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2012.2012.2012.2012.    ÉVFOLYAM ÉVFOLYAM ÉVFOLYAM ÉVFOLYAM 1.1.1.1.    SZÁMSZÁMSZÁMSZÁM    
    
1.1.1.1.    KKKKÖSZÖNTŐÖSZÖNTŐÖSZÖNTŐÖSZÖNTŐ    
 

Zalalövőn 2011. május 7-én megalakult a Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter 20 

taggal. Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter célja a Zalalövő térségében működő vállalkozások 

tartós együttműködésének megteremtése, a térség gazdasági fejlődése, a helyi lakosság számára 

munkahelyteremtés, a képzett fiatalok helyben maradásának elősegítése, egy élhetőbb környezet 

kialakítása. 

E projekt keretében fontos szerepet kap a nyilvánosság, az információszolgáltatás minden 

érdeklődő számára. Ezen rendszeresen megjelenő kiadvány ezt a célt szolgálja. 

    
2222....    BBBBEMUTATKOZÁSEMUTATKOZÁSEMUTATKOZÁSEMUTATKOZÁS    
 
Az alapító okiratban a Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter tagvállalatai az alábbi célokat 

tűzték ki: 

 

� Rövid távú célok: A klaszter szervezetének megerősítése, a tagokkal való kapcsolattartás 

erősítése, új tagok szervezése, illetve a pályázati projekt feladatainak megvalósítása is. Rövid távú 

cél továbbá újabb források bevonása, hogy a klaszter szervezete működőképes legyen, képes 

legyen új szolgáltatásokat kifejleszteni. 

 

� Közép távú célok: Klaszterszolgáltatások kialakítása, elsősorban az innováció területén, valamint a 

KKV-k versenyképességét erősítő területeken, azaz bővüljön a klaszter szolgáltatási palettája, a 

közös szolgáltatások iránti keresletre épüljenek a klaszter közös szolgáltatásai. 

 

� Hosszú távú célok:  

− A klasztertag KKV-k versenyképességének javítása 
− A klasztertag-vállalatok piaci alapon sikeres együttműködést valósítsanak meg a klaszter, mint 

gazdasági hálózati szerveződés keretében,  
− A nemzetközi üzleti, piaci kapcsolatok fejlesztése 
− A klasztertag-vállalatok fejlődése eredményeképpen javuljon a régió jövedelemtermelő 

képessége is. 
 

A megalakult klaszter munkaszervezete a Gondoskodás Alapítvány.  
 

A Gondoskodás Alapítvány sikeresen megpályázta az Nyugat-dunántúli Operatív Program által 

meghirdetett NYDOP-1.1.1/A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása tárgyú felhívást. 
 

A pályázati programok megvalósítására 2 év áll rendelkezésre, 2012-2013. 
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2012. évi tervezett tevékenységeink: 

• Kapcsolattartás a tagokkal, új tagok bevonása, klaszterrel kapcsolatos működési, 

adminisztrációs tevékenységek 

• Információnyújtás, tanácsadás 

• Benchmarking klub kialakítása 

• Üzletember találkozókon részvétel 

• Előadások szervezése 

• Helyi vállalkozók bemutatkozó vásárának megszervezése 

• Adatbázisok kialakítása 

• Klaszter honlap kifejlesztése 

 

 

2.2.2.2.    AAAALAPÍTÓK ÉS TAGOK GYŰLAPÍTÓK ÉS TAGOK GYŰLAPÍTÓK ÉS TAGOK GYŰLAPÍTÓK ÉS TAGOK GYŰLÉSE LÉSE LÉSE LÉSE ––––    2012.2012.2012.2012.    JANUÁR JANUÁR JANUÁR JANUÁR 24.24.24.24.    
    
2012. január 24-én sor került az Alapítók Gyűlésére, majd ennek átalakulása után a Tagok Gyűlésére.  

A gyűlés folyamán megválasztásra került egy 3 tagú Klaszterbizottság, melynek szempontja az volt, 

hogy mind a munkaszervezetet ellátó Gondoskodás Alapítvány, mind az önkormányzatok, mind a 

vállalkozók képviselve legyenek. Ennek értelmében megválasztásra került Pintér Antal, a 

munkaszervezet; Vertetics László az önkormányzatok; továbbá Pecsics Zoltán, a vállalkozók 

képviseletében. A Klaszterbizottság elnöke Pecsics Zoltán lett. 

 

Ezt követően az elnyert pályázat továbbá, a megalakult klaszter alapvető céljainak és feladatainak 

ismertetésére került sor Vertetics László illetve Dömökné Srágli Lívia, projektmenedzser által. 

 

 

 


