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A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1992-ben kezdte 

meg működését annak érdekében, hogy segítse a megye mikro- 

és kisvállalkozásainak fejlődését, életképes vállalkozások 

létrehozásának támogatásával hozzájáruljon a munkanélküliség 

csökkentéséhez, továbbá javítsa és bővítse a gazdasági 

szereplők szakképzettségét, vállalkozási ismereteit. 

Irodák: 

 

• Győr 

• Mosonmagyaróvár 

• Sopron 

• Csorna 

  



www.kva.hu 

•  Tanácsadás 

•  Pályázatkészítés 

•  Mikrohitelezés 

•  Oktatás – Felnőttképzés ECDL 

•  Rendezvényszervezés 

•  Információ szolgáltatás 

•  Projekt menedzselés 

•  Irodai szolgáltatás 

Tevékenységeink: 



• A gazdasági sikerhez ma már nem elég valamit jól és egyre hatékonyabban csinálni, hanem 

együttműködés kell, csoportokat kell kialakítani, csak így sikerülhet versenyben maradni. 

• Az előző évtized során az Európai Uniós GDP-ben a kreatív ipar részesedése meghaladta a 

2,3%-ot; 

• A növekedés mértéke 12.3% -al nagyobb, mint a gazdaságé 

• Kreatív ipar 350 milliárd euróval nagyobb forgalmat mutatott ki mint az autóipar. 

• A foglalkoztatás a kreatív ágazatokban növekszik (+1.85%), míg az EU-ban összességében 

csökkent az elmúlt 10 év alatt. 

• Az innováció és a kreatív ipar jövőbeni jelentőségét hangsúlyozták az EU szervei azáltal is, hogy 

a 2009-es esztendőt  Az innováció és a kreativitás európai évének kiáltották ki. 

• 2009-ben lett kidolgozva a Manifesztum a kreativitásért és innovációért Európában című 

dokumentum a kultúra, a tudomány, a vállalkozói szféra, a oktatás és a dizájn területéről érkezett 

kiemelkedő európai személyiségek által. Célja, hogy segít kialakítani az Európai Unió vízióját a 

kreativitás és innováció szerepéről és megalapozni az Unió stratégiáját a 2010-2020 közötti 

évtizedre.  

• 2010 áprilisában jelent meg a „Kulturális és kreatív ipar zöld könyve”, mely kiadvány célja a 

társadalmi és szakmai diskurzusok elindítása  azzal kapcsolatosan, hogy milyen ösztönző 

környezet szükséges a kulturális és kreatív ipar fejlődéséhez. /Bizottság/ 

 

 

Motiváció: 



„Kreatív iparág: ágazat, amely a kultúrát 

használja alapanyagként (input), és kulturális 

dimenzióval bír, jóllehet az általa előállított 

eredmény (output) gyakran funkcionális. Ide 

tartozik az építészet és a dizájn, amely szélesebb 

folyamatokba integrálja a kreatív elemeket, 

valamint az olyan alágazatok is, mint a 

tervezőgrafika, a divattervezés vagy a 

reklámszakma.” (Zöld könyv) 



Kreatív Ipar 

Média 

tartalomipar 
Média kiadás 

Zeneművészet 

Vizuális 

Művészet 

Képzőművészet 

Reklámipar 

Építészet 

Szoftver, WEB 

Számítástechnika 

Előadóművészet Design 



• Határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása; 

• Üzleti tanácsadási, információs és marketing 

szolgáltatások bővítése; 

• A szellemi tőke megosztását, legjobb gyakorlatok (best 

practices) terjesztését és tapasztalatcserét szolgáló 

üzleti rendezvények szervezése; 

• A kreatív gazdaság fogalmának tudatos terjesztése, 

népszerűsítése, ezen gazdasági ágazat láthatóságának 

elindítása. 

Projekt célkitűzések: 



• Az európai stratégiák szlovák-magyar határ menti 

térségbe történő átültetése, a kreatív iparágakban 

egymástól függetlenül működő vállalkozások 

összefogásának elősegítésével, tevékenységük 

összehangolásával; 

 

• Konklúzió a kreatív iparág intézményei körében 

elvégzett felmérés eredményeiről és iránymutatás a 

kreatív iparágak klaszterré szervezésének esélyeiről, 

a szervezettség fokának emelésében rejlő lehetőségekről. 



• Iránymutatás, a lehetséges együttműködés 

példáival, hogy termékeik hozzáadott értéke 

növekedjen, hogy növeljék saját 

versenyképességüket. 

 

• Elemzés egy kreatív klaszter vagy más 

együttműködési hálózati forma működéséről, 

alapításának lehetőségéről. 

 

• Adatbázis és portál. 



Cél a klaszter-szerű működés: 

• tagok közötti tartós együttműködés,  

• egy (?) értéklánc mentén jön létre,  

• a tagok földrajzilag koncentrálódnak,  

• A tagok a kölcsönös előny érdekében készek az 

erőforrások és kompetenciák klaszterérdeknek 

megfelelő kialakítására és egymással történő 

megosztására,  

• az együttműködés túlnő a szállító-vevő kapcsolaton és 

képzés, kutatás fejlesztés területekre is kiterjed. 

• kapcsolatokat épít a helyi oktatási, kutatási, képzési, 

érdekképviseleti, önkormányzati intézményekkel.  



Azonosított fejlesztési területek: 
 

• Önfelmérés, a problémák folyamatos azonosítása és a versenytársak 

eredményeinek figyelemmel követése és jó példák és módszerek 

azonosítása; 

• Az ágazat mellett működő szellemi műhelyek feltérképezése, azok az 

intézmények, amelyek az ágazatban felmerülő problémákra adnának 

válaszokat; 

• Közös platform kialakítása, ami segíti a források eljutását; 

• Segítség a kereslet felméréséhez, a célcsoportok azonosításához; 

• Összefogásra mutató hajlandóság növelése; 

• Közös képzési igények; 

• Koordináció; 

• Tudásbázis: know-how, módszertanok; 

• Belső verseny helyett az együttműködés és összhang fejlesztése. 



1. munkaszakasz: 

Kommunikáció a célcsoporttal: 

 
A Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében 

működő kreatív és hagyományos iparágak képviselőinek 

megszólítása itt; és partnerünk által odaát Szlovákiában.  

 

Kapcsolatfelvételi adatokat listázunk fel, 300 db + 

Szlovákiában hasonló minta. 

 

Nyitókonferencia (2011 március 30.): kapcsolatépítő célú 

kreatív konferencia Győrben 61 fő részvételével. 



Az adatgyűjtés kérdőíves módszerrel: 
 

• Szlovákiában: Bazin, Szenc, Dunaszerdahelyi, Komáromi, 

Vágsellyei és Érsekújvári járás; 
 

• Magyarországon: Győr-Moson-Sopron és Komárom-

Esztergom megye. 

• 212 cég részletes adatait gyűjtöttük elérhetőségi adatokra, 

tevékenység leírására kiterjedően. Céglogó, képek és 

referenciamunkák leírásának lehetőségével. Csatlakozási és 

adatketzelési nyilatkozat.   

2. munkaszakasz: 



• A komáromi erődben megrendezett „Kreatív 

kiállítás“: 

• Munkamegbeszélés Győrött; 

• Elemzés és értékelés - TANULMÁNY; 

• Az adatbázis és a kiadvány publikálása a 

projekt honlapján (www.creativeindustry.eu), 

valamint 250 oldalas kiadványban; 

• Komáromban Zárókonferencia. 

3. munkaszakasz: 
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A célterület vállalkozói nyitottak az együttműködésre, ill. 

további lehetőséget látnak a határon átnyúló 

együttműködésben. 



Az együttműködés területei - válaszok elemzése: 
 

• Marketing ( weblap, hírlevél ); 

• Szolgáltatások igénybe vétele (könyvelés, jogi tanácsadás, 

fordítás, pályázatírás); 

• Közös rendezvények (kiállítás, bemutatók); 

• Közös képzések (tréningek, külföldi tanulmányutak); 

• Tapasztalatcsere; 

• Irodahelyiségek, tárgyaló stb. együttes bérlése; 

• Közös alapanyag beszerzést, értékesítés. 

 

Kapcsolatot keresnének hasonló tevékenységi körű, 

határrégióban tevékenykedő határon túli vállalkozásokkal. 



Horizontális hálózatosodás létjogosultsága: 

 

•Nagyjából azonos erejű mikrovállalkozások.  

•Könnyen tipizálhatóak a jellemző problémáik: 
• marketing, 

• Termékfejlesztés, 

• beszerzések. 

•méretgazdaságosságból eredő hátrányok leküzdése a cél.  

•Növelhető az innovációs és tanulási kapacitás (együtt jobban 

lehet megszerezni, feldolgozni és felhasználni a tudást).  



A horizontális együttműködés mellett az 

értéklánc alapú együttműködés fejlesztése 

lehet sikeres alternatíva a kreatív vállalkozások 

tevékenységének összefogására.  

 

Pl.: tervezés / tanácsadás – beszállítók-

kivitelezés / szolgáltatás / gyártás-kiadás / 

terjesztés / kereskedelem – érdekképviselet. 



Fejlesztési célterületek: 

 

• kommunikáció 

• koordináció 

• infrastruktúra 

• tudásbázis 



Kommunikáció 

 

•Önfelmérés, a problémák folyamatos azonosítása és a 

versenytársak eredményeinek figyelemmel követése és jó 

példák és módszerek azonosítása; 

•Erőforrás elosztás; 

•Érdekképviseleti szervezetek hálózatépítése; 

•Infokommunikációs hálózatok kialakítása, megerősítése; 

•Rendezvények SZEMÉLYES TALÁLKOZÓK! 

•MARKETING (online és hagyományos) 



Koordináció: 
 

• Irányított kapcsolatépítés: 
o Érdekképviseleti szervek, 

o Szakértők, 

o Kreatívok 

• Közös platform kialakítása, ami segíti a források 

eljutását; 

• Közös projektek fejlesztése; 

• Adatbázis építés; 

• Segítség a kereslet felméréséhez, a célcsoportok 

azonosításához; 

• Rendezvények szervezése; 

• Csoportos képzések, tanulmányutak. 



Infrastruktúra 

 

•Iroda; 

•Eszközök (irodai és számítástechnikai); 

•web alapú szolgáltatások 

• Erőforráselosztás; 

• Info-kommunikációs hálózatok kialakítása, 

megerősítése; 

• MARKETING (online és hagyományos). 



Tudásbázis 

 

• A tagok egymástól tanulva ismerkedhetnek meg a 

legújabb technológiákkal, módszerekkel, ami 

kölcsönös előnyhöz juttatja őket vállalkozásuk 

fejlesztése terén. 

• Piackutatás, elemzések készítése és publikálása. 

• Szakmai, jogi és vállalatirányítási információk 

szolgáltatása tagoknak; 

• FÓRUMOK; 

• MARKETING adatbázis(online és hagyományos); 



Kreatív HÁZ: 
 

• Információszolgáltatás: 

• Hírlevél; 

• Tudásbázis; 

• SZAK Tanácsadás; 

• Marketing adatbázis; 

 

• Erőforrás szervezés; 

• Közös forrásteremtés; 

 

• Rendezvények 

• Képzések, tréningek 
 

Pályázat – folyamatban; 



1. Infrastruktúra biztosítása 

 - tárgyaló; 

 - IT web támogatás; 
 

2. Szolgáltatások feltételeinek kialakítása 

- jogi tanácsadás; 

- HR; 

- szabadalmi jog; 

- marketing / on-line, off-line /; 

- laborvizsgálatok megoldása; 

- fordítás / tolmácsolás; 

- oktatás; 

- erőforrás megosztás / eszköz, humán / 
 

3. Hálózatiasodás támogatása 

- személyzet; 

- szoftver. 



Köszönjük a figyelmet! 

www.creativeindustry.eu 

www.kva.hu/creative 
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