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V rámci uvedeného projektu a jeho aktivít, bolo jedným z cie-
ľov realizovať rekonštrukciu objektov lokalizovaných v  obci 
Rešica a  Buzica, na základe schválenia projektovej žiadosti 
z  programu cezhraničná spolupráca MAĎARSKÁ REPUBLI-
KA  – SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2007  – 2013 s  názvom projek-
tu  „Vytvorenie medzinárodnej vzdelávacej siete na podporu 
MaSP“ (HUSK/1101/1.  1.  1/0296), s  myšlienkou vytvorenia 
prepojených vzdelávacích inštitútcií poskytujúcich podporné 
činnosti pre budovanie spolupráce malých a stredných podni-
kateľov na oboch stranách hranice.

Celkové a špeci� cké ciele projektu

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť spoluprácou zúčastne-
ných partnerov VITEA, Obec Rešica a obec Buzica pre podporu 
činností vzdelávania v hraničnej oblasti pre stanovené cieľové 
skupiny. Hlavnou líniou malo byť spoločenské a ekonomické 
vzdelávanie malých a  stredných podnikateľov pôsobiacich 
v pohraničnej oblasti, kde sme pomocou implementácie pro-
jektu chceli vytvoriť podmienky k užšej spolupráci miestnych 
komunít dvoch členských štátov, a  tým podporiť pomyselné 

A felújítási munkálatok a Magyarország - Szlovákia határon át-
nyúló együttmüködési program 2007–2013 keretén belül va-
lósult meg a Nemzetközi oktatási hálózat kialakítása a KKV - k 
megsegítésére HUSK/1101/1.1.1/0296.

A projekt átfogó és speci� kus céljai

Átfogó célunk a határ mentén dolgozó kis-és középvállalkozói 
réteg társadalmi és a gazdasággal kapcsolatos tudatos fejlesz-
tése. A két tagállam helyi közösségeinek együttműködéséhez 
szükséges feltételek megteremtése, amely során elérhetjük a 
határtérségben dolgozó KKV-k versenyképességének a javítá-
sát. Speci� kus célunk, hogy a két ország közötti fenntarható 
együttműködéshez szükséges feltételek tovább folytatódja-
nak. Az ABAÚJ-ABAÚJBAN EGTC égisze alatt kialakított Part-
nerség által, a korábban befejezett és elkezdett projektek 
során a külöböző közösségek (önkormányzatok- civil szféra- 
gazdasági szereplők) között tovább folytassuk a hosszú távú 
együttműködést és bővítsük azok eredményeit. A határ men-
tén élő helyi lakosok foglalkoztatási és jövedelmi szinvonala 
növekedjen, amely elősegíti a térség erős adottságainak a 
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„búranie“ bariér hraničných území. Podpora celej myšlienky 
do budúcna bolo v  stanovenej stratégii vybudovať zázemie 
pre dosiahnutie zlepšenia konkurencieschopnosti MaSP (ma-
lých a  stredných podnikateľov) pôsobiacich v  pohraničných 
oblastiach.
Našim špeci� ckým cieľom bolo dosiahnuť, aby spolupráca me-
dzi oboma štátmi pokračovala na dnes budovaných spoloč-
ných základoch aj v budúcnosti. Pod záštitou Abovského EGTC 
a  jeho projektov by sa vytvorila spolupráca medzi rôznymi 
komunitami (samosprávy, civilná sféra, hospodársky činitelia) 
a tak by výstupy nášho projektu dali pevné základy pre budú-
cu spoluprácu všetkých uvedených subjektov.
Propagované činnosti vzdelávania a budovania väzieb by v bu-
dúcom období viedli k podpore zamestnanosti, cez realizáciu 
spoločných aktivít podpory podnikania na základe bližšieho 
poznávania legislatívnych rámcov obidvoch krajín s prienikom 
oboznamovania sa s vývojom legislatívy v EÚ.
Synchronizáciou činností, ktorej základy položil aj náš pro-
jekt by sa do budúcna zvýšila zamestnanosť a životná úroveň 
miestnych komunít pozdĺž spoločnej hranice.

Krátkodobými konkrétnymi cieľmi projektu, 
ktoré boli jeho implementáciou naplnené sú:
V  obci Rešica bol rekonštrukciou starej a  schátranej budovy 
vytvorený „Medzinárodný podnikateľský vzdelávací inštitút“ 
s  ubytovacími kapacitami, kde prebiehalo vzdelávanie cieľo-
vých skupín v piatich turnusoch. V obci Buzica vzniklo odkú-
pením a  následnou rekonštrukciou „Medzinárodné podnika-
teľské vzdelávacie centrum“, kde bolo zrealizované tematické 
vzdelávanie a v priestoroch tohto istého objektu bola zriade-
ná historická miestnosť, vytvárajúca obraz hlavého „živobytia 
a bytia“ minulých generácií v tejto prihraničnej oblasti. Uvede-
né priestory budú slúžiť aj ako propagácia miestnych výrobkov 
a produktov.
Dlhodobým cieľom, ktorý presahuje obdobie implementácie 
uvedeného projektu je pokračovanie v organizovaní medziná-
rodného podnikateľského klubu, ktorý bude realizovaný pod 
záštitou EGTC a  pomocou vytvorenia spoločnej propagač-
nej aktivity formou inkubátora v dlhšom časovom horizonte. 
V tomto duchu budeme napomáhať podnikateľským subjek-
tom v  bezplatnej prezentácii činností, tovarov a  služieb, cez 
vytvorený spoločný internetový portál, ktorý bude podporený 
organizovaním spoločných odborných konferencií.

Cieľové skupiny

Našou prvotnou cieľovou skupinou boli MaSP pôsobiaci v po-
hraničnej oblasti. Druhotnou cieľovou skupinou sú bývalí 
podnikatelia, ktorí prišli o „živobytie“ v  dôsledku nepriaznivej 
hospodárskej situácie a  napriek svojmu úsiliu neboli schopní 
„prežiť“ v danom hospodárskom priestore a v súčasnej situácii 
nevedia určiť svoje smerovanie a ciele do budúcnosti aj v dô-
sledku nedostatočných informácií a nedostatku kontaktov. Me-
dzi naše cieľové skupiny patria aj nezamestnaní, ktorí síce ešte 
neuvažujú o pracovnom osamostatnení, ale pre ktorých sa na 
základe našich podporných činností môžu otvárať nové hori-
zonty uplatnenia pomocou vhodného rozvíjania ich schopností.

Činnosti vedúce k naplneniu aktivít projektu

  Príprava zamestnaneckých zmlúv a dohôd pre vytvorenie 
realizačného tímu;

  Interné stretnutia projektového tímu ku koordinácii a ria-
deniu projektu;

  Realizácia kúpy následne rekonštruovanej nehnuteľnosti 
v obci Buzica;

  Realizácia verejných obstarávaní stavebných prác, tova-
rov a služieb, vedúcich k podpisu dodávateľsko-odbera-
teľských zmlúv;

  Zostavenie základných učebných plánov, osnov a mate-
riálov;

  Výber lektorov pre realizáciu vzdelávacích aktivít a  čin-
ností;

  Vytváranie databázy, registrácia a príjem podnikateľských 
subjektov;

 Rozvoj spoločnej webovej stránky;
  Zabezpečenie a  spustenie fungovania Medzinárodného 

podnikateľského klubu pre priebežné získavanie členov;
 Realizácia odborných konferencií a vzdelávacích aktivít;
  Záverečný slávnostný ceremoniál rekonštruovaných a no-

vovzniknutých inštitúcií – „Medzinárodný podnikateľský 
vzdelávací inštitút“ v obci Rešica a „Medzinárodné podni-
kateľské vzdelávacie centrum“ v obci Buzica;

  Vzdelávacie aktivity pomocou realizovaných piatich tur-
nusov vzdelávania;

 a ďalšie podporné činnosti pri implementácii projektu;

további még eredményesebb kiaknázását. Segítsük a helyi 
termékek piacrajutását, mely szorosan kapcsolódik a turiszti-
kai vállalkozásoknál a vendég éjszakák növekedéséhez, mely 
elősegíti a célterület versenyképességét. Javítani tudjuk az 
információ belső és külső áramlását. A céljaink megvalósítása 
során az ember közeli megoldásokat tekintjük mérvadónak és 
a tudatos természeti értékeink védelmét. A rövid távú konkrét 
céljaink a következők: Restén a bentlakásos Nemzetközi Vállal-
kozói Oktatási Intézetet, Buzitán a Nemzetközi Vállalkozói Ok-
tatóközpontot hozzuk létre, ahol tematikus oktatást kívánunk 
megvalósítani. Buzitán ugyanebben az épületben létrehozunk 
egy bemutatótermet, az épület földszintjén, ahol a régi malom 
gépei lesznek kiállítva. Az épület alsó szintjén helyi termékek 
bemutatását tervezzük. Az EGTC égisze alatt elindított Nem-
zetközi Vállalkozói Klub tovább szervezését folytatjuk és egy 
közös honlap kifejlesztésével inkubátor jelleggel segíteni sze-
retnénk a vállalkozóknak a világhálón történő ingyenes meg-
jelenését. A vállalkozók részére szakmai konferenciák megtar-
tását tervezzük.

Projekt tevékenységek

1.   Munkavállalói szerződések, megállapodások megkötése: 
VITEA Alapítvány 3 fő, Reste 2 fő, 1 fő Buzita összesen: 6 fő 
a menedzsment

2.  Belső projekttalálkozók lebonyolítása: (Miskolc – Reste-
-Buzita) 12 db találkozó.

3.  Ingatlan vásárlás: Buzita Község tulajdonába kerül a felú-
jítandó ingatlan.

4.   Közbeszerzési eljárások lebonyolítása: Buzita, Reste az el-
járások lefolytatása a kivitelezői szerződések megkötése. 
2 db kivitelezői szerződés, a  3 árajánlatos ajánlatok be-
kérése,

5.   Az oktatási anyag összeállítása: a VITEA Alapítvány felada-
ta, 2 témájú oktatási terv

6.   Oktatók kiválasztása: 2 témában 2 – 3 fős oktatói gárda 
kiválasztása, Buzita, Reste.

7.   Vállalkozói tájékoztatások lebonyolítása: 10 alkalom, 
különböző helyeken. VITEA Alapítvány

8.   A  vállalkozói jelentkezések fogadása és nyilvántartása: 
Mind a 2 oktatói helyre VITEA Alapítvány

9.   A  közös weblap fejlesztése: Az EGTC által megkezdett 
honlap tovább fejlesztése, VITEA Alapítvány

10.   Nemzetközi vállalkozói klub működésének a  biztosítá-
sa: A  klub tagok folyamatos toborzása és működésének 
biztosítása, szekciók megalakítása – 5 db klub találkozó 
–  VITEA Alapítvány

11.   Szakmai konferenciák lebonyolítása: 3 db szakmai konfe-
rencia lebonyolítása – VITEA Alapítvány

12.   Új beszerzések a  szükséges helyeken: a  berendezések 
megvásárlása az ingatlanokba, Reste- Buzita.

13.   Az elkészült intézetek átadási ünnepsége. Reste- Buzita.
14.   Oktatások lebonyolítása: 5 turnusban, turnusonként 

10 fő, 2 helyszínen történő oktatás megvalósítása, teljes 
ellátás Restén, Buzita napi étkezés.

15.   Az elszámolások biztosítása: 5 elszámolás biztosítása, 
I.szintű Partneri elszámolások biztosítása- Reste -Buzita-
-VITEA Alíptvány A II.szintű elszámolás biztosítása: VITEA 
Alapítvány

16.   Könyvvizsgálat: a  szükséges projekt könyvvizsgálatának 
biztosítása – VITEA Alapítvány.

miestnych komunít pozdĺž spoločnej hranice.

Pridanou hodnotou by malo byť uvedomenie si komparatív-
nych výhod a celkových silných stránok prihraničného regió-
nu, ktoré by vytvárali perspektívy budúcich spoluprác miest-
nych komunít na rôznych stupňoch a úrovniach pre ich ďalšie 
efektívnejšie fungovanie.
Cieľom bolo a bude na základe výstupov projektu podporovať 
miestne produkty, aby sa pomohlo ich etablovaniu na trhu, čo 
má úzke prepojenie na podporu cestovného ruchu, ako ďalšie-
ho produktu podpory konkurencieschopnosti cieľovej oblasti. 
Všetky uvedené činnosti povedú k  lepšej komunikácii z vnú-
torného aj vonkajšieho prostredia pomocou zlepšenia toku 
informácií.
Pre realizáciu uvedených krátkodobých a  dlhodobých cieľov 
boli pripravené aktivity uvedeného projektu, aby podali rieše-
nia a našli zmysluplnú cestu k rozvoju obojstranne prospešnej 
spolupráce.

Célcsoportok

Elsődleges célcsoportunk a határmentén dolgozó KKV-k. Má-
sodlagosan az elmúlt nehéz gazdasági helyzet vállalkozói 
kárvallotjai, akik munkanélkülivé válltak. Akik akaratuk elle-
nére nem tudtak talpon maradni és nem tudják a jövőbeni 
terveiket céljaikat meghatározni, információ és kapcsolatok 
hiánya miatt. Célcsoportunkhoz tartozik még, a munkahelyek-
ről kiszorult, de önállóan még nem gondolkodó személyek is, 
akik segítségünkkel megtalálhatják a jövőbe vezető utjaikat 
a megfelelő adottságaik felszínre hozatalával. A � atalok azon 
csoportjáról sem szabad megfeledkezni, akik most tervezgetik 
a jövőjüket, akiknek az elvándorlását meg kell állítani, hiszen 
megitélésünk szerint csak a szülőföldhöz való ragaszkodással, 
az őslakosság helyben tartásával, közös munkájával lehet csak 
jó eredményeket elérni. A célcsoportok nem rendelkeznek a 
szükséges információkkal, sem a térségi fejlesztés, sem az ér-
deklődésük középpontjában álló szakmai területet illetően. 
Pont ezért, a célcsoportokhoz tartozó sajátosságok és a ter-
vezett módszerek kapcsolatban vannak egymással, a projekt 
innovatívitása révén. 

spolupráce.


