
So einfach geht’s
S íme ilyen egyszerű az egész:

Sie kontaktieren eine unserer Partnerorganisationen im Rahmen 
von ConnReg AT-HU und erklären uns Ihr Anliegen.  
Wir prüfen eine Umsetzung innerhalb unseres Projektes.

Drei erfahrene Partnerorganisationen aus Westungarn, Burgenland 
und Niederösterreich stehen Ihnen als Kontakt zur Verfügung:

Ön felveszi a kapcsolatot partnerszervezeteink valamelyikével a 
ConnReg AT-HU keretében, és felvázolja nekünk megkeresése tár-
gyát. Mi megvizsgáljuk, miként valósítható meg kezdeményezése 
a ConnReg AT-HU projektben.

Kapcsolattartóként három – nyugat-magyarországi, burgenlandi 
és alsó-ausztriai – tapasztalt partnerszervezet áll rendelkezésére:

Regionalmanagement Burgenland GmbH | 
Mag. Dietmar BAURECHT
Telefon: +43 5 9010 2434 | E-Mail: dietmar.baurecht@rmb.at
A-7000 Eisenstadt | Marktstraße 3

NÖ.Regional.GmbH | Mag.(FH) Annemarie TROJER
Telefon: +43 2622 27 156 | E-Mail: annemarie.trojer@noeregional.at
A-2801 Katzelsdorf | Schlossstraße 1

Westpannonische Gemeinnützige Dienstleistungs GmbH für 
Raum- und Wirtschaftsentwicklung | Péter HALINKA
Telefon: +36 94 500-495 E-Mail: peter.halinka@westpannon.hu
H-9700 Szombathely | Horváth Boldizsár krt. 9

WWW.CONNREG-ATHU.EU

Kleine grenzüberschreitende Projekte 
initiieren und umsetzen – Wir unterstützen!

Kezdeményezzen és valósítson meg kis  
határon átnyúló projekteket – mi támogatjuk!



Wo können wir unterstützen?

Hilfe bei der Ideenentwicklung
Hilfe bei der Partnersuche

Vermittlung von Do´s and dont´s
finanzielle Unterstützung

Wen können wir unterstützen?

Gemeinden
Kleinregionen, Regionalvereine

Vereine
sonstige Gebietskörperschaften

Wo können wir helfen?

Beispiele für mögliche kleinere Vorhaben können sein:  
Gemeinde- und Regionspartnerschaftstreffen, Austausch  
von Vereinen (Kunst, Kultur, Sport,…) in der Umsetzung  

gemeinsamer grenzüberschreitender Aktivitäten…

Welche Leistungen werden innerhalb von 
ConnReg AT-HU finanziert?

Dolmetschleistungen (für Veranstaltungen und 
kleinere Treffen) in Bezug auf die Kooperation

Übersetzungsleistungen in Bezug auf die Kooperation
Transportkosten (für Veranstaltungen, Exkursionen etc.)

Materialkosten (u.a. für kleinere Ausstellungen)

Der Wirkungsbereich (=Durchführungsort des Projektes) bzw. 
der Sitz der beteiligten Partner müssen im Programmgebiet 

Interreg V-A Österreich – Ungarn liegen.

Miben is tudunk támogatást nyújtani?

segítségnyújtás az ötletek kidolgozásában
segítségnyújtás a partnerkeresésben
illemszabályok (mit illik/szabad, és mit nem) ismertetése
pénzügyi támogatás

Kit tudunk támogatni?

településeket
kistérségeket, regionális egyesületeket
egyesületeket
egyéb területi önkormányzati szerveket

Miben tudunk segíteni?

Lehetséges kisebb kezdeményezésekre példa lehet: települési 
és regionális partnertalálkozók, egyesületek közti tapasztalat- 
csere (művészet, kultúra, sport stb.) a közös határon átnyúló 
tevékenységek megvalósítása során...

Mely szolgáltatásokat finanszírozzuk a 
ConnReg AT-HU projekt keretében?

az együttműködéssel kapcsolatos tolmácsolást  
(rendezvényeken és kisebb találkozókon)
az együttműködéssel kapcsolatos fordítási munkákat
szállítási költségeket (rendezvények, szakmai kirándulások  
stb. esetén)
anyagköltségeket (többek között kisebb kiállítások esetén)

A hatásterületnek (=a projekt lebonyolítási helyszínének), illetve 
a résztvevő partnerek székhelyének az Interreg V-A Ausztria – 
Magyarország Program programterületén kell lennie.

ConnReg AT-HU stärkt kleinregionale, 
lokale Netzwerke und Initiativen

A ConnReg AT-HU a kistérségi, helyi  
hálózatokat és kezdeményezéseket fejleszti

WWW.CONNREG-ATHU.EU

Unbürokratisch ein Projekt beginnen? ConnReg AT-HU bietet 
kleinregionalen, lokalen Netzwerken und Initiativen die 

Möglichkeit in ein grenzüberschreitendes Projekt einzusteigen. 
Finden Sie Ihren Partner auf der anderen Seite.

Szeretne bürokráciamentesen projektet indítani? A ConnReg 
AT-HU kistérségi, helyi hálózatoknak és kezdeményezéseknek 
nyújt lehetőséget arra, hogy betársuljanak valamely határon át-
nyúló projektbe. Keresse meg projektpartnerét a másik oldalon!


