REGIONÁLIS LOVAS EGYÜ TTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Az együttműködés azt a célt tűzi maga elé, amely a régió lovassportjának és lovasturizmusának
technológiai, munkaerőpiaci, társadalmi környezetének elvárásaira építve, kialakítja a régió
lovas intézményeinek hálózatelvű együttműködését. Ezeket az elvárásokat folyamatosan
vizsgálva, kialakítja a képzés-fejlesztés folyamatosan működő rendszerét.
A régió lovas intézményeinek adottságai és munkaerőpiaci igényei alapján, az oktatás értelmiség
képző szerepkörének követelményei szerint a régió lovas szakmai műhelyeinek megegyezésre kell
jutniuk, majd e megegyezésre alapozva létrehozható a régió lovas centrumaira épülő
együttműködési hálózat.
Az európai lovas sport és turizmus által támasztott széleskörű igényeiből kiinduló, hálózatelvű
integrációt alulról építkező folyamat eredményeképpen, a régió gazdasági, és szabadidő-eltöltési,
turisztikai szereplőinek igényeire és a szakmai műhelyek tapasztalataira építve, projekt-elven
együttműködve tartják megvalósíthatónak a partnerek.
Az együttműködés fő célja, hogy a Nyugat-dunántúli régióban a meglévő adottságokra és a
meglévő intézményrendszer hatékonyságának javításával, fejlesztések nyomán teremtődjenek
meg a lovas sport
- fizikai, (infrastrukturális beruházások integrált megközelítésben)
- szervezeti és (szervezetfejlesztés és humán erőforrás fejlesztés)
- szolgáltatási feltételei (rendezvények, táborok) a turizmus, a sport,
rekreáció szempontjából egyaránt.
Szerződő felek kijelentik, hogy együttműködésük célja nem az egymással szembeni relatív
versenypozíció kiélezése, hanem az összefogás a felépítendő hálózat régióban történő
pozicionálása.
Az eg yüttműködés alapelv ei
A lovas intézmények hálózatelvű együttműködése a következő elvek mentén valósul meg:
Ø A régió lovas szövetségi, szakági szerkezetének sajátosságai miatt a hálózati
szerveződést tekintjük elsődleges szervezési és fejlesztési elvnek;
Ø Az intézmények autonómiáját és a közöttük kialakult funkciómegosztást figyelembe véve
közös megjelenés hangsúlyozása;
Ø A régió lovas hálózatának alulról építkező projektalapú együttműködési kereteinek a
megteremtése;
Ø A munkaerőpiac lovas képzéssel szembeni igényeinek megfelelő, a régióban és országosan
elvárt minőségi oktatási struktúra kialakítása;
Ø A képzési kínálat kereslet-vezérelt fejlesztési rendszerének létrehozása;
Ø A gazdaságban kialakított humánerőforrás-fejlesztés gyakorlatának a régió hálózatos
lovas szakági rendszerében történő elterjesztése;
Ø Egyes centrumok adott képzési - szakági irányok specialistájává válásának elősegítése;

Ø Az integráció szélesebb társadalmi konszenzusának megteremtése, ennek érdekében az
egyeztetésbe bevonják a régió gazdaságának meghatározó képviselőit, az
önkormányzatokat és a civil szervezeteket;
Ø Új, rugalmas szervezeti formák és finanszírozási technikák meghonosítása (pl. a feladat
és projektfinanszírozású fejlesztés támogatása);
Ø Innováció, mint vezető-elv megteremtése.

Együttműködési terület ek
Az egyes lovas bázisok mindhárom megyében költségvetési forrásaikkal, a gazdasági
szereplők – támogatásként, megrendelés ellenszolgáltatásaként, fejlesztésként vagy
befektetésként átadott – forrásaikkal vállalják közös projektek finanszírozását;
1. Szervezet-fejlesztés területén
-

A mellékletben szereplő projektjavaslatok részletes kidolgozása és a 2007-2013-as
időszakra történő előkészítése érdekében szerződő felek és támogató partnerek
projektfejlesztő munkacsoportokat alakítanak.

-

Célul tűzik ke, hogy szakértők bevonásával elkészítik a 2007-13-as időszakban a projektek
stratégiájául használható Regionális Lovas Stratégiát.

-

A megállapodás végrehajtásával, működésével kapcsolatos koordinációs teendőket a
Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. látja el mindaddig, amíg az
együttműködések szervezeti struktúrája kialakul.

-

A szervezet működőképességének megteremtéséhez szükséges a regionális gazdasági és
szakmai szervezetekkel való kapcsolatfelvételek kezdeményezése. (Kapcsolódás a
klaszterekhez, a Pannon Gazdasági Hálózathoz, valamint a Magyar Lovas Szövetséghez)

2. Humán erőforrás fejlesztés területén – regionális képzések szervezése
-

Együttműködnek valódi integrációt megalapozó képzési programok fejlesztése során –
első lépésként – objektív, előre meghatározott, rögzített elvek szerint végrehajtott
helyzetvizsgálat elvégzésében, amelyek tulajdonképpen a lovas bázisok valós értékét,
szakmai kompetenciáit tükrözik;

-

A helyzetvizsgálat során olyan standardok kidolgozása szükséges, amelyek feltárják az
egyes lovas bázisok által birtokolt szakmai kompetenciákat, és közben objektív
képet adnak arról, hogy mely centrumokban milyen szakterületek specialistái
tevékenykednek.

-

Egységes képzés-fejlesztési dokumentáció kidolgozása, amely a későbbiekben
alapját képezné a szakmai centrumok tudásbázis építésének:
-

Regionálisan, szakáganként mesterkurzusok biztosítása

-

utánpótlás számára edzőtáborok biztosítása

-

Bíró, pályaépítő, edző továbbképzések -) regionális tudásközpont kialakítása,
együttműködés hosszú távon

3. Nemzetközi kapcsolatok területén
-

Nemzetközi kapcsolatok, hálózat kialakítása és erősítése,

-

Jelenleg működő nemzetközi lovas hálózatokban való részvétel;

-

Nemzetközi együttműködések ápolása, hálózat szélesítése – közös fejlesztésekben,
projektekben való részvétel –

-

Nemzetközi szakértők bevonása a hazai fejlesztésekbe, programkidolgozásokba,
folyamatos tanácsadás biztosítása részükről a hazai regionális lovassport fejlesztése
érdekében

-

Nemzetközi Ösztöndíjprogramok rendszerének kidolgozása, működtetése

4. Információnyújtás, szakmai tanácsadás területén
-

A nyugat-dunántúli lovaglás szakágak infrastruktúra fejlesztéseinek ösztönzése,
elősegítése,

-

A stratégia szerinti regionális hatással bíró fejlesztések koordinációja, összehangolása

-

Tanácsadás, segítség forráskeresésben

-

Színvonalas szakmai fórumok biztosítása folyamatosan a régió lovasai számára

-

Strukturális Alapok rendszerének megismertetése helyi szereplőkkel – továbbképzések

5. Marketing területén
-

Regionális lovas sport és turisztikai promóció biztosítása
§

Közös web-lap (minden regionális szervezet megjelenésének biztosítása,
régiós rendezvénynaptár biztosítása, hírek..stb.)

§

Közös kiadványok (negyedéves hírmondó a régió lovas sportjának híreivel)

-

Szemléletformálás, társadalmi aktivizáció a lovas sport térnyerése érdekében

-

Médiákban való rendszeres megjelenés (helyi, megyei, országos)
A megállapodás v égr ehajtása

A mellékletben szereplő projektjavaslatok részletes kidolgozása és a 2007-2013-as időszakra
történő előkészítése érdekében szerződő felek és támogató partnerek projektfejlesztő
munkacsoportot alakítanak.
Koordinációért felelős: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség,
képviseli: Páliné Keller Csilla, programmenedzser

Záró r endelkezések
Jelen együttműködési megállapodást a szerződő felek és támogató partnerek elolvasás és egységes
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Szerződő felek és támogató partnerek jelen megállapodást határozatlan időre kötik, valamint
félévente értékelik a megállapodás megvalósulását, az együttműködés kereteit és határoznak az
együttműködés továbbfejlesztéséről.
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