EMLÉKEZTETŐ
Gazdaságfejlesztés összevont záró Szakmai Műhely, 2016. február 9., 16:00 órakor
A Gazdaságfejlesztés összevont záró Szakmai Műhely találkozójára 2016.02.09-én 16:00
órakor került sor Pécs, Rókus u. 2. szám alatt a K 013 sz. teremben.
Metzing József szeretettel köszöntött mindenkit, majd a követezőket mondta el:
A gazdaságfejlesztés a fő téma, ezen belül a helyi termék, turisztika, vállalkozásfejlesztés.
Ennek összefoglalása következik. Nézzük először a turisztikát, vannak-e ellentmondások,
kiegészíteni való, stb. Ennek megtárgyalását Kurilla Annamária, a téma felelőse koordinálja.
Kurilla Annamária kéri a résztvevőket, nézzék át a kiosztott papírt és mondjanak
véleményt, javaslatot.
Petri Péter: hálózatba szerveződés mit jelent? Van egy valaki, aki a hálózatot összefogja és
mentorálja?
Kurilla Annamária: TDM volt a példa, az lenne a legjobb, ha minél többen tudnának
csatlakozni ehhez.
Metzing József: A szállásadók próbáljanak meg közös érdekeltséggel csatlakozni
egymáshoz.
Sigora Irma: Ezt pályázattal ösztönözni lehet?
Metzing József: Lehetne erre egy intézkedés, közös tevékenység, mellyel a forgalmukat
tudják növelni. Minél integráltabb, annál jobb. Campingek, külföldiek megszólítása fontos
szempont.
Sigora Irma: Lehetne erősíteni, hogy akinek nincsen vendégháza, az tudna kempinget
csinálni, ha van akkora területe. Olcsó szálláshely.
Metzing József: Ha van szálláslehetősége valakinek, bővítse. Hogy lakóautóval be lehessen
állni például.
Sigora Irma: Vásárok, piacok, piacra jutásban segítség kell, ezeket össze kellene vonni.
Schleich Mária: Sok hasonló dolog van helyi termék és turisztika szakmai műhelyek
munkájában.
Farkas Róbert: Camping fejlesztéshez valami fix filagória jellegű dolog. Rendezvényhelyszín
fejlesztés. Nagy tető, ami fix lenne, lehetne alatta rendezvényeket tartani.
Schleich Mária: Közösségi színtér, együttműködések támogatása. Ifjúsági szálláshelyek
fejlesztése. Orfű és Áta jól áll vele, van erdei iskola.

Gálné Dávid Margit: Jó szakmai szervezetek működése. A körzetekben létrehozni hasonló
szervezetet, mint az orfűi TDM, így lehetne könnyen erősíteni. Orfű elbírná, hogy segítse
Görcsönyt, Pellérdet, Baksát?
Kurilla Annamária: Kicsik vagyunk hozzá, de most szerveződik egy nagy TDM szervezet,
ebben lennének a jelenlegi kicsi TDM-ek. Nyitott lesz, hozzájuk érdemes lehet majd
csatlakozni. Orfűn 56 tagja van a TDM-nek, Gonda Tibor az elnök.
Az új TDM kapcsán kártyarendszer lesz, lényege, hogy okos telefonnal adott szolgáltatónál
le lehet „csippantani”, ami kedvezményekre jogosít. Ha valaki egy turisztikai egyesülethez
akar csatlakozni, akkor egy nagy szervezethez érdemes, nagy erős szervezetek működjenek
jól.
Metzing József: Van-e intézkedés javaslat turisztikával kapcsolatban?
Gálné Dávid Margit: Új szálláshelyek kialakítása, bővítése, fejlesztése.
Metzing József: Minősítési rendszerek megszerzésének ösztönzése megvan.
Öko-, és aktív turizmus fejlesztésre, illetve örökség turizmusra át lett fogalmazva a
lovasturizmus. Helyi termék a következő lapon. Értékelési szempontok megvannak.
Kinek milyen javaslata van?
Gálné Dávid Margit: A Mecsek Portékát hogyan lehet újraéleszteni? Lesz ebből valami?
Metzing József: Balogh Edina tudná a termelőit ösztönözni hogy ebben részt vegyenek,
csatlakozzanak. Minősítési rendszerek voltak folyton napirenden. Mecsek Portéka
minősítési rendszert nem tartalmazott, védjegy akart lenni. Idén lejárnak a szerződések, ha
nem történik valami, a rendszer év végéig behal. Pályázó a Pécsi Többcélú Agglomerációs
Társulás. Ha azzal valamit akar csinálni a közösség, akkor kell az együttműködésük is. Ki kell
találni, mi legyen a tartalma. Vannak marketing előnyök, valamilyen ismertsége van,
vannak elkészült anyagok, nem a nulláról kellene indulni.
Akarjuk-e a tovább fejleszteni? Balogh Edina tovább fejlesztené. Olyan célkitűzéseket kell
kitalálni, egyrészt önfenntartóvá kell válnia, működjön a fenntartási időszakban, ebben
legyen minőségellenőrzés, amit működtetni kell. Komoly költségek. Minősítési
kötelezettségeket elő kel írni. Első körben a HFS–ben nyitva kell hagyni minden
lehetőségeket, majd ha lehet pályázni, akkor addig ki kell találni, mi legyen a konkrét
tartalom.
Más kérdés: a helyi foglalkoztatottság nincs kibontva egyáltalán. Ezzel mi legyen?
Schleich Mária: Megéljenek abból, amit készítenek, termeljenek annyi jövedelmet.
Gálné Dávid Margit: A helyi terméknél az önfoglalkoztatás és munkahelyteremtés lehet
bővítési lehetőség.
Náfrádi Balázs: Visszatérve az előző témához, az örökségturizmus legyen kulturális-örökség
turizmus.

Metzing József kéri, hogy a harmadik blokkra térjenek át. Ez a vállalkozásfejlesztés.
Sigora Irma: Vállalkozói tudás készség, üzleti élet, forrás-tőke, segítő hálózat, akik
mentorálnak, menedzselik a vállalkozókat. Nem szakmailag, mint a TDM, hanem magát az
üzletmenetet, határidőket, intézményrendszert. Ennek megfelelően kellene inkubációt
kialakítani. Eszközfejlesztés, közösségi vállalkozások segítése.
Jogszabályi környezeten nem tudunk változtatni, nem mindig a piac törvényei
érvényesülnek, vannak hatások, melyeket ki kell kerülni, számítani kell rá, így a kockázat
minimalizálható.
Petri Péter: Nincs piaci környezet egy induló vállalkozás számára, minden visszatartja.
Ehhez mi kicsik vagyunk. Sajnálom azt, aki most kezd vállalkozni.
Varga Rita: Működési költség támogatás, az új változót a költségcsökkentés segíti.
Metzing József: Elhangzott korábban, hogy inkubálásra lehessen pályázni, üzleti
tanácsadás, stb. ezek finanszírozása, pl. nyer két évre x ezer forintot könyvelésre.
Háttérintézmények nyújtotta vállalkozói képzések kellenek.
Végezetül Metzing József megköszönte a résztvevőknek a munkát.

K. m. f.

