
 

 
 
 
 

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. 

 

ERRAM HU-AT 

Határon Átnyúló Elérhetőség - Raszteres Elemzési Adatmodell HU-AT 
 
Ötlet  
A gazdasági szervezetek számára alkalmas telephelyek meghatározása, biztosítása és fejlesztése 
nagyban meghatározza egy adott régió versenyképességét. Ezzel összefüggésben a gazdasági és 
szociális intézmények elérhetősége, valamint a munkaerő közelsége a telephely-kiválasztást 
meghatározó lényeges tényezők. Az ERRAM (Határon átnyúló elérhetőség - raszteres elemzési 
adatmodell) módszertan alkalmazásával lehetőség van a régiók telephelyi potenciáljának kis területi 
egységek alapján történő, és a közigazgatási határoktól független számítására.  
Az ERRAM HU-AT modell határon-átnyulóan lehetővé teszi az Alsó-Ausztriai Industrieviertel, 
Burgenland és Nyugat-Dunántúl határ közeli telephelyeinek teljes lefedettségű, és kis földrajzi léptékű 
minősítését. 
 

A projekt 
 
Az ERRAM HU-AT projekt keretében, Alsó-Ausztria, Burgenland és Nyugat-Dunántúl régiókra 
kiterjedően, egy határon átnyúló elérhetőségi modell kerül kidolgozásra. Az azonos alapadatok és 
számítási módszerek megteremtésével a telephelyek időbeni, területi és tematikai szempontok 
alapján történő, összehasonlító értékelése válik lehetővé  a teljes projektrégióra vonatkozóan. 

Tevékenységek 
 

 Határon átnyúló, telephelyreleváns adatokkal feltöltött, harmonizált adatbank létrehozása (– (helyi 
ellátási, oktatási és egészségügyi intézmények, gazdasági infrastruktúra, munkahelyek és 
közlekedési csomópontok adatai))  

 Határon átnyúló elérhetőségi mátrixok modellezése. 

 Egy közös GIS-Tool programozása a regionális potenciálok számítására, valamint az bemutatott 
eredmények értékelésére és bemutatására egy „A határtérség lehetőségeit bemutató atlasz“-ban. 

 Az ERRAM telephelyértékelő rendszer alkalmazasával pilottevékenységek megvalósítása a 
partnerrégiókban (pl. Szombathely gazdasági lehetőségei és koncepció 40 ingatlan 
hasznosítására. 

 
 
Legfontosabb adatok 
 A projekt időtartama:  2012.január. – 2014.szeptember (33 hónap) 

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

Amt der Burgenländischen Landesregierung - LAD-Raumordnung 
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung -Abteilung Raumordnung 
und Regionalpolitik (RU2) 

o Magyarország: Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. (Nyupan)  

 A projekt költségvetése:   
o  Projektköltségek összesen: € 593 000,00 
o  ERFA rész:  85 % 

 Kapcsolattartó személy: 
Nikolett Raidl  e-mail: n.raidl@industrieviertel.at, Tel.: +43 2622 271 56 - 15 
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