
La Coopération Internationale
Nemzetközi együttműködés
International Cooperation

• Az együttműködés számos projektje
2007. júniusában 162 együttműködési projekt volt jó-
váhagyva, ebből 73 nemzetek közötti (több európai
ország területe közt és mediterrán part körül) és 89
hazai projekt (francia területek közt). A települések kö-
zötti, nemzeti és nemzetközi együttműködés módszere
gyorsan a vidékfejlesztés egyik feltételeként jelenik
meg. Nagyon fontos, hogy a francia területek elköte-
lezzék magukat e mellett. A " Couleurs d’Orb en Lan-
guedoc " akciócsoport 3 együttműködési projektet visz,
amelyből a Syndicat des producteurs Vins de pays des
Côtes de Thongue a magyar Balatoni Szőlő és Borkul-
túra Egyesülettel „ a szőlőtermesztés kultúrájának és a
borturizmusnak elmélet és gyakorlati ismeretátadásá-
ban” dolgoznak együtt. 
• Az érintett területek számára milyen hozzáadott
értéket jelent az együttműködési projekt ? 
Magyar részről, a Balatoni Szőlő és Borkultúra Egyesü-
letnek és a térségének, az együttműködési terv le-
hetővé teszi :
- Több év óta végzett munka ismertté váljon : 

gondolatok, stratégia és módszer, nagystílű 
fejlesztési terv elindítása, és az ambiciózus terv
megvalósítása (palota restauráció, borüzlet, magas
minőség előtérbe-helyezése, fesztivál, bemutató
fajtaültetvény, a [térségi] szereplők szövetségre 
[lépése])

- Ennek a régiónak, térségnek szüksége van erre 
az ismertségre, hogy folytatni tudják a projektet. 
Látogatásunk egy európai delegáció keretében, és
érdeklődésünk projektjük iránt, és pártfogásunk a
megvalósításban (például szőlőcsemete küldése a
fajtagyűjteményükbe) a helyi képviselőket, a médiát
és a szakmabelieket végül meggyőzte.

- A szakmai tapasztalat és ismeret csere, és különösen a
gyakorlatban átélt élmények, mint részvétel egy
szőlőskerti sétában, “városnegyed vacsora”, a vidék 
újraértékelési projektje, és egyszőlészeti szektor 
gazdasági fejlődése, lehetővé teszik az egyik térségnek
átadni egy másiknak know-how-t, új gondolatokat hoz
vagy továbbfejleszt egy induló projektötletet.

• De nombreux projets de coopération
En juin 2007, 162 projets de coopération étaient 
approuvés dont 73 projets de coopération transnatio-
nale (entre territoires de plusieurs pays européens et
du pourtour méditerranéen) et 89 projets de coopéra-
tion inter territoriale (entre territoires français).
A l’instar de l’intercommunalité, la coopération trans-
nationale et internationale s’imposera vite comme une
condition au développement des territoires ruraux. 
Il est important que les territoires français s’y soient
engagés. Le GAL "Couleurs d’Orb en Languedoc"
mène 3 projets de coopération dont celui porté par le
Syndicat des producteurs Vins de pays des Côtes de
Thongue avec l’Association vitiviniculture de Balaton
en Hongrie "formation et mutualisation de moyens 
autour de la culture vigneronne et de l'œnotourisme".

• Quelle est la plus value d'un projet de coopération
pour les territoires concernés ?
Côté hongrois, pour l'association vitiniculture de Balaton
et son territoire, le projet de coopération a permis :
- de mettre en lumière le travail accompli depuis 

plusieurs années : réflexion, stratégie et méthode
pour mettre en œuvre un projet de développement
d'envergure et réalisation de ce projet ambitieux
(restauration du palais, boutique de vente, 
restauration haut de gamme, festival, vigne 
pilote, fédération des acteurs…)

- Les acteurs de ce territoire ont besoin de cette 
reconnaissance pour continuer leur projet. La venue
de la délégation française, dans le cadre d'une 
délégation européenne, notre intérêt pour leur
projet et notre soutien dans sa réalisation (envoi de
plants de vigne pour leur vignoble, par exemple) a
fini de persuader les élus locaux, les media et les 
professionnels du vin, des enjeux.

- Les échanges et la découverte d'expériences, et 
surtout le fait de vivre des actions comme participer
à une balade vigneronne, être présent à un repas 
de quartier, voir in situ un projet de requalification
paysagère et de développement économique d'un
secteur viticole permet de transférer d'un territoire
à l'autre des savoir faire, de donner de nouvelles
idées et de construire ou d'améliorer son projet 
initial.

Communication commune
Promotion des vignobles de Sümeg Balaton

et des Côtes de Thongue
Közös megjelenés

Sümeg Balaton és Côtes de Thongue
szőlészetek promóciója 

Joint publicity
Promoting the vineyards of Sûmeg Balaton

and Côtes de Thongue 
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Francia részről, a delegáció megjegyzett néhány erős
alapelvet helyi vidékfejlesztésről és szőlőtermelésről,
borturizmusról:
- Hatalmas érdek fűződik bevonni a nemzetközi 

borászati világ személyeit, hogy dinamikát adjon 
nevezetesen olyan témáknak, mint a borturizmus, 
de még általánosabban a szőlészeti/borászati 
vertikumnak. Az egymást kiegészítő szakmai 
kompetenciák lehetővé teszik szélesebb látókörben a
legmegfelelőbb lépések kiválasztását.

- Térségük, bor, örökség, kultúra, környezet iránt 
elkötelezett nők és férfiak találkozása, akiknek 
szándékuk megőrizni magyar kultúrájukat, és
szőlőbortermelők, akik Európában kívánnak élni, és
annak alakító szereplői akarnak lenni ambiciózus 
fejlesztési terveiknek köszönhetően.

- Az akarat, hogy megvalósítsuk a terveket még akkor
is, ha szűkösek az anyagi lehetőségek, azért, hogy
ismertté tegyük térségünket és gazdagságát, 
megbecsüljék mások is.

- Több lábon állás” nevezetesen szőlészet-borászathoz
kötődő turizmus, mint helyi gazdasági fejlődés egy
tengelye és az életkörülmények javítása (fenntartás,
díszítés, de különösen rendezvények, társadalmi
élet).

- szőlészet-borászathoz kötődő turizmus és 
vendéglátás szakértelme: kóstoló terem felszerelése
(a látogató kényelmesen elhelyezkedik egy fotelban
vagy asztalnál), borok választéka nem elfelejtkezve a
kiszolgálásról.

- A magyar társadalomban és kultúrában a 
bornak meghatározó szerepe van, ugyanakkor 
Franciaországban ugyanezt a terméket nem 
kívánatosnak állítják be.

- Szakmai tudásunk, fejlődési lehetőségek, forrásaink
és nem eléggé felértékelt ajánlatunk felismerése, 
amelyeket ha összekötünk, lehetővé tenné egy valódi
gazdasági terv megvalósítását, támaszkodva a
szőlőkultúrára és a turizmusra.

• Együtt magyarok és franciák szakmai 
tapasztalat és ismeretátadásban
Az együttműködésnek túl kell mutatnia az egyszerű ta-
lálkozáson vagy egyszerű települési testvérkapcsolaton.
Közösen összeállítani egy dokumentumot középpontba
állítva és kölcsönösen megosztva a szakmai tudást,
vagy egymás között kicserélni a szőlő-, borkultúra és
turizmus szakmai ismereteit, ez egy igazi együttműkö-
dés terv: [cél] közösen megvalósítani. A franciául és
magyarul szerkesztett szakmai oldalakat angol nyelvre
is lefordítják, megkönnyítve az információs anyag ter-
jesztését más európai országokban is.

Plantation d'un plant de grenache
pour le projet de vigne pilote
Grenache telepítése - fajtagyűjtemény projekt
Planting a Grenache vine for the vine demonstration project 

Côté français, la délégation a retenu quelques 
principes forts sur le sujet du développement local et
du tourisme vigneron.
- Le grand intérêt d'intégrer des personnes extérieures

au monde viticole pour donner une dynamique, 
notamment sur des sujets comme l'œnotourisme,
mais aussi de façon plus générale sur le filière 
viticole. Cette complémentarité de compétences
permet de construire des actions plus pertinentes
avec une vision plus large.

- La rencontre de femmes et d'hommes passionnés
par leur territoire, le vin, le patrimoine, la culture,
l'environnement, qui ont la volonté de conserver leur
culture hongroise et vigneronne et qui souhaitent
exister et être acteurs de l'Europe grâce à un 
projet de développement ambitieux.

- La volonté de réaliser des actions même avec 
des moyens financiers modestes dans le but de 
valoriser, de faire connaître son territoire et ses 
richesses.

- La pluriactivité, notamment le tourisme vigneron, 
comme un axe de développement de l'économie 
locale et d'amélioration du cadre de vie (entretien,
embellissement mais surtout animations, vie sociale).

- Le professionnalisme de l'accueil et du tourisme 
vigneron : de l'aménagement aux salles de dégustation 
(le visiteur est installé confortablement dans des 
fauteuils ou attablé), au choix de vins, sans oublier
le service.

- La place prédominante du vin dans la société et la
culture hongroise, alors qu'en France ce même
produit est diabolisé.

- La prise de conscience de nos savoir faire, de notre 
potentiel de développement, de nos ressources 
et de notre offre insuffisamment valorisée qui 
pourtant une fois structurée nous permettrait
de mettre en œuvre un vrai projet économique 
s'appuyant sur la viticulture et le tourisme.

• Ensemble, vignerons hongrois et français pour 
une formation et une mutualisation de moyens
La coopération doit dépasser la simple "rencontre", ou le
simple "jumelage".
Faire ensemble un document centralisant et mutualisant
les savoirs faire ou les savoirs être des uns et des autres
autour de la culture vigneronne et du tourisme vigneron
est un réel projet de coopération : faire ensemble. Les
fiches techniques rédigées en français ou en hongrois
seront traduites et une version anglaise complètera 
et facilitera la diffusion et l'ouverture de ce manuel aux
autres pays européens. La difficulté de la langue, 
l'éloignement géographique, la différence de moyens 
financiers sont autant de contraintes.
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Stand Côtes de Thongue à la Saint Jacob
Szent Jakab napokon a Côtes de Thongue standja
The Côtes de Thongue stand at Saint Jacob

Nos avantages et nos forces ont été exploités durant
cette rencontre entre 2 territoires dont les acteurs sont
des amoureux du vin et la culture vigneronne, mettant
toute leur énergie pour valoriser leur vin, leur métier,
leur patrimoine en organisant sur leur temps personnel
des fêtes, des soirées, des dégustations, des balades,
toute une palette d'outils à créer et à ré inventer.
Au-delà de se former sur des sujets techniques et 
de transmettre nos savoirs, de faire des actions de 
promotion festive ensemble (Estivales en pays de
Thongue et fête de la Saint Jacob), de s'échanger des
plants de vigne soit dans un but expérimental, soit dans
un but pédagogique, cette coopération doit se 
poursuivre pour explorer de nouvelles pistes autour de
la commercialisation. Ce souhait est partagé.

A nyelvi nehézségek, földrajzi távolságok, különböző
pénzügyi lehetőségek, valamennyien korlátként jelent-
keznek. Előnyeinket és erősségeinket a két régió talál-
kozásából merítjük, melynek résztvevői a bor és a
szőlőkultúra szerelmesei, akik minden energiájukat a
saját boruk, a szakma, a meglévő örökség megbecsül-
tetésére fordítják, szabadidejükben új vagy újra felfe-
dezett eszközök egész palettáját, fesztiválokat,
vacsorákat, kóstolókat, szőlőskerti sétákat szerveznek.
Azon túl, hogy s  zakmai témákban képzik magukat,
gyakorlati tapasztalatot cserélnek, közös promóciós
rendezvényeket együtt szerveznek (Estivales en pays de
Thongue „ és „Szent Jakab Napok” rendezvény), 
kísérleti és pedagógiai céllal szőlőcsemetét cserélnek,
ennek az együttműködésnek folytatódnia kell új keres-
kedelmi csatornák felkutatásában. Ez egy közös óhaj.

• Many Cooperation Projects
In June 2007, 162 cooperation projects were approved and 
of these 73 were international (between the territories of 
several European countries and those around the Mediterra-
nean), while 89 were inter-territorial (between French terri-
tories). Following the inter-territorial example, transnational
and international cooperation quickly became a condition for
the development of rural territories. It is important for French
territories to make a clear commitment to this principle. The
"Colours of the Orb in Languedoc" Local Action Group (LAG)
is conducting three cooperation projects. One of them, being
run by the Association of Producers of Côtes de Thongue
Country Wine and the Association for Grape and Wine 
Production of Balaton in Hungary, is promoting training and
resource sharing available for grape and wine production 
and wine tourism.

• What is the Added Value of a Cooperation Project?
For the Hungarian side, the French delegation visiting the 
Balaton Association for Grape and Wine Production and its
territory was able to:
- Focus attention on achievements made over several years:

the planning phase, strategy and method for implementing
and completing an ambitious, large-scale development
project (restoring the palace, the sales outlet, a high 
quality restaurant, a festival, a demonstration vine, the 
involvementof those directly concerned).

- Provide recognition for those involved with the territory: 
recognition of their efforts is important for them to 
continue their project. Our arrival as a European delegation
and our interest in their project and support for its 
fulfilment (sending grape plants for their demonstration 
vineyard) helped persuade local elected representatives, the
media and wine professionals too, of the importance of 
the stakes.

- Through discussions leading to skills discovery, and 
especially the fact of experiencing the activities by a stroll
through the vineyard, sharing a local meal, seeing in situ a
landscape revision and economic development project in a
winegrowing area, have helped the transfer of know-how
between us, providing new ideas and building or improving
on the initial project.

The French delegation came back with a number of notewor-
thy ideas on local development and winemaking tourism.
- A strong interest in involving people from outside the 

wine-producing world to provide greater dynamism, 
particularly on a topic such as wine tourism and more 
generally on vine cultivation. These complementary skills
enable the most pertinent operations to be developed with
a wider vision.

- Encountering men and women who are impassioned 
by their territory, wine, patrimony, culture, and the 
environment, and who are determined to preserve their
Hungarian culture and winegrowing traditions who want to
exist and be participants in Europe through this ambitious
development project.

- The determination to undertake operations even with 
modest financial resources with the aim of improving and
promoting their territory and its wealth.

- Multiple activities, particularly wine tourism, as a means of
developing the local economy and improving the living 
environment (upkeep, enhancement and above all, 
organised events and social life).

- The professionalism of the reception and wine tourism:
from the organisation of the winetasting room (the visitor is
seated comfortably in an armchair or at a table), to the
choice of wine, not forgetting the service provided.

- The predominant place of wine in Hungarian society and
culture, while in France this same product is being 
demonised.

- A renewed awareness of our own know-how, our 
development potential, our resources and our sales 
proposal which, although not yet shown to full advantage,
when structured will enable us to implement a truly sound
economic project based on viticulture and tourism.

• Together, Hungarians and French are
Training and Sharing Resources
Cooperation must be more than simply "exchanging visits"
or "twinning towns".
Developing a central document together and sharing one
another's know-how and life style skills derived from wine
growing traditions and tourism is a genuine cooperation 
project: doing things together. Technical sheets already avai-
lable in French or Hungarian will be translated to obtain a full
set in English to facilitate dissemination and make this 
manual accessible to other European countries.
The problem of language, of geographic distance, and 
differences in financial resources are all real constraints. Our
advantages and strengths were explored during this encoun-
ter between representatives of two territories where those 
involved are wine lovers and winemaking enthusiasts, who
put all their energy into promoting their wine, their skills,
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Syndicat des Côtes de Thongue - France
345, av. Jean Moulin - 34 290 Valros
Tél. : 04 67 39 01 26 - Fax : 04 67 32 96 89
www.cotes-de-thongue.com - email : info@cotes-de-thongue.com

Balatoni Szőlő és Borkultúra Egyesület - Hongrie
(8330 Sümeg, Ifjúság u. 25.) Iroda: Sümeg, Szent István tér 6.
Telefon/Fax: 87/350-688
Email: borkultura@enternet.hu

• En conclusion : 7 bonnes raisons de coopérer
- pour prolonger et renforcer la stratégie des GAL dans le développement territorial
- pour accroître la valorisation des productions locales
- pour renforcer la cohésion, l’identité et l’image du GAL
- pour aller à la rencontre de l’autre, découvrir des manières d’agir et de penser autrement
- pour développer l’ouverture et la conscience européenne de votre territoire rural
- pour profiter du soutien important de Leader+ en faveur de la coopération
- pour ne pas perdre de temps et préparer le territoire aux enjeux d’avenir…

• Összefoglalva: 7 jó érv az együttműködésre
- kiterjeszteni és erősíteni az akciócsoportok stratégiáját a térség fejlődése érdekében
- helyben előállított termékek értéknövelése
- erősíteni az akciócsoport kohézióját, identitását és image-át
- találkozni másokkal, felfedezni mások megoldási kézségét, mások gondolkodás módját
- fejleszteni az önök vidékének nyitását és európaiság öntudatát
- felhasználni Leader+ jelentős támogatását az együttműködésben
- időveszteség nélkül felkészíteni a régiót a jövő kihívásaira

• Conclusion: Seven Good Reasons for Increased Cooperation
- Extending and strengthening the LAG strategy for territorial development,
- Increasing the promotion of local production,
- Strengthening the cohesion, identity and image of the LAG,
- Going more than halfway to encounter others, and discover other ways of operating and thinking,
- Opening up to other European countries and becoming aware of their rural territory,
- Benefiting from the significant support of Leader+ in fostering cooperation,
- Avoiding time wasting and preparing the territory for future challenges

their patrimony and - during their spare time - organising
festivals, evening events, winetasting sessions and vineyard
walks: a whole range of tools being created and refined.
In addition to learning more about technical subjects and 
exchanging our knowledge, carrying out entertaining 
promotional events together (Summer Events in the 

de Thongue region and the festival of Saint Jacob), and 
exchanging grape plants either for experimental or for 
teaching purposes, our cooperation must continue in order to
explore new marketing avenues.
We all fully recognised this need.
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