
MURABA STRATÉGIA 
- kiemelt tématerületek -

Stratégiai célok

1. Együttműködésen alapuló kulturális és közösségi programok 
számának bővítése, és egyediségük, színvonaluk és infrastrukturális 
fejlesztésük javítása.

2. A természetes környezet megőrzése mellett az életminőség, illetve 
a vállalkozói működést szolgáló infrastrukturális feltételek javítása.

3. Üzleti szereplők, intézmények közti bizalom, együttműködés
erősítése - különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra-, 
vállalkozási aktivitás növelése.

4. Generációk együttműködésének támogatása, az időskori 
szolgáltatások fejlesztése, fiatalok helyi kötődését erősítő 
programok bővítése.
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Kiemelt fejlesztési területek

• Vállalkozások együttműködése, gazdaságfejlesztés

• Információmegosztás a határtérségben

• Kultúra, művészet, kulturális együttműködés

• Gondoskodó térség - idősek, fiatalok együttműködése

• Minőségi és tiszta környezet biztosító alapinfrastruktúra

Vállalkozások, intézmények 
közti együttműködések

1. Közös gazdasági erőtér létrehozása a vállalkozások fejlődéséért, 
újak alakulásáért, s a MURABA ETT térségén belüli 
együttműködések erősítéséért, illetve termékeikkel és 
szolgáltatásaikkal a két ország területén való közös megjelenésért. 

2. Együttműködésre és helyi adottságokra építő mezőgazdaság

3. Térség adottságaira és a szereplők együttműködésre épített 
idegenforgalom, a minőségi élményért és szolgáltatásokért
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Vállalkozások, gazdaság
– 1. vállalkozásfejlesztés

Közös gazdasági erőtér kialakítása a vállalkozások fejlődéséért, újak 
alakulásáért, s a MURABA ETT térségén belüli együttműködések erősítéséért, 
illetve termékeikkel és szolgáltatásaikkal a két ország területén való közös 
megjelenésért. 
• Támogatási és pályázati rendszer, tanácsadó, segítő szolgáltatások, képzési és 

tanulási (tapasztalatcsere) lehetőségek megteremtése és működtetése;
• Innováció: 

• Nyitott műhelyek, Fablab-ek kialakítása (szakközépiskolákkal együttműködése)
• Térségben működő egyetemek bevonása a fejlesztési programokba;

• Előnyök feltárása, tudásátadás, jó gyakorlatok átadása, nemzetközi (elsősorban 
EU által kínált) lehetőségek becsatornázása;

• Kihasználatlan (önkormányzati és magánkézben lévő) ingatlanok vállalkozási vagy 
közösségi célú ideiglenes hasznosításának segítése (kereskedők, szolgáltatók, 
kreatív és közösségi csoportok számára egyaránt);

Vállalkozások, gazdaság
– 2. mezőgazdaság

Együttműködésre és helyi adottságokra építő mezőgazdaság

• Termékfeldolgozó, eszközmegosztó, oktatási egységek 
(mintagazdaság-parasztgazdaság) és programok létrehozása, 
meglévők működtetésének és fejlesztésének támogatása.

• Tájjellegű mezőgazdasági termékek előállításának, megóvásának, 
feldolgozásának és népszerűsítésének támogatása. Erdei termékek 
népszerűsítése.

• Az előállított termékek helyben piacra jutásának támogatása.
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Vállalkozások, gazdaság
– 3. idegenforgalom

A térség adottságaira és a szereplők együttműködésre épített 
idegenforgalom, a minőségi élményért és szolgáltatásokért

• Közös helyi termék és turisztikai brand kialakítása minősítési rendszerrel a 
háttérben 
• akkreditált szolgáltatói rendszer kialakítása képzési-tréning programokkal
• helyi termék árusítás ösztönzése piacokon, interneten 

• „Slow” turizmushoz, aktív (kerékpáros, vízi, lovas, gyalogos) turizmushoz, 
vallási turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások, eszközök, infrastruktúra 
további fejlesztése;

• Kulturális, bemutató terek kialakítása;

• Közös, az egész térséget lefedő turisztikai csomagajánlatok összeállítása, 
programok, nyitva tartások összehangolása

Információmegosztás
a határtérségben

A határmentiségből fakadó hátrányok leküzdése:

• A határtérségben élők kölcsönös tájékoztatása a határ 
túloldalán történtekről 

• Programok, rendezvények koordinálása térségszinten;

• Információk elérhetőségének biztosítása.

A hármashatár menti létből következő előnyök kihasználása:

• Működés és együttműködés jó példáinak megismertetése
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Kulturális együttműködés

• Közösségi terek helyszínek fejlesztése, korszerűsítése
• helyi művészet infrastrukturális feltételeinek javítása – nyitott műhelyek, galériák kialakítása; 
• kistelepülések rendezvénytereinek és -eszközeinek fejlesztése (ingó vagyon: közös 

megoldások, eszközök pl. rendezvénysátor beszerzése)
• a hagyományos, helyi településekre jellemző építészeti környezet, épületkarakterek, 

utcaképek megőrzése és ezen elvek mentén az épületek felújításának ösztönzése 
támogatásokkal;

• lendvai vár és a szentgotthárdi kolostor felújítása.

• Művészi közösségek, kiállítóhelyek közötti tartós, intézményesített kapcsolatának 
megteremtése.

• Hagyományok, nemzetiségi tradíciók ötvözése a modern technikai lehetőségeivel, 
fiatalok friss megközelítéseinek beépítésével
• új termékek, új termék design-ok, zenei, dráma produkciók, stb.
• közös alkotó workshop-ok.

Gondoskodó térség,
generációk együttműködése

Infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés:

• A jövőben szükséges, az időskori szolgáltatások infrastruktúrájának, ill. 
egészségügyi eszközeinek fejlesztése, jó gyakorlatok átadása; 

• Határon átnyúló egészségügyi ellátás lehetőségeinek feltárása

Idősek reaktiválása, generációk együttműködése:

• Senior akadémia (képzések, közösségépítő rendezvények, szakkörök);

• Generációk együttműködésének ösztönzése (pl. praktikus oktató-
foglalkozások);

• Az időskort kísérő kihívásokkal kapcsolatos programok
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Minőségi és tiszta környezetet
biztosító alapinfrastruktúra
• A helyi adottságokhoz igazodó egyedi, családi szennyvízkezelési 

megoldások építésének ösztönzése támogatással, kamatkedvezménnyel –
innovatív megoldásoknak kísérleti terep biztosítása, jó gyakorlatok 
megosztása;

• Hulladék minimalizálása, (újra)hasznosítása, feldolgozása (különös 
tekintettel a zöldhulladékra) 
• szemléletformáló kampányok, programok, eszközök;

• A határtérség integrációja, illetve a helyi közlekedés fejlesztése 
• alacsonyrendű utak minőségének javítása;
• igény és megosztás alapú közlekedés ösztönzése (informatikai megoldások; 

falubuszokra épített iránybuszok)

• Internethálózat infrastrukturális korszerűsítése érdekében közös fellépés, 
közös fejlesztésekkel; 

• Környezetvédelmi együttműködés

Európai Területi Társulás
muraba.egtc@gmail.com
+36-94-553-070 | +386-70-113-442
www.muraba.hu
www.facebook.com/muraba.egtc
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