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LEADER in Hungary 2007-
13
96 LAG’s
3020 municipalities
74 milliard HUF

WHITE: non-LEADER territories (cities 
over 10,000 inhabitans)



3



Győr-Moson-Sopron megye
helyi akciócsoportjai

39 település

Kb. 40.000 lakos

alapítás: 2008. május 8.
Közgyűlés (120 fő)
Elnökség (12 fő)

Mottónk:
„Megtartó vidék fejlődő 
életminőséggel” 

SZÉCHENYI nyomdokain.. Térségünk 
fejlődéséért



Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
Széchenyi nyomdokain... Térségünk fejlődéséért! 
Megtartó vidék fejlődő életminőséggel

Fő célok: 
1. ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK HÁLÓZATA

 "Az akadémikus... A kiművelt emberfőkért térségünkben" 
 "Az egyensúlyt hozó... Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

felzárkóztatása és a kisebbségi, nemzetiségi közösségek 
fejlődésének elősegítése"

 "A Hídember.. Határon átnyúló és közösségek közötti gazdasági, 
társadalmi és kulturális kapcsolatok fejlesztése„

2. AUTONÓM, ÖNELLÁTÓ TÉRSÉGGÉ VÁLÁS
3. TÉRSÉGI GAZDASÁG FEJLESZTÉSE

 "A nagy innovátor... Gazdaságfejlesztések támogatása az innováció 
jegyében"

 "A nagy utazó... A térség turisztikai potenciáljának erősítése„
4. Hálózati	programok	megvalósítása	az	Alpokalja‐Fertő	táj	
gazdaságának	fejlesztéséért



Borászatok fejlesztése

 Soproni Borút Egyesület: 
 Soproni borok 

ismertségének, 
elismertségének 
fejlesztése

 Képzés 

 Ferenczy Pincészet –
látványpince fejlesztés

 Horváth Gábor 
őstermelő 
eszközbeszerzése

 Hermann Róbert – lövői 
agroturisztikai központ 
(oltványok)



Minőségi 
termékek 
fejlesztése

 Svedics Méhészet -
Iván 

 1 Csepp Pálinka –
Hegykő (Masinaház)

 Fücsök-Pontos –
házi jellegű füstölt 
húskészítmények, 
Csapod

 Menyasszonyi láda, 
Kovács Alajos, 
Hegykő



Értékesítési pontok 
támogatása

 Sopronkövesdi helyi 
termék piac 

 Zsirai / hegykői helyi 
termék bolt(ok) 
kialakítása



Közösségi kertek
 Tündérkert – Fertőd
 Közösségi és 

tanulókertek: 
 Iván, 
 Nemeskér, 
 Répceszemere





Kik használhatják?

Konkrétan az adott térség tevékenységi területén lévő 
termelők, szolgáltatók, szervezetek pl.

 TERMÉKEK: 
pl. gyümölcs, gyümölcslé, bor, tojás, aszalvány, savanyúság, 
zöldség, tészta, szörp, tejtermék, lekvár, pálinka, gyógynövény, 
gabonaféle, pékáru, sütemény, hús, húskészítmény, ecet, zöld 
lé, fűszerek, dió, édesség, méz, szappan, bútor, ékszer, 
fafaragás, cirokseprű, kerámia, szőttes, textil, fonott árú, 
csuhéárú, fémtárgyak, eszközök, kések, hímes tojás, nemez, 
gyapjú, bőr, szőrmetermékek, kemence, kályha, kerti virág 
különlegességek, szaporítóanyag, textilkészítő, likőrök, 
illóolajok, olajok, kozmetikumok (pl. levendulás krémek), 
játékok, zöldségkrémek, papíripari termékek, szálasanyagból
készült alkotások, vesszőfonott tárgyak, faragott tárgyak, 
alkotások, famunkák, csuhémunkák, stb.

 SZOLGÁLTATÁSOK: 
pl. turisztikai szálláshelyek, éttermek, idegenvezetők, kávézók, 
kiállítótér üzemeltetők, egyéb agroturisztikai és szabadidős 
szolgáltatók, stb.

 ÖRÖKSÉGi értékek:
pl. falvak, történelmi településközpontok, múzeumok vagy 
látogatóközpontok, kulturális események, templomok, 
kastélyok, malmok, természeti örökségek, értékek, stb.



Védjegy találkozók a 4 térség közt 
negyedévente



Térségi műhelymegbeszélések
kb. kéthavonta



 2012 – második 
magyar 
tanulmányút: 
Sebastian, Cecilia, 
Eloy

 2012 – LEONARDO 
ösztöndíj Úbedában
(Gusztáv, Zsuzsa)

 2012-13 – magyar 
együttműködési 
ajánlat

 2014 – tanulmányút 
és tárgyalás az 
együttműködésről

 2015 – tanulmányút 
és tárgyalás az

Nemzetközi együttműködés 

a védjegy keretében



Közös bemutatkozás a Vajdahunyad 
várában



Adventi forgatag – 4 térség 
vására



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

Védjegy Tanács – autentikus személyek

4 szakmacsoport



Védjegy rendszer

egy minta térség szervezeti felépítése

Védjegy Tanács
(5 fő) 1-1 delegált + munkaszervezet

Helyi élelmiszer 
szakmacsoport

Hálóz
ati tag

Hálóz
ati tag ….

Helyi Turizmus, 
vendéglátás 

szakmacsoport

Hálóz
ati tag

Hálóz
ati tag ….

Kézművesség, 
kisiparosság 

szakmacsoport

Hálóz
ati tag

Hálóz
ati tag ….

Épített és 
kulturális 

örökségek
szakmacsoport

Hálóz
ati tag

Hálóz
ati tag ….



 Az év TOP 
vállalkozása

 Az év szállása



Szakmai fórumok
Agár gazdálkodóknak - 2015. január, márciusban



Szakmai fórum –
turizmus szektornak, 2015. február



Szürkemarha Tőkehús-
rostélyos

Feldolgozott termék
Szalámi

350-500 kg közötti 
testsúlyúak 500.000,- Ft/kg 

(700-1000,- Ft/kg)

1600,- Ft/kg Átlagár –
4390,- Ft/kg

Egy  Program, mely az ágazatok közti együttműködés révén erősíti a 
termékfejlesztés és a minőségi termék előállítás folyamatát is..



MINŐSÍTÉS

Termék-
technológia-
fejlesztés



4 értékesítési pont kialakítása

 Tornácos Ház
 Ábrahám Zöldség-

Gyümölcs Boltok ( 
két helyen)

 Eszterháza múzeum 
shop



Egyedi 
arculatok







közös 
honlap
Közös 
kisfilm



Receptes könyv – Gasztro Háló



LEADER 2020

 Vidék Minősége 
hálózatfejlesztési 
csomag 

(kb. 300 millió Ft)

 Közösségi 
marketing

 Értékesítés 
támogatása

 Képzések, 
informális tanulási 
alkalmak

Helyi Fejlesztési Stratégia Rövid Ellátási Lánc

További műhelyek:

- design, csomagolástechnika, belsőépítészet
- 2 napos tanulmányút Vulkanlandba (50 fős)







KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET!
Hamar Zsóka, gyakornok
Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület
www.alpokalja-fertotaj.hu

„A vidék minősége . A valódi érték.”


