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2007-2013 LEADER TK 3 

intézkedések (benyújtott darabszám %-ban)

1. Helyi turizmus, helyi vállalkozások fejlesztése, 
minőségi termékkínálat biztosítása (41%)

2. Helyi civil szervezetek fejlesztése (31%)

3. Térfigyelő, tájékozódást segítő rendszerek, 
pihenőhelyek kialakítása (15%)

4. Közösségformáló rendezvények támogatása 
(11%)

5. Jártasság a térségben (0,01%)



Eddig beérkezett projektötletek

Darabszáma: 58 db

Irányultsága szerint

• Gazdaságfejlesztés 15db - 26% 

• Szolgáltatásfejlesztés 43 db -74% 

Szférák szerinti megoszlás 

• Civil 10 db - 17% 

• Vállalkozás 14 db - 24% 

• Önkormányzat 34 db - 59% 



Beérkezett projektötletek

Téma

Támogatás 
összege 
(millió)

Megújuló energia hasznosítása épületeinkben (vállalkozás, középület is) / 
zöldhulladék hasznosítása 2
Természeti / épített örökség fenntartása érdekében infrastruktúra fejl., eszköz 
beszerzése,  kitáblázás, QR alkalmazás 18
Falukép, szabadtéri közösségi hely , interaktív bemutatóhely , tanösvény 
infrastrukturális fejlesztése, kapcsolódó informatika,  karbantartásához 
szükséges eszköz beszerzése 12

Meglévő épület funkcióval való megtöltése, Műv. Ház, IKSZT progrmajai 29

Felnőtt játszótér

Kiadvány helytörténeti, érdekes emberekről, úti élmény 1

Tűzoltó infrastruktúra és eszköz 25

Kerékpáros pihenőhely 4

Vállalkozás telephelyfejlesztése és eszközbeszerzése
28

Helyi termék fejlesztése, piacra jutása, piac kialakítása 50



Beérkezett projektötletek

Téma Támogatás 
összege 
(millió Ft)

Jó gyakorlatok megismerése, terjesztése

Működő szálláshelyet adó turisztikai szolgáltatás fejlesztése
20

Horgászturizmus 

Kerékpár szerviz – kerékpár turizmus
30

Erdei iskola, táborozási lehetőség feltételeinek megteremtése
10

Nemzetiségi tábor 3

Képzés

Kertterápia - esélyegyenlőség 15



Beérkezett projektötlet - Nem LEADER

• Temető, ravatalozó

• Út-, járdafelújítás

• Orvosi rendelő

• Polgármesteri Hivatal felújítása

• Bérköltség 



Tervezés alapja

• EMVA IH Közlemény a LEADER HACS 

előzetes elismeréséről (SZMS LE 2015. 

szept. 25.)

• „Helyi Fejlesztési Stratégiák 

elkészítésének támogatása” című (VP-

19.1-15 kódszámú) felhívása – Tervezési 

sablon

• Fejlesztési forrás: 509 150 000 Ft 

• Működési forrás: 89 850 000 Ft (2016. 

május 1. – 2020. december 31-ig 5 év)

• Átmeneti működési forrás (2015 nov.1 –

2016. ápr. 30.)  9 600 000 Ft



Tervezés ütemezése

• 2015. november 10. Pályázati felhívás - VP-19.1-

15

• 2015. december 10 -17. Pályázat 

benyújtása (2 oldalas)

• Január közepe – Támogatói okirat –

jogerőre emelkedése után kifizetési 

kérelem benyújtása (kb. jan. vége), 

melyben draft verzió és közgyűlési 

határozat kell

• 2016. január végéig– Közgyűlés - Stratégia 

draft verziójának elfogadása



VP fejlesztendő területei, 

kapcsolódás
• Gazdasági aktivitás mikro-szintjének 

fenntartása

• Lakosság humán közszolgáltatásokhoz 

való hozzájutásának előmozdítása

• Vidéki térség, mint vállalkozási tér, 

lakóhely és turisztikai vonzóképességének 

erősítése

• Helyi közösség aktivitásának, 

felelősségvállalásának, együttműködési 

képességének erősítése



Stratégia fejezetei

Vezetői összefoglaló

1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a Vidékfejlesztési Program céljaihoz

2. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának folyamata

3. A Helyi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság meghatározása

4. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése

4.1 Helyzetfeltárás

4.2 A 2007-2013-as HVS megvalósulásának összegző értékelése, következtetések

4.3 A HFS-t érintő tervezési előzmények, programok, szolgáltatások

4.4 SWOT

4.5 Fejlesztési szükségletek azonosítása

5. Horizontális célok

5.1 Esélyegyenlőség

5.2 Környezeti fenntarthatóság

6. A HFS integrált és innovatív elemeinek bemutatása

7. A stratégia beavatkozási logikája

7.1 A stratégia jövőképe

7.2 A stratégia célhierarchiája

8. Cselekvési terv

8.1 Az intézkedések leírása

8.2 Együttműködések

8.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei

8.4. Kommunikációs terv

8.5. Monitoring és értékelési terv

9. Indikatív pénzügyi terv



Terület, lakosság meghatározása

• TEIR alkalmazás

• www.teir.hu/leader

• A Helyi Akciócsoport területe: 950.24 km2

Teljes területtel jogosult települések száma: 35 db

Külterülettel jogosult települések száma: 0 db

A támogatásra jogosult lakónépesség: 55068 fő

http://www.teir.hu/leader


Érintettek bevonása

• Honlap, facebook

• E-mail

• Projektötlet adatlap

• Település szokásos formája

• Fórum

• Újság

• ..??

TKCS
Elnökség
Közgyűlés


