
 

 
 
 
 

Ez az adatlap a „RECOM HU-AT 2014” projekt keretei között és a vezető partner beleegyezésével készült. A „RECOM HU-AT 
2014” (Magyar-osztrák regionális együttműködési menedzsment 2014) projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007-2013 keretein belül az Európai Regionális Fejlesztési Alap, Alsó-Ausztria, Burgenland és 
Stájerország Tartományok, valamint Bécs Város és a Magyar Köztársaság támogatását élvezi. 

 

Active Ageing AT-HU 

Interregionális együttműködés az „Aktív időskor“ támogatására osztrák és 
magyar pilot régiókban 

 

Ötlet 
A schneeberglandi kistérség és a Keszthely és környéke kistérség vidéki és turisztikai régiók. Mindkét 
régió hasonló problémákkal szembesül, melyeket a demográfiai változások vonnak maguk után: 
idősödő társadalom és a fiatal lakosság elvándorlása a városi agglomerációkba. A felszakadt családi 
struktúrák, új életmódok és a zsugorodó községi pénzügyek új intézkedéseket követelnek meg az 
öregek és fiatalok közötti szolidaritás erősítésére. A két régió elhatározta, hogy egy közös projekt 
keretén belül a fent említett problémákra megoldásokat dolgoznak ki.  
 

A projekt 
A projekt hozzájárul a népesség öregedésének pozitív megítéléséhez. Az aktív időskor megélésére 
valamint a fiatalok és idősek közti kölcsönös tudatosság erősítésére alkalmas környezetet teremt a 
projekt az osztrák és magyar régiókban. A településeket és a gazdaságot felkészíti a demográfiai 
változásokra, hogy proaktívan járhassanak el és ezzel a jövőjüket biztosíthassák.  
 

Tevékenységek 
 Szakkonferenciák az aktív időskor témakörben és infomappák elkészítése = „idős kisokos„ az 

idősek számára: hasznos információk intézményekről, kínalatokról a partnertérségekben  

 Az aktív idősek interregionális hálózatának létrehozása és működtetése releváns 
döntéshozókkal, idősek és fiatalok, szociális szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók bevonásával  

 Demográfiai analízis és stratégiafejlesztés a partnerrégiókban „öregedő népesség“ témára 
vonatkozóan  

 „Regionális Házmester” modell kidolgozása idősek számára, térséganalízis valamint idősbarát 
infrastruktúra és lakóhelyek feltárása és telephelyi katalógus öszeállítása a régióban, helyi ellátási 
modell kidolgozása és akadálymentes és generációbarát térkialakítás koncepció kidolgozása 

 regionális gazdaság megszólítása az időseknek alkalmas, akadálymentes termékeket és 
szolgáltatásokat illetően - egy mentoring program kipróbálása egy külső szakértő kíséretében, 
vezető regionális vállalatokkal  

 Különböző témájú regionális idősek és generációk találkozói és továbbképzés Ausztriában és 
Magyarországon 
 

Legfontosabb adatok 
 A projekt időtartama:  2013. január – 2014. december (24 hónap) 

 Projektpartnerek:   
o Ausztria: Regionalverband Industrieviertel - Projektmanagement (LP), Universität  

Wien; Fakultät für Geowissenschaften; Institut für Geographie und 
Regionalforschung 

o Magyarország: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft, Keszthely és Környéke 
Kistérségi Többcélú Társulás, Keszthely Város Önkormányzata Egyesített 
Szociális Intézménye, Valcum-Nyugat-Balaton Fejlesztési Ügynökség Nonprofit  

 A projekt költségvetése:   
o  Projektköltségek összesen: € 560 514,44 
o  ERFA rész:  85 % 

 Kapcsolattartó személy: Mag. Dr. Ingeborg Derkits, i.derkits@industrieviertel.at  
Tel.: +43 676 812 20339 
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