkreditáláshoz” című 

tanulmány elkészült.  

A tanulmány megvizsgálja annak lehetőségét, hogy magyar, szlovák tanácsadók 

előminősítése után hogyan alakítható ki egy olyan tanácsadói kör, amelyet a kis- 

és középvállalkozások határon átnyúló tevékenységeikhez, projektjeikhez, 

fejlesztéseikhez vehetnek igénybe. A tanulmány fő kérdéseit a minősítő 

rendszer alapvető jellemzőinek és az igénybevételé módjának meghatározása 

jelenti.  

 

A projekttel kapcsolatos információk, eredmények terjesztését, közlését segítő 

kiadvány elkészült.  

https://portal.inkubatorovedomy.sk/default.aspx


A kiadvány átfogó képet ad a projektről, így annak kezdetéről, továbbá a projekt 

megvalósításáról, eredményeiről, az elvégzett tevékenységekről. A kiadványban 

bemutatásra kerülnek a projektben résztvevő partnerek.  
 

 

 

5.7. Finanszírozás megvalósulása – időközben adódó nehézségek és azok 

megoldása 

24. Likviditási 

tábla 

 

A projekt finanszírozása biztosított volt, mivel a partnerek egyéb a projekthez 

nem kapcsolódó tevékenységeket is végzenek, amely bevételből tudták a 

projektet finanszírozni. A pályázat finanszírozását és annak fenntartását saját 

forrásból valósították meg, hitel felvételre ezért nem került sor. A projekt 

tervezése során a projektben el nem számolható költségeket nem kerültek 

betervezésre. 

Támogatás igénylés negyedévente történt, összesen 3 alkalommal kifizetési 

kérelem lett benyújtva. 

A kifizetési kérelmek átfutási ideje változó volt 3 hónaptól 10 hónapig. 

A projekt megvalósítása alatt a partnereknél pénzügyi nehézségek nem voltak a 

finanszírozás tekintetében.   

 

 

 

5.8. Változtatások – milyen változások következtek be a tervekhez képest a 

feladatokban, szereplőkben, költségvetésben? 

25. 

Változásbejelent

ő 

26. 

Szerződésmódos

ítás 

A tervhez képest az alábbi változások következtek be:  

A második periódusban az Abaúj Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség 

pénzügyi munkatársa vonatkozásában személyi változás történt.  

A Bódvavölgyi Gazdaságfejlesztő Alapítvány projektmenedzserre 

vonatkozásában a bérköltség átcsoportosításra került a a 4. Szolgáltatásokon 

belül a 4.5 Projektmenedzsment biztosításához kapcsolódó szolgáltatások 

költségvetési sorra, mivel a projektmenedzser feladatait megbízási szerződéssel 

látta el.  

A projektben tervezett 3 nyelvű honlappal kapcsolatos tevékenység 

vonatkozásában a támogatás összege nem került 100%-ban kifizetésre, mivel a 

Külföldi Partnernél ezen tevékenység nem került teljes mértékben 

megvalósításra, a honlap készültségi foka a 90%-ot érte el.   

 

 

5.9. Kommunikáció – Kiknek, milyen csatornákon adtak tájékoztatást a projekt 

megvalósításáról? Volt-e lehetőség véleményt nyilvánítani menetközben a 

célcsoport, a partnerek, más érintettek, vagy kívülállók részéről? 

27. 

Sajtóközlemény 

28. Információs 

kiadvány 

 

A közvetlen és a közvetett célcsoport számára az alábbi csatornákon adtunk 

tájékoztatást: 

 Nyitórendezvény (80 fő részvételével, ATÖSZ szervezésében) 

 Zárórendezvény (80 fő részvételével, Szepsi Város szervezésében) 

 Egyéb rendezvény (gazdasági napok -82 -80 fő, kontaktnapok 26 fő)  

 Kiadvány (1 000 példányban készült, színes nyomtatásban, A4 

 



méretben, 20 oldal terjedelemben)  

 Fotódokumentáció, 

 Önálló internetes honlap (elérhetőség: 

https://portal.inkubatorovedomy.sk/default.aspx) 

 Saját honlapon való megjelenés (https://www.atosz.hu) 

 

A projekt egész időtartama alatt konferenciák, rendezvények kerültek 

megtartásra, melyeken a célcsoport tagjai, a közvetlenül és közvetve érintett 

személyek, a partnerek. 

A Partnerek napi szinten kapcsolatban állnak egymással (személyes találkozók, 

e-mail, telefon, fax).  

A Vezető Partner folyamatosan irányította, összeegyeztette és összehangolta a 

projekt megvalósulásának az elemeit, koordinálta a partnerek projekthez 

kapcsolódó tevékenységét, ellenőrizte az információs pontok működését.  

Az Abaúj Területfejlesztési Önkormányzati Szövetségnél és Szepsi Városnál a 

pénzügyi munkatárs és az ügyfélszolgálati munkatárs, míg a Bódvavölgyi 

Gazdaságfejlesztő Alapítványnál és a Kanyaptamenti Községek Társulatánál az 

ügyfélszolgálati munkatárs munkáját a projektmenedzserek napi szinten 

koordinálták, folyamatosan ellenőrizték a time sheeteket, a projekt 

megvalósítását, a projektben vállalt tevékenységek és a szerződések határidőre 

történő teljesülését. 

 

 

5.10. Monitoring, jelentések – milyen gyakran, mire fókuszálva történt? Volt-e 

valami gond? 

29. Időközi 

jelentés 

 

A partnerek a Főszerződésben rögzített időszakot lefedő, előre meghatározott 

formátumú partneri jelentést készítettek az adott időszakban felmerült 

tevékenységekről, költségeikről, amelyet hitelesítésre benyújtott a hitelesítési 

tevékenységre kijelölt szervezet részére.  

A partneri jelentések és az előleg elszámolások benyújtásának ütemezése az 

alábbiak szerint történt.  

Elszámolási időszak: 2009.12.01.-2010.03.31., partneri jelentés benyújtásának 

határideje: 2010.04.15.  

Elszámolási időszak: 2010.04.01.-2010.07.31., partneri jelentés benyújtásának 

határideje: 2010.08.15.  

Elszámolási időszak: 2010.08.01.-2010.11.30., partneri jelentés benyújtásának 

határideje: 2010.12.30. 

 

A Vezető Partner a Közös Szakmai Titkárság felé a Támogatási szerződés 

alapján előrehaladási jelentést és kifizetési kérelmet volt köteles benyújtani. 

Az előrehaladási jelentések és kifizetési kérelmek tartalmazták mind a négy 

partner adott időszakban elvégzett tevékenységeit és felmerült költségeit.  

A benyújtás az alábbiak szerint történt:  

Jelentéstételi időszak: 2009.12.01.-2010.03.31., benyújtási határidő: 

2010.07.14. 

Jelentéstételi időszak: 2010.04.01.-2010.07.31., benyújtási határidő: 

2010.11.13. 

Jelentéstételi időszak: 2010.08.01.-2010.11.30., benyújtási határidő: 

2011.03.15. 

 

 

https://portal.inkubatorovedomy.sk/default.aspx


A tevékenységek az ütemezés szerint lettek megvalósítva, a jelentések és 

kifizetési kérelmek benyújtásánál nem volt probléma.  

 

6. Értékelés   

6.1. Az értékelés módja, nyilvánossága – ki végezte, milyen módon, partnereket 

hogyan vonták be 

30. 

Zárókiadvány 

 

A nyilvánosság biztosítását a partnerek saját maguk biztosították kiadvány 

készítésével, valamint nyitó- és zárókonferencia, gazdasági napok, kontakt 

napok rendezésével. A projekt keretében elkészült honlappal szintén növelve 

lett a nyilvánosság, továbbá a partnerek a saját honlapjukon is tájékoztatták az 

érintetteket. 

A partnerek által szolgáltatott adatok, információk alapján (melyet minden 

közös jelentés előtt elkészítettek) az értékelés összesítését minden esetben a 

Vezető Partner látta el, mely értékelés továbbításra került a Közreműködő 

Hatóság irányába.   

 

6.2. Az értékelés tartalma – mit állapítottak meg, miben értek el javulást 

(eredmények): célok teljesítése, szervezeti tudás növekedése, kapacitások 

bővülése 

31. Végső 

elszámolás 

32. 

Könyvvizsgálói 

jelentés 

A projekt által elért eredmények: 

 közös rendezvények (nyitó-, záró konferencia, gazdasági napok, kontakt 

napok, work shopok, értekezlet): 11 darab 

 használt kommunikációs eszközök (média, internet, rendezvények): 9 

darab 

 új, fejlesztett szolgáltatások száma: 1 darab 

 megalakult határon átnyúló klaszterek és partnerségek: 2 darab 

 új, fejlesztett, elfogadott tanulmányok: 1 darab 

 új weboldal: 1 darab 

 a határon átnyúló együttműködési projektben résztvevő vállalkozások: 

16 darab 

 közös tevékenységekben résztvevő intézmények: 4 darab 

 közös rendezvényeken, struktúrákban résztvevő intézmények: 4 darab 

 közös rendezvényeken résztvevő nők: 158 fő  

 közös rendezvényeken résztvevő férfiak: 242 fő 

 létrehozott, továbbfejlesztett együttműködések, hálózatok: 2 darab 

 projekt révén közvetlenül érintett emberek: 200 fő 

 projekt révén közvetetetten érintett emberek: 2000 fő 

 partnerségbe bevont intézmények: 4 darab 

 fejlesztések által érintett intézmények, települések: 113 darab 

 új szolgáltatások, termékek, eljárások: 1 darab 

 

A projekt zárásaként megállapítást nyert, hogy a kitűzött célok, tevékenységek 

teljesítésre kerültek a partnerek által. 

A projekt által a magyar-szlovák határtérség gazdasági kapcsolatok élénkítésre 

kerültek, továbbá, megalapozott gazdasági és intézményi kapcsolatokat és 

előkészített további közös projekteket. 

Az információs pontok, honlap kialakításával új szolgáltatás került elérhetővé, 

 



ezáltal a térségek szolgáltatásai, kapacitásuk bővítve lett. A szolgáltatások 

bővítésével célcsoport ismerete, tudása nőtt a kapott információkból.  

 

 

 

6.3. A jövőre vonatkozó következtetések – újabb projektötlet, szervezeti 

változások, megőrzött vagy megváltoztatott módszerek 

 

 

A program sikeres végrehajtása megteremtette a lehetőséget a projekt 

kiterjesztésére további szomszédos kistérségek bevonásával. A kialakult 

szakértői, tanácsadói hálózat az elkövetkezendő időben már üzleti alapon 

működhet. 

A projektben kialakított együttműködés a partnerek között a projekt befejezését 

követően is fennmaradt. A program lezárást követően, újabb pályázati 

lehetőségek megvalósítását is feltételezi, valamint közös rendezvények 

megtartására is sor kerülhet. 

A partnerek eddigi tevékenységük során is biztosítottak bizonyos fajta 

alapszolgáltatást a célközönség számára, amely a projekt megvalósulásával 

minőségi fejlődést eredményezve hatékonyság növekedést idézett elő. 

 

 

 

7. Utóélet – mi történt a projekt zárása után  

7.1. Továbbra is biztosított termék, szolgáltatás – mit, milyen minőségben és 

nagyságrendben állítanak elő 

 

 

A projekt zárását követően az információs pontok és a honlap továbbra is 

folyamatosan működik, melyek működését a partnerek saját bevételből oldják 

meg.  

Az elkészült honlap megteremtette a lehetőségét annak, hogy a konkrét 

célcsoporton kívüli szereplők kapcsolatai (kulturális, társadalmi) élénküljenek, 

megismerhessék egymás földrajzi, társadalmi, gazdasági és kulturális 

adottságait. 

A konkrét gazdasági együttműködésből eredő vállalkozásélénkülés 

foglalkoztatás bővítést jelentő hatása révén, javította a térségben élők 

jövedelemszerzési lehetőségeit, keresletnövekedést idézett elő, mely végső 

soron a térségben élők életszínvonalának növekedését eredményezte. A 

vállalkozások versenyképességük fokozódása révén lehetőségük nyílott 

termékstruktúrájuk bővülésére, mely új piaci szegmenseket célozhat meg és 

elősegíti a beszállítói hálózathoz való csatlakozásukat (Kenyheci Ipari Park, US 

Steel). 

 

 

 

7.2. Szervezeti keretek  

 

 

Az utánkövetési időszakban a koordinálást a Vezető Partner munkatársai látják 

el, bevonva a Külföldi Partnert.  

 

 

7.3. Technikai, műszaki feltételek  

A szervezetek ezen feltételei a projekt végrehajtását követően nem változtak. A 

projekt megvalósításával a technikai, műszaki feltételek bővültek, mivel az 

információs pontok kialakításával a célcsoport számára nyújtott szolgáltatás 

 



bővítésre került. 

7.4. Pénzügyi feltételek, jövedelmezőség 

A honlap elkészültével lehetőség nyílt az információk on-line feltöltésre ez által 

megjelenhetnek üzleti ajánlatok, amely a projekt lezárulta után biztosítja a 

honlap üzemeltetésével és az információs pontok működésével kapcsolatos 

kiadásokat. A kialakult szakértői, tanácsadói hálózat a projekt utáni időszakban 

már üzleti alapon működik.  

A megvalósítás során kialakított tanácsadói hálózat a projekt zárását követően 

széles körű információval rendelkezik a térségekben működő vállalkozásokról. 

Az inkubátorházak üzemeltetői elhivatottak a térség gazdaságélénkítő 

folyamatok fejlesztése terén. A partnerek rendelkeznek megfelelő projekt 

menedzsmenttel, amely köszönhetően a projektben elért kapacitás létrejöttének, 

megerősödve tudják e szolgáltatásaikat nyújtani.   

33. Működés 

pénzügyi adatai 

  

7.5. Közvetett pénzügyi haszon  

 

A projektből közvetett pénzügyi haszon nem származik. A projekt bonyolítása 

során bevétel, jövedelem nem keletkezett.  

 

 

7.6. Társadalmi haszon  

 

A projekt eredményeinek kiterjesztését szolgálta a gazdaságfejlesztési 

tematikájú hírlevél, a honlap elkészítése és végül az 1000 példányban 

megjelenő kiadvány, melyeken keresztül lehetőség nyílott a projekt érintett 

célcsoportján kívüli más társadalmi csoportok informálására is. 

Az elkészült honlap megteremtette a lehetőségét annak, hogy a konkrét 

célcsoporton kívüli szereplők kapcsolatai (kulturális, társadalmi) élénküljenek, 

megismerhessék egymás földrajzi, társadalmi, gazdasági és kulturális 

adottságait. 

A projekt megvalósulásával javult a térségben élők jövedelemszerzési 

lehetőségeit, keresletnövekedést idézett elő, mely végső soron a térségben élők 

életszínvonalának növekedését eredményezte. A vállalkozások lehetőségük 

nyílott/nyílik termékstruktúrájuk bővülésére, mely új piacot teremt.  

 

 

III. A projekt értékelése  

1. A kezdeményezés eredményei *  

Milyen pozitív hatása volt eddig a projektnek gazdaságilag és milyen egyéb pozitív hatásokról tud 

beszámolni (pl. közösségépítés, helyi öntudat erősödése, stb.)? 
 

 

A projekt eredményeként létrejött  

Információs pontok kerültek kialakításra, melyek a projekt egész időtartama 

alatt és azóta is folyamatosan működnek.  

Inkubátorházak működnek Encs, Edelény, Szepsi és Komarovce településeken. 

Az inkubátorházakban kerültek az információs pontok kialakításra, ahol a kis- 

és középvállalkozások  segítséget kapnak a tevékenységük működésében, piaci 

versenyképességük fokozásában. Egyfajta szellemi műhely, tudásbázis 

létrehozásának a színtere, ahol a rendelkezésre álló infrastruktúra használatával 

biztosítható az üzleti fejlődéshez jelenleg hiányzó információs bázis. 

 

 



Hírlevél: 

A projektben 6 db elektronikus hírlevél készült, magyar és szlovák nyelven. A 

hírlevelek megküldésre kerültek a szlovák és magyar kis- és 

középvállalkozásokhoz, gazdasági kamarákhoz, gazdasági szereplőket tömörítő 

szervezetekhez. A térség gazdasági együttműködéseiben érdekelt vállalkozás, 

intézmény, szervezet információt kap a projekt eredményeiről, eseményeiről, a 

régió fejlesztési forrásairól.  

 

A projekttel kapcsolatosan elkészült egy három nyelvű honlap. 

A honlap a térség gazdasági szereplőinek hatékonyabb kommunikációját teszi 

lehetővé, biztosítja számukra a releváns információk gyors elérhetőségét, 

melynek eredményeképpen az ide látogatók partneri kapcsolatai egyszerűbbé, 

gyorsabbá válnak, végső soron versenyképességük fokozását előidézve. 

 

„Nemzetközi tanácsadói szolgáltatások kialakításának feltételrendszere és 

akkreditációs folyamata a szlovák – magyar határ menti térségben működő 

vállalkozásokat segítő szakértők-tanácsadók akkreditáláshoz” című 

tanulmány elkészült.  

A tanulmány megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy hogyan alakítható ki egy 

olyan akkreditált tanácsadói kör, amelyet a kis-és középvállalkozások határon 

átnyúló tevékenységeikhez, projektjeikhez igénybe vehetnek, segítve ezzel a 

projektek előkészítését, azok megvalósítását, vállalkozásaik sikeressé válását.  

 

A projekttel kapcsolatos információk, eredmények terjesztését, közlését segítő 

kiadvány elkészült.  

A kiadvány átfogó képet ad a projektről, így annak kezdetéről, továbbá a projekt 

megvalósításáról, eredményeiről, az elvégzett tevékenységekről. A kiadványban 

bemutatásra kerülnek a projektben résztvevő partnerek.  

 

2. Kapcsolódás, térségi, helyi hatás  

2.1. Programszerűség  

A projekt milyen egyéb projekt keretei között valósult meg, vagy önálló programot alkot, netán 

egyedi projekt-e? 
 

A kezdeményezés az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség és a 

Kanyapta-menti Községek Társulata által a korábbi együttműködésre épült, Az 

együttműködés eredményeként a két partner között több projekt került 

megvalósításra. A megvalósított projektek közül a Kis-és középvállalkozások 

gazdálkodását elősegítő tanácsadás a határ két oldalán című projekt által 

ingyenes tanácsadás megvalósítására került sor.  

A megvalósított projekt eredményeként a partnerek önálló programként további 

hasonló projektet kívántak megvalósítani, a partneri kapcsolatok kibővítésével.  

Ennek eredményeként került megvalósulásra, az Inkubátorházak hálózata a 

Bódva-és a Hernád-völgy fejlődése érdekében című projekt, mint önálló 

projekt.  

A partnerek további projektek megvalósítására nyitottak, kiszélesítve a partneri 

kapcsolatot ukrán-román irányban.  

 

 

2.2. Kapcsolódás más helyi (térségi) kezdeményezésekkel  

A projekt milyen kapcsolatban áll más egyéb szervezet programjával, hogyan kapcsolódik a 

térség fejlesztésébe? 

 

 

A projekt nem áll kapcsolatban más szervezet programjával, azonban 

kapcsolódik a térségfejlesztéshez, mivel ott is kiemelt figyelmet fordítanak a 

határ menti területek erősebb gazdasági és szociális integrációjára, a határ menti 

 



területek gazdasági versenyképességének erősítése, a határ menti térség 

gazdasági versenyképességének erősítése.  

 

 

2.3. Térségi, helyi és társadalmi, közösségi hatás - Milyen hatással volt a projekt a 

térség fejlődésére? 
 

 

A projekt eredményeként a magyar-szlovák határtérség gazdasági kapcsolatok 

erősödtek, megalapozzott gazdasági és intézményi kapcsolatokat előkészített 

további közös projekteket.  

A projekt a térség fejlődésére pozítív hatással bírt, mivel többek között a kis- és 

középvállalkozások versenyképessége, a térség gazdasági potenciálja nőtt.  

A projekt eredményeinek továbbítása a szomszédos kistérségek felé 

disszemináció formájában megvalósult. A célcsoport életszínvonala növekedett. 

 

Feladat: költség-

haszon elemzés 

2.4. Miért jó gyakorlat a kezdeményezés? - A jó gyakorlatok mintaként szolgálnak más 

gazdaságfejlesztők, közösségek számára, Miért ajánlja nekik a projektet? 
 

 

A projekt példaértékű, mind a kialakult partneri kapcsolatok, mind az elért 

célok, szolgáltatások tekintetében. 

 

3. Szervezeti hatás  

3.1. Mi volt a projekt legörömtelibb pillanata? Tudjuk, hogy a siker, az elvégzett 

munka öröme motiváló a további végrehajtásra. Itt kérem, írja le, hogy mi okozta a legnagyobb 

elégedettséget a projekt során! 

 

 

A projekt legnagyobb elégedettsége az alábbiak voltak:  

- a létrejött partneri kapcsolatok, melyek problémamentesen működtek 

mind a projekt megvalósítása alatt, mind a projekt befejezése után  

- a létrehozott információs pontok és honlap sikeres működtetése 

- a projekt keretében megtartott rendezvények (konferenciák, gazdasági 

napok, kontakt-napok), melyek eredményeképpen emberi és üzleti 

kapcsolatok kerültek kialakítására, a meglévők erősödtek, a kis- és 

középvállalkozások bemutathatták termékeiket, szolgáltatásaikat, 

továbbá új üzleti kapcsolatok kerültek kiépítésre.  

  

 

3.2. Nehézségek, tanulságok a megvalósítás kapcsán - Mi okozta a legnagyobb 

fejtörést a projekt végrehajtása során? Mit nem tudtak megoldani? Mit tennének másképp, ha a 

projekt most indulna? 

 

 

Sikeres projektet zártunk, a tervezésben megfogalmazott célokat szem előtt 

tartva valósították meg a partnerek a projektet. A tevékenységek tervezésben 

való ütemezése megegyezett a megvalósítottal. 

A honlap kialakításánál a Külföldi Partnernek nehézségei adódtak. Ezen 

tevékenység megvalósítását a partnerek ha most indulna projekt másként 

valósítanák meg (például a vállalkozó kiválasztásánál, feladatok kiosztásánál 

még körültekintőbben járnának el).  

 

 



3.3. Mire kell figyelni hasonló projekt megvalósítása során? - Itt a hasonló projektek 

végrehajtásakor szükséges legfontosabb feltételeket kérjük feltüntetni. 
 

 

A projekt tervezésénél szükséges megvizsgálni a jelenlegi állapotot, és annak 

függvényében tervezni az intézkedéseket. Számba kell venni azokat a hatásokat, 

amelyek szeretnénk elérni a megvalósítással. 

Szükséges figyelni a költséghatékonyságra, a célcsoport minél széles körű 

bevonását. 

Az egyik legfontosabb szempont a fenntarthatóság és az azzal kapcsolatos 

tudásmegosztás biztosítása.  

 

Feladat: 

javaslatok 

megfogalmazása 

a támogatók 

számára 

IV. További tervek, fejlesztési igények   

4.1. További tervek, a fejlesztés jövője - Hogyan folytatódik a projekt a továbbiakban? 

Milyen fejlesztési fázisai vannak hátha? Milyen kapcsolódó projekteket terveznek még (ami 

nyilvános)? 

 

 

A projektnek további fejlesztési fázisai nincsenek, projekttervezettek vannak, a 

partneri kapcsolatok kibővítésre kerültek. A projekttervezettek konkrét projekt 

formájában kidolgozásra és benyújtásra került, azonban nem részesült kedvező 

elbírálásában. Jelenleg a projekttervezettek megvalósítása forráshiány miatt nem 

lehetséges. 

 

Feladat: ötletek 

és javaslatok a 

folytatásra 

4.2. Mire van most leginkább szüksége a projekttel kapcsolatban? - Mi hiányzik 

most leginkább a projekt fenntarthatóságának biztosításához, továbbfejlesztéséhez? 
 

 

A projekt eredményeinek fenntartásához jelenleg nem szükséges külön forrást 

biztosítani, a kialakított információs pontok és honlap hatékonyan működik.  

Új pályázat benyújtásával azonban lehetőség lenne a partneri kapcsolatok 

kibővítésére, az információs pontok és honlap szolgáltatásainak további 

fejlesztéséhez.  

 

 

V. Ajánlott további ismeretforrások  

1. További ajánlott projektek, kezdeményezések, jó gyakorlatok (akár határon 

túliak, diaszpórában megvalósuló, egyéb nemzetköziek is) - Ha van olyan 

kezdeményezés, amelyet ajánlanak, kérem, itt tüntessék fel! 

 

 

További ajánlott projektek, kezdeményezések, jó gyakorlatok, tanulmányok 

vonatkozásában ajánlott web oldal elérhetősége: www.atosz.hu 

 

2. Szakirodalom, ajánlott hivatkozások, honlapok, cikkek, tanulmányok, 

kutatások, elemzések Van-e olyan szakirodalom, amit Ön szerint ajánlani érdemes a „helyi 

gazdaságfejlesztés” témájában? 

 

 

További ajánlott projektek, kezdeményezések, jó gyakorlatok, tanulmányok 

vonatkozásában ajánlott web oldal elérhetősége: www.atosz.hu  

 

http://www.atosz.hu/


Kapcsolati adatok  

Elérhetőségek: * 

Az egyes személyes adatok után álló jelölőnégyzetben megadhatja, hogy megjelenhet-e az adott 

személyes adat honlapunkon. Amennyiben kipipálja, azzal hozzájárulását adja a megjelenéshez. 

 

Szervezet: 

* 

 Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség  

Kapcsolatt

artó: * 

 Béres László  

Cím:  3860 Encs, Bem u. 

3. 

Te

lef

on

: 

 06 (46) 587-223  

Honlap:  www.atosz.hu E-

ma

il: 

 atosz@atosz10.t-online.hu  

  
Csatolt képek, fájlok, dokumentumok: 

Listázza, milyen fájlokat csatol még a jelen kérdőívhez! 

34. Fotók 

  

Aláírásommal hozzájárulok, hogy az itt megadott adatokat a fentebb megadott engedélyeim 

alapján a CROSSEDU távoktatási projekt teljes egészében, vagy részleteiben felhasználja 

felsőfokú oktatás céljára 

 

    

Adatszolgáltató aláírása  Kelt  

 



VIDEO-film 

 

1. A térségről / ágazatról: értékek, problémák 2,5 perc 

2. A pályázóról és partnereiről: mióta, kik, hol mit csinálnak 2,5 perc 

3. Célok: térségi, szervezeti, közösségi, egyéni célok, 

célcsoportok 1 perc 

4. Projektmegvalósítás: hol, mit, kik, ki támogatta 6 perc 

5. Eredmények: látható eredmények, célcsoport haszna, 

szervezeti kapacitások bővülése, térségi előnyök, hogyan 

működik tovább 5 perc 

6. Értékelés, továbblépés: visszajelzések, leszűrt 

tapasztalatok, ötletek, javaslatok 3 perc 

 

Összesen 20 perc 

 

 


