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az „Együtt vagyunk, együtt leszünk, együtt kell működnünk!”
Lehetőségek a magyar és szlovák KKV-k részére önmaguk gazdasági fejlődésének
segítése érdekében című pályázathoz
A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
Monitoring Bizottsága 2010. április 26-27-i ülésén döntött az „Együtt vagyunk, együtt
leszünk, együtt kell működnünk” című pályázat támogatásáról.
A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 a 20042006-os programozási periódus kezdeményezéseit kívánja folytatni és annak eredményeire
támaszkodni. Ezért a lehetőségek széles körét kínálja annak érdekében, hogy elérje legfőbb
célkitűzését, azaz biztosítsa a magyar-szlovák határmenti térség gazdasági és szociális
integrációjának növekedését.
Pályázatunkat az 1.1.2 Határon átnyúló üzleti együttműködések elősegítése intézkedésre
nyújtottuk be. Az intézkedés tartalma: klaszterek, üzleti partnerségek és hálózatok
létrehozása, az információáramlás javítása.
Projekt tevékenységek: a pályázat keretében 2 kiállítást szervezünk meg szakmai
kísérőrendezvényekkel.
I.
Besztercebányán, a Radványi Kézműves Vásáron történő csoportos magyar részvétel.
A rendezvényen ebben az évben hatodik alkalommal veszünk részt. A korábbi évek
gyakorlatának megfelelően 2010-ben is jelentős, azaz 28 magyar kézművessel reprezentáljuk
a magyar kézművesség ezer évét. Minden területi kereskedelmi és iparkamara lehetőséget
kapott arra, hogy delegálja azt a kézműves tagját, amely legméltóbban képviseli a saját
területét.
Két kísérő rendezvényt szervezünk:
A szlovák és magyar kézművesség fejlődése az elmúlt évszázadokban. A
kézművesség lehetőségei napjainkban. Társadalmi igény - elismerés. A
konferenciát közvetlenül a kiállítás megnyitása előtti napon tartjuk. A konferenciával
kapcsolatos információk a mellékelt meghívóban találhatók.
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Magyar és szlovák kézműves mesterségek bemutatója és gyermekfoglalkoztatók
szervezése. (elsősorban a szlovák közönség számára)

II.
Palócföldön 2011.
rendezvényekkel.

Magyar-Szlovák

Kiállítás
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Az általános kiállításon és vásáron legalább 30 szlovák és 30 magyar kiállítóval számolunk.
Két kísérő rendezvényt tervezünk:
Innováció: kulcs a gazdaságfejlesztéshez a határ két oldalán. Kisvállalkozás is
lehet innovatív. A konferencia célja az innovatív tudat erősítése, népszerűsítése a
KKV-k körében. A konferencia megvalósításához igénybe kívánjuk venni a Norria
szakmai segítségét és lehetőségeit.
Magyarország, vagy Szlovákia? Gazdasági környezet a szomszédoknál. Hol
érdemes vállalkozni? A konferencia célja: naprakész, gyakorlati információk és
tapasztalatok átadása a KKV-knak.
Egyéb információk a pályázatról:
Projekt költségvetés: a projekt összköltségvetése 99 597 Eur, amelyből az ERFA támogatás
79 053,85 Eur (79,37%), a Kormányzati társfinanszírozás 13 950, 68 Eur (14,01 %), az önerő
6 592,75 Eur (6,62%).
Vezető partner: (a pályázat benyújtója) Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Külföldi partner: Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara rövidítve:SOPK (Pozsony) A projekt
tényleges megvalósítója, végrehajtója a SOPK Besztercebányai Regionális Irodájához tartozó
Losonci Iroda.
Társult partnerek:
Nógrád Megye Önkormányzata
Besztercebányai Megyei Önkormányzat
Neogradiensis Eurorégió Egyesület
Nagykaposi (Velké Kapusany) Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Regionális Fejlesztési Ügynökség, Révkomárom
Feled (Jesenské) Önkormányzata
A projekt időtartama és ütemezése:
A megvalósítás időtartama: 12 hónap.
A projekt megkezdése: 2010. augusztus 1., befejezése: 2011. július 31.
Megvalósítás ütemezése:
2010. szeptember: Besztercebánya, Radványi Vásár és kísérő rendezvényeinek
megrendezése.
2011. április: Salgótarján, Palócföldön 2011. Kiállítás és Vásár és kísérő
rendezvényeinek megrendezése.
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A HUSK CBC program kizárólag közös projekteket támogat, a projektpartnerek
együttműködnek a közös fejlesztésben, közös végrehajtásban, közösek az alkalmazottak,
közös a finanszírozás.
Projektcél: A program célterületén, a határ mentén jelenleg kevés a helyi, rendszeresen
megrendezett, üzleti vállalkozásokat bemutató és üzleti kapcsolatok fejlesztését szolgáló
kiállítás, mely lehetőséget biztosít a határmenti vállalkozások közötti kapcsolatépítésre, mely
által a vállalkozások versenyképesebbé válhatnak a hazai és a nemzetközi piacokon.
A Salgótarjánban, a projektpartnerek által rendezett 3 napos kiállításon az egész szlovákmagyar határszakasz kétoldalú gazdasági kapcsolatok létesítésében érdekelt cégei részére
kívánjuk a bemutatkozási lehetőséget elérhetővé tenni, ezzel hasonló esélyt teremtve a határ
két oldalán az üzleti, gyártási, befektetési együttműködéseknek. A kiállítást kísérő szakmai
rendezvényeken aktuális gazdasi és üzleti információk hangzanak el, Innováció és
gazdaságfejlesztés a határ két oldalán témakörben konferencia megszrevezésére kerül sor.
A projekt keretében az általános határmenti kiállításon túl magyar kézművesek kollektív
megjelenését szervezzük meg Besztercebányán a tradícionális 353. Radványi Vásáron
szakmai programok kíséretében: kézművesbemutatók, gyerekfoglalkozások, magyar-szlovák
kézműves konferencia. Hagyományos, magyar népi kézműves mesterségeket kívánunk
bemutatni (pl. debreceni mézeskalács), illetve feledésbe merülő mesterségeket (pl.
tojáspatkolás) a konferenciával az alkotók és az érdeklődők szakmai tudását kívánjuk
gyarapítani, új együttműködési lehetőségek nyílnak meg a magyar, szlovák, cseh, lengyel
kézművesek között. Ezzel kívánjuk folyamatossá tenni magyar kézművesek
bemutatkozását és megismertetését Szlovákiában.
Mindkét projekttevékenység megvalósítására igény mutatkozik a kamarai tagság körében
ugyanakkor a projektpartnerek körében. A kereskedelmi és iparkamarák minden évben
felmérik a tagság körében az adategyeztetés és külgazdasági kérdőív formájában, hogy
melyek azok az aktuális kereskedelemfejlesztési módszerek, rendezvények, amelyekre igényt
tartanak. Ezeket a rendezvényeket is ennek szellemében valósítjuk meg.
A salgótarjáni határmenti kiállításon szándékunk szerint a 700 nm-es területen 30 magyar és
30 szlovák cég bemutatkozását biztosítjuk a határmenti szakaszról, a konferencián 100 fő
részvételét tervezzük. A célcsoportot, a kkv-ket a projektpartnerek információs csatornája
révén kívánjuk elérni és bevonni a tevékenységbe.
A Radványi Kézműves Vásáron minden területi kamarát egy népi kézműves képvisel, 28
kézműves mutatkozik be a területileg illetékes kamara ajánlása alapján, a 200 nm alapterületre
épített fa pavilonokban. A kézművesek által bemutatott tevékenységeket a vásár ideje alatt - 3
nap - számtalan látogató tekinti meg, a gyermegfoglalkozásokat szintén, a konferencián 100
fő részvételére számítunk.
Salgótarján, 2010. augusztus
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