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Vezetői	összefoglaló	

A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport 2014-2020-as programidőszakra 
vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiája az ajkai, devecseri és pápai járás 42 településére terjed ki, 
melyből 41 település jogosult LEADER támogatásra.  

LEADER térségünk jelentős építészeti, táji és történelmi örökséggel rendelkezik, melyek jó kiinduló 
alapjai lehetnek a mostaninál sokkal jelentősebb turisztikai tevékenységnek. Az elmúlt években egyre 
nagyobb a kereslet a helyi szolgáltatások és termékek iránt, illetve egyre többen foglalkoznak ilyen 
szolgáltatással, termékek előállításával, ennek ellenére sok esetben a termelők/szolgáltatók és 
vásárlók/vendégek nem találták meg egymást, vagy a helyi termék/szolgáltatás minősége és/vagy 
mennyisége nem éri még el az elvárt szintet.  

LEADER térségünknek is szembe kell néznie az egyes települések elöregedésével, a fiatalok 
elvándorlásával, néhány településen a jelentősebb munkanélküliséggel, a vállalkozások viszonylag 
alacsony számával és több településünkön a hátrányos helyzetűek számának folyamatos 
emelkedésével.  

Ezen lehetőségek és a negatív folyamatok megtörésével kapcsolatos szükségletek figyelembe vételével 
készítettük el a Helyi Fejlesztési Stratégiánkat, melynek végrehajtásával értéket teremtő, egészséges és 
éltető térséget kívánunk létrehozni gyermekeinknek.  

Céljaink között szerepel a kisléptékű infrastruktúra, a vállalkozások és a programturizmus fejlesztése, 
a fiatalok és képzettek vonzása és megtartása, a közösségépítés és az esélyteremtés. Valljuk, hogy csak 
a lehető legszélesebb körű összefogással állíthatók meg a negatív folyamatok, illetve így növelhetők a 
legnagyobb mértékben térségünk gazdasági lehetőségei. Az elmúlt években már megtapasztaltuk, 
hogy nem csak a pénzbeli tőke fontos, hanem az egyes emberek tudása, a különböző társadalmi, 
gazdasági csoportok összefogása, együtt gondolkodása, az információk egymás közti megosztása, 
melyekben hatalmas lehetőségek lakoznak. Ezen lehetőségeket kívánjuk minél szélesebb körben 
igénybe venni a térség felvirágoztatása érdekében a következő időszakban.  

Fenti célok elérését a különböző operatív programok nyújtotta támogatási lehetőségek figyelembe 
vételével az alábbi intézkedéseinkkel kívánjuk elősegíteni: 

A. LEADER forrásból:  
1. Mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatása 
2. Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának támogatása 
3. Közösségi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása 
4. Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása 
5. Értékkel bíró helyi vagy térségi rendezvények támogatása 

B. A Vidékfejlesztési Program és más operatív programok támogatásával 
6. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása 
7. Egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése 
8. Turizmusfejlesztés 
9. Gazdasági helyzet javítása 
10. Kisléptékű infrastruktúra és alapszolgáltatások fejlesztése 

A LEADER forrásból tervezett intézkedések esetén a Helyi Fejlesztési Stratégia alapján készülő 
támogatási/pályázati felhívások keretében kívánjuk támogatni a 41 településünkön székhellyel, 
telephellyel, gazdasággal rendelkező települési és nemzetiségi önkormányzatokat, civil szervezetek 
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(beleértve az egyházakat is), mikrovállalkozásokat (egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok), 
őstermelőket. Az egyes intézkedéseink esetében a projektek kiválasztása a Stratégiában meghatározott 
kritériumok és pontozási szempontok alapján történik. Az egyes intézkedések tartalmát a beérkező 
pályázatok és egyéb javaslatok alapján folyamatosan felül fogjuk vizsgálni és szükség esetén 
kezdeményezzük azok módosítását, melyre három alkalommal lesz lehetőség a programidőszak alatt.  

Az intézkedések meghirdetését, a beérkező kérelmek/pályázatok értékelését, a támogatási döntést a 
LEADER HACS Döntéshozó Bizottsága végzi. A döntések előkészítését, a támogatottak értesítését, a 
Helyi Fejlesztési Stratégia végrehajtásával kapcsolatos adminisztrációs és kommunikációs 
tevékenységet a LEADER HACS székhelyén működő munkaszervezete látja el az Egyesületi 
Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, az Irányító Hatósággal kötendő 
megállapodás/szerződés, a támogatási/pályázati felhívások, valamint az egyes dolgozók munkaköri 
leírása alapján.   

A Vidékfejlesztési Program (VP), az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program (KEHOP), a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
támogatásával megvalósítani kívánt fejlesztések esetében a LEADER HACS, illetve annak 
munkaszervezete elsősorban tájékoztató, tanácsadó, szervező, igény esetén – a közszféra kivételével – 
projektmenedzseri tevékenységet lát el a LEADER térségben (42 településen) működő, tevékenykedő 
települési és nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak, mikro, kis- és 
középvállalkozások (egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok), őstermelők, magánszemélyek 
részére. Néhány esetben pedig a LEADER HACS önállóan vagy a térségben működő érintett 
szervezetekkel közösen támogatási kérelmet kíván benyújtani a térség fejlesztése érdekében.  

A 2016. december 8-án átvett módosított Támogatói Okirat lecsökkentette a 453.050.00 Ft-os 
fejlesztési forrást 383.318.754Ft-ra, szintén csökkentette a működési forrást, továbbá az első egy vagy 
kettő LEADER felhívás legkorábban 2017. áprilisában jelenhet meg, ezért a korábban elfogadott HFS 
2017. januárjában módosításra került. A módosítás során az intézkedéseknél kivételre került a 
támogatandó költségek közült az előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás és a kötelező 
nyilvánosság biztosítása, az értékelésénél módosult a Fórum időpontja, módosításra került a forrás, a 
maximális támogatási összeg, a tervezett kezdés időpontja, továbbá a rendezvények esetén azok 
darabszáma is. Ennek megfelelően módosításra került a két forrástábla.  

2017. májusában további módosítás történt, mivel az Irányító Hatóság 2017. május 8-án érkezett 
jelzése alapján mindenhol szerepeltetni kell a hagyományos költségelszámolás lehetőségét, az 
időközben elhangzott előadások alapján az egyszerűsített támogatási forma részben nem használható, 
részben nem ajánlott. Erre tekintettel minden intézkedésnél törlésre kerül a flatrate átalány, illetve a 
rendezvények esetében – ahol csak egyösszegű és egységköltség alapú átalány szerepelt – új 
szabályozás került megfogalmazásra hagyományos elszámolási móddal. A 2017. május 29-én 
elhangzott szóbeli tájékoztatás alapján Egyesületünk élt a lehetőséggel, hogy a helyi támogatási 
kérelem benyújtását megelőzően Projekt Adatlap kerüljön bekérésre és kérelmet (pályázatot) csak az 
nyújthat be, akinek a projekt elképzelése illeszkedik a HFS célrendszeréhez és erről a Helyi Bíráló 
Bizottságtól támogató nyilatkozattal rendelkezik. A kétkörös döntési rendszerre tekintettel (HBB 
döntési javaslatot készít a HACS számára) bekerült a mellékletek közé a HBB névsora, mely 
elsősorban a Döntéshozó Bizottság tagjaiból, illetve néhány további egyesületi tagból áll. A 
munkaszervezet pedig kiegészítésre került az időközben felvett új munkavállalóval.  
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2017. októberében, illetve az Irányító Hatóság észrevételei alapján újabb módosításra kerül sor a helyi 
felhívások elkészítéséhez kapcsolódóan. Ez érinti az intézkedések (beavatkozási területek) két sorát, 
továbbá az egyes intézkedések leírását, ahol több elem törlésre került az IH javaslatára, mivel azok a 
felhívásban szerepelnek és nem szükségesek a HFS-be.    

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

Helyi Fejlesztési Stratégiánk hozzájárul az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó 
uniós stratégia (EU2020), az Európai Parlament és Tanács 1303/2013/EU rendeletében (továbbiakban: 
KSK rendelet) és a 1305/2013/EU rendeletében (továbbiakban: EMVA rendelet) meghatározott több 
fókuszterülethez, továbbá a Vidékfejlesztési Program több prioritásához.  

A LEADER támogatással megvalósuló intézkedéseink az alábbiak szerint járulnak hozzá ezen 
célokhoz, prioritásokhoz:  

A KSK rendelet. 3. A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének fokozása tematikus célhoz 
hozzájárul az 1. Mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatása intézkedésünk, hiszen az az egészen 
kis (mikro) vállalkozások fejlesztését szolgálja. Érinti továbbá a 2. Mezőgazdasági termék 
előállításának és feldolgozásának támogatása intézkedés, illetve a helyi termék bemutatás, értékesítési 
lehetőség biztosításának kötelezettsége miatt az 5. Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása és a 6. 
Értékkel bíró térségi rendezvények támogatása intézkedésünk is.  

A KSK rendelet 4. Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra történő álállás támogatása és a 6. 
Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának növelése tematikus célt érinti az 1. 
Mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatása intézkedésünk azzal, hogy lehetőséget biztosít 
megújuló energia felhasználását biztosító tárgyi eszközök beszerzése, illetve kisebb 
energiafelhasználású új eszközök beszerzésére, ugyanilyen okból érinti a 2. Mezőgazdasági termék 
előállításának és feldolgozásának támogatása intézkedésünk is.  

A KSK rendelet 9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem, továbbá a 
10. Beruházás az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba tematikus célokhoz 
hozzájárul a 4. Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása intézkedésünk azáltal, hogy 
képzést/oktatást segítő, hátrányos helyzetben lévő szereplők segítését végző tevékenységekhez 
biztosítja a tárgyi eszközök beszerzését.  

Az előbbiekben felsorolt intézkedéseink hasonló kapcsolódást jelentenek a Partnerségi Megállapodás 
1. A gazdasági szereplők versenyképességének javítása, 2. A foglalkoztatás növelése, 3. Az energia- 
és erőforrás-hatékonyság növelése, 4. A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése 
prioritásokhoz. Az 5. A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítás 
prioritáshoz kapcsolódik a 2. Mezőgazdasági termékek előállításának és feldolgozásának támogatása 
és a 3. Közösségi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása intézkedésünk. A közösségi 
turisztikai fejlesztések nem csak a pályázó gazdasági lehetőségét segítik, hanem a turisták településre, 
térségbe vonzásával, illetve az előírt együttműködésekkel további gazdasági szereplők gazdasági 
növekedését is elősegítik.  

Intézkedéseink hozzájárulnak az EMVA rendeletben meghatározott több prioritáshoz és 
fókuszterülethez az alábbiak szerint:  
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1. Prioritás: a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban 
és a vidéki térségekben 

- 1A fókuszterület: az innovációnak, az együttműködésnek és a tudásbázis gyarapításának az 
ösztönzése a vidéki térségekben. 

2. Prioritás: a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása és a versenyképesség fokozása 
- 2A fókuszterület: mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, a piaci jelenlét 

fokozása céljából. 
3. Prioritás: az élelmiszerlánc szervezésének – többek között a mezőgazdasági termékek 
feldolgozásának és forgalmazásának – az előmozdítása 

- 3A fókuszterület: az elsődleges termelők versenyképességének javítása, a mezőgazdasági 
termékek értékének növelése, valamint a helyi piacokon, a rövid ellátási láncokban. 

5. Prioritás: az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdaság, 
az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban 

- 5C fókuszterület: a megújuló energiaforrások. 
6. Prioritás: a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés 
támogatása a vidéki térségekben 

- 6A fókuszterület: a diverzifikálásnak, kisvállalkozások fejlesztésének, valamint a 
munkahelyteremtésnek a megkönnyítése; 

- 6B fókuszterület: a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben. 

Intézkedéseink a korábban leírtak miatt kapcsolódnak a Vidékfejlesztési Program alábbi céljaihoz:  
1. A vidéki térségekben a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása (helyi termékek és 

szolgáltatások) 
2. A vidéki térségekben a lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, illetve azok 

elérésének előmozdítása (4. Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása intézkedés keretében) 
3. A vidéki térségek, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének erősítése 
4. A helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és együttműködéséi 

készségeinek erősítése: több intézkedésünk esetén az együttműködések előírásával, a helyi termék 
és szolgáltatás adatbázisba történő regisztrációs kötelezettséggel, illetve az értékkel bíró helyi és 
térségei rendezvényeken történő részvételi lehetőséggel.   

A HFS megvalósítása során végrehajtásra kerülő projektgeneráló/animáló tevékenységek tovább 
erősítik kapcsolódásunkat az EU2020 stratégiához, a Partnerségi Megállapodáshoz és a 
Vidékfejlesztési Programhoz. Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a megújuló energia felhasználást 
segítő támogatásokhoz kapcsolódó projektgenerálásokra, mind az önkormányzatok, mind a 
vállalkozások tekintetében, illetve szeretnénk az Egyesületünk által benyújtásra kerülő pályázattal 
szemléletformáló programokat megvalósítani. Szintén pályázati támogatással kívánunk közreműködni 
az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörésében, ifjúsági programok 
lebonyolításában, illetve részt kívánunk venni a devecseri és pápai járásban létrehozható 
Foglalkoztatási Paktumban.  

A fókuszterületekhez, prioritásokhoz kapcsolódás több esetben pályázati alapfeltétel az 
intézkedéseinknél (együttműködések, helyi termék és szolgáltatás adatbázisba felvétel), illetve több 
intézkedésnél megjelentetjük a pontozási szempontok között.  



8 

2.	 A	 stratégia	 elkészítésének	 módja,	 az	 érintettek	 bevonásának	
folyamata	

Egyesületünk a Helyi Fejlesztési Stratégia készítése során különböző közösségi bevonási módokat és 
módszereket alkalmaz.  

A HFS készítésének megkezdéséről hirdetményben értesítettük a LEADER térség lakosságát, 
szervezeteit. A hirdetményt elhelyeztük honlapunkon, kitettük a Facebook oldalunkra, megküldtük 
tagjainknak. Tagjainkon keresztül eljuttatásra került a térség lakosságához, szervezeteihez, 
vállalkozásaihoz településtől függően hirdetőtáblákon, települési önkormányzatok honlapján, e-
mailben történő továbbítással.  

A teljes HFS készítési folyamat során biztosítjuk a nyilvánosságot, melyhez a honlapunkon 
létrehoztunk egy külön modult: „Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020” címmel. Az itt megjelenő 
cikkek megjelennek honlapunk címlapján, továbbá a korábban már megszokott „Pályázat” menüben 
is. A Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 menü tartalmazza a HFS készítéssel kapcsolatos 
dokumentumokat, kérdőíveket, friss híreket, meghívókat, a workshopokról, műhelymunkákról készülő 
összegzéseket. Szintén itt érik el az érdeklődők a HFS tervezet megírását követően annak aktuális 
szövegét és a véleményezéséhez készített adatlapot. A tervezet közzétételét követően egy hét állt 
rendelkezésére a LEADER térség lakosságának, szervezeteinek, vállalkozásainak arra, hogy 
elmondhassák véleményüket a tervezettel kapcsolatban a Közgyűlés döntését megelőzően. 
Valamennyi, a honlapunkon megjelent cikket megosztottuk/megosztunk Facebook oldalunkon, illetve 
beemeljük a havonta készülő hírlevelünkbe is.  

Elkészítésre és megküldésre került, továbbá honlapunkon elérhető a Hírlevél három különszáma is. Az 
első különszám (amely 157 e-mail címre került megküldésre) többek között a HFS készítéssel 
kapcsolatos általános tájékoztatást, a kérdőíveinket, az azokra adott válaszok összegzését tartalmazó 
linkeket tartalmazta. A második különszám (amely 160 e-mail címre lett elküldve) többek között 
tartalmazta az első workshop meghívóját. A harmadik különszám a HFS tervezet véleményezéséhez 
került kiküldésre 170 e-mail címre.  

A honlapunkon, Facebook oldalunkon megtekinthető a HFS tervezettel kapcsolatban beküldött 
vélemények összegzése, majd az ezek figyelembe vételével a Közgyűlés által elfogadott, az Irányító 
Hatóság részére megküldött HFS tervezet. Szintén nyilvánosságra kívánjuk hozni honlapunkon a HFS 
tervezettel kapcsolatos Irányító Hatósági észrevételeket, javaslatokat, az ezek alapján kiegészített 
HFS-t. 

A HFS készítéssel kapcsolatos valamennyi fórum, workshop, műhelymunka nyilvános, azon bárki 
részt vehet, ezt minden alkalommal tartalmazza a meghívó, melyet kiteszünk honlapunkra, 
megosztunk Facebook oldalunkon, illetve megküldünk tagjainknak. A meghívót külön megküldjük 
továbbá azon személyeknek, akik korábban részt vettek valamely workshopon, műhelymunkán.  

A HFS készítéshez különböző kérdőíveket készítettünk a térségi szereplők bevonására. A 
Projektgyűjtő Adatlapot és a Helyzetfeltáró kérdőívet e-mailen kértük visszaküldeni, a „Gazdasági 
helyzet felmérése” című kérdőívet először e-mailen visszaküldendő adatlapon, majd később Google 
űrlap formájában küldtük ki. A „Hátrányos helyzetben lévő szereplőkkel kapcsolatos javaslatkérés” 
című kérdőívet szintén internetes felületen keresztül, Google űrlap segítségével küldtük ki a tagoknak. 
A Helyzetfeltáró kérdőívre érkezett válaszok összesítése megtekinthető honlapunkon, mint ahogy a 
workshopok, műhelymunkák összefoglalója is.  
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A HFS készítés több pontján biztosítjuk a konzultáción keresztüli részvételt fórumok tartásával. A 
tervezés megkezdésekor négy helyszínen tartottunk fórumot, melyen ismertettük a 2014-2020-as 
pályázati lehetőségeket és a HFS készítés folyamatát, annak leendő tartalmát. A HFS elkészítését 
követően szintén fórumsorozat keretében kívánjuk ismertetni annak főbb elemeit: a kialakított 
jövőképet, a célok rendszerét, és a tervezett intézkedéseket.  

Egyesületünk a hét 4 munkanapján 4 órában, egy napon pedig 10 órában ügyfélfogadást tart az 
érintettekkel történő személyes és telefonos konzultációra, melyet igénybe is vesznek a térség 
vállalkozói, őstermelői, polgármesterei, civil szervezeteinek képviselői. Ezen konzultáció során több 
esetben került sor a Projektgyűjtő Adatlap közös kitöltésére. Több esetben konzultációra került sor a 
várható, vagy a már kiírt központi támogatásokkal kapcsolatban, illetve ehhez kapcsolódóan azon 
fejlesztési elképzelések lehatárolására, melyek a későbbiek során LEADER támogatásból kerülhetnek 
megvalósításra. Amennyiben az egyeztetést követően valamilyen okból nem került beküldésre a 
Projektgyűjtő Adatlap, akkor azok bekerültek egy összesített feljegyzésbe, mely a HFS készítés során 
is figyelembe vételre került.  

A funkcionális részvételt elsősorban a Döntéshozó Bizottság felállításával biztosítottuk, mivel azt már 
kimondottan a 2014-2020-as LEADER program lebonyolítására hoztuk létre. A Döntéshozó Bizottság 
18 tagjából 8 fő önkormányzatot, 4 fő civil szervezetet, 6 fő pedig vállalkozást képvisel vagy 
őstermelő. Az Alapszabálynak megfelelően a Döntéshozó Bizottság döntött a HFS elkészítésének 
ütemezéséről, a tervezői csoport személyi összetételéről, továbbá aktívan részt vesz a HFS 
elkészítésében a fórumokon, worksopokon, műhelymunkákon történő részvétellel.  

Az interaktív részvételt, partnerséget, illetve az önálló kezdeményezést interaktív műhelymunkák, 
workshopok keretében biztosítjuk az érintettek számára. Ezen részt vesznek a Döntéshozó Bizottság 
tagjai, a munkaszervezet dolgozói, a HFS készítésbe bevont szakértők, illetve azok a további 
érintettek, akik vállalták a részvételt a HFS elkészítésében. Ilyen módon került elkészítésre az első 
workshopon a SWOT elemzés, a jövőkép meghatározása, a második alkalommal pedig a célkitűzések 
és az intézkedések rögzítése.  

A harmadik műhelymunkát hátrányos helyzetben lévő szereplők helyzetbe hozásával kapcsolatos 
ötletek, javaslatok és vélemények összegyűjtése céljából szerveztük meg. A műhelymunkára 
meghívást kaptak az önkormányzatok; a nemzetiségi önkormányzatok; a szociális tevékenységet ellátó 
személyek/szervezetek; a témával, illetve az érintett személyekkel foglalkozó civil szervezetek, 
intézmények, vállalkozások képviselői; az ilyen személyek képzésével, foglalkoztatásával, ellátásával 
foglalkozó/foglalkozni kívánó személyek, szervezetek tagjai; továbbá az érintett csoportok tagjai. A 
meghívót kitettük honlapunkra, Facebook oldalunkra, megküldtük tagjainknak, illetve 
polgármestereinken keresztül az érintett szervezeteknek, személyeknek. Ezen felül közvetlenül 
megküldésre került a devecseri és pápai járás foglalkoztatási osztályának, a többcélú kistérségi 
társulásának és feladatellátó intézményének.  

A tervezést a Döntéshozó Bizottság mellett a tervezői csoport további tagjai, illetve a részvételt vállaló 
érintettek végzik. A HFS elkészítésének fő felelőse az elnök mellett a szakmai vezető, aki koordinálja 
a HFS készítés egész folyamatát, részt vesz a HFS adatgyűjtésében, megszövegezésében, ellátja a 
nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatokat (meghívók, kérdőívek, tájékoztató anyagok 
elkészítése, honlapon elhelyezése, Facebook oldalon történő megosztása, e-mailen történő megküldése 
az érintetteknek, döntések előkészítése, stb.). A szakmai vezető munkáját felkért szakértőként két 
külső szakértő segíti, akik elsősorban a workshopok előkészítését, azok moderációját, az ott elvégzett 
munka és az eredmények összegzését végzik, illetve a HFS megszövegezését támogatják.  
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A közösségi részvétel eseményei tételesen:  
- Tájékoztató Fórum a 2014-2020-as pályázati lehetőségekről (Somló, 2015.07.08.): A Fórumon 

összesen 53 fő vett részt az előadókkal együtt (közszféra: 26, civil: 13, üzleti: 14). A Fórum fő 
célja a különböző operatív programok (VP, GINOP, TOP), közvetlen agrártámogatások 
támogatási lehetőségeinek, a LEADER program jövőjének megismerése. 

- Tájékoztató Fórum a 2014-2020-as időszak pályázati lehetőségeiről, a Helyi Fejlesztési 
Stratégia készítésének bemutatásáról (Lovászpatona 2015.09.29.): A Fórumon 9 fő (közszféra: 
4, civil: 3, üzleti: 2) vett részt. A Fórum fő célja a LEADER térségből benyújtható támogatási 
lehetőségek rövid áttekintése, majd a HFS készítési folyamatának bemutatása. 

- Tájékoztató Fórum a 2014-2020-as időszak pályázati lehetőségeiről, a Helyi Fejlesztési 
Stratégia készítésének bemutatásáról (Városlőd 2015.09.30.): A Fórumon 8 fő (közszféra: 5, 
civil: 3, üzleti: 0) vett részt. A Fórum fő célja a LEADER térségből benyújtható támogatási 
lehetőségek rövid áttekintése, majd a HFS készítési folyamatának bemutatása. A Fórumon 
felvetésre került, hogy az értékkel bíró térségi rendezvények keretében legyen lehetőség 
nagyobb rendezvény megtartására több éves támogatási keret összevonásával, mely beépítésre 
került a HFS intézkedéseibe.  

- Tájékoztató Fórum a 2014-2020-as időszak pályázati lehetőségeiről, a Helyi Fejlesztési 
Stratégia készítésének bemutatásáról (Pápateszér 2015.10.07.): A Fórumon 16 fő (közszféra: 
4, civil: 5, üzleti: 7) vett részt. A Fórum fő célja a LEADER térségből benyújtható támogatási 
lehetőségek rövid áttekintése, majd a HFS készítési folyamatának bemutatása. 

- Tájékoztató Fórum a 2014-2020-as időszak pályázati lehetőségeiről, a Helyi Fejlesztési 
Stratégia készítésének bemutatásáról (Borszörcsök 2015.10.08.): A Fórumon 16 fő (közszféra: 
6, civil: 6, üzleti: 4) vett részt. A Fórum fő célja a LEADER térségből benyújtható támogatási 
lehetőségek rövid áttekintése, majd a HFS készítési folyamatának bemutatása.  

- HFS workshop, műhelymunka a térség szükségleteinek, erőforrásainak, lehetőségeinek 
számbevétele és a jövőkép kialakítása, a fejlesztési célok meghatározása érdekében (Pápa, 
2015.12.10.): A workshopon 30 fő vett részt (közszféra: 12, civil: 6, üzleti: 12), köztük 
falugondnok is. A résztvevők megvitatták a Helyzetfeltáró Kérdőíveken beérkezett válaszokat, 
majd saját javaslataikkal kiegészítették az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és 
veszélyeket. Ezt követően pedig mindenki megfogalmazta a személyes jövőképét, és 
javaslatait a közös jövőképre vonatkozóan.  

- HFS workshop, műhelymunka a SWOT elemzés összesítésére és a jövőkép meghatározásának 
jóváhagyására, továbbá a célkitűzések megfogalmazására (Bakonyszücs, 2015.12.29.): A 
workshopon 19 fő (közszféra: 8, civil: 5, üzleti: 6) vett részt, köztük falugondnok is. A 
résztvevők áttekintették az előző workshop alapján elkészített összegzést a SWOT 
elemzéshez, majd megvitatták az egyénileg felírt jövőképekből összeállított közös jövőképet 
és jövőkép szlogent, melyeket kisebb változtatásokkal elfogadtak. Ezt követően kerültek 
meghatározásra a célok, majd pedig az intézkedések.  

- HFS műhelymunka a hátrányos helyzetben lévő szereplők (szegénységben élők, fogyatékkal 
élők, nők, idősek, pályakezdők, stb.) helyzetbe hozására, egyenlő esélyeik megteremtésére 
vonatkozó javaslatok, lehetőségek számbavétele (Borszörcsök, 2016.01.11.): A 
műhelymunkán 32 fő (közszféra: 15, civil: 11, üzleti: 6) vett részt. A műhelymunkán a cigány 
kisebbség részérőről sajnos senki nem jelent meg, részt vett ugyanakkor több német 
nemzetiséget képviselő személy, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Somló-környéki Biztos 
Kezdet Gyerekházak szakmai vezetője, a Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetségének 
Elnöke, a Somló-környéki Feladatellátó Intézmény képviselője, a somlóvásárhelyi 
Egészségfejlesztési Iroda képviselője, a Devecseri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának 
vezetője és a Calm-B Szociális Szövetkezet képviselője, illetve egy falugondnok. A 
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műhelymunka elején ismertetésre került a korábban megfogalmazott jövőkép, illetve a 
LEADER támogatásból tervezett intézkedések címe. Ezt követően ismertetésre került a leendő 
EFOP 1.7 pályázati felhívás, melyhez a résztvevők felírták a javaslataikat egy lapra és ezen 
javaslatok kerültek összegyűjtésre, összegzésre a műhelymunka során. A műhelymunka végén 
a résztvevők egyetértettek azzal a kezdeményezéssel, hogy a devecseri és pápai járás területre 
kerüljön benyújtásra a TOP-5.1.2-15. pályázat a helyi foglalkoztatással kapcsolatban és a 
LEADER HACS vegyen részt a munkában.  

- Fogadónapok (Ugod, 2015.11.02-2016.01.25.): Egyesületünk a hét minden napján biztosította 
a telefonos és személyes konzultációt az érintettekkel. Ennek hatására több Projektgyűjtő 
Adatlap került benyújtásra. A konzultáció során felmerült azon fejlesztési célok is beépítésre 
kerültek a HFS-be, melyek végül nem kerültek benyújtásra írásos formában: 19 személy által 
ismertetett fejlesztési elképzelés (közszféra: 3, civil: 3, üzleti: 13). 

- HFS workshop, műhelymunka az Irányító Hatóság és egyéb személyek/szerveztek részéről 
érkezett vélemények, észrevételek áttekintésére és a HFS tervezetének módosítására, végleges 
változatának előkészítésére (Ugod, 2016.05.20.): A workshopon 12 fő (közszféra: 4, civil: 4, 
üzleti: 4) vett részt. A résztvevők között volt falugondnok és a Magyar Fogyatékosok Lovas 
Sportszövetség Egyesületének képviselője is. A résztvevők áttekintették a beérkezett 
észrevételeket, véleményeket és megvitatták az azok alapján javasolt módosításokat, illetve 
kiegészítették a HFS tervezetet.  

 

HFS tervezéshez kapcsolódó kérdőívek, projekt adatlapok: 
- Projektgyűjtő Adatlapok: 2016. január 18. napjáig összesen 58 db Projektgyűjtő Adatlap 

érkezett be, ezek közül 30 db-ot közszféra, 13 db-ot civil szféra, 15 db-ot pedig üzleti szféra 
küldött be. Az adatlapok több esetben nem csak egy fejlesztési elképzelést tartalmaztak, 
hanem többet is, néhány esetben hosszabb listát. Adatlaponként 1-1 db-nak számolva a 
központi támogatásra vonatkozó és a LEADER támogatáshoz kapcsolódó elképzeléseket a 
központi támogatásra 37 db, a LEADER pályázatra 29 db fejlesztési ötlet, vagy ötletcsoport 
érkezett. 

- Helyzetfeltáró Kérdőív: Összesen 11 db Kérdőív került visszaküldésre, ezek közül 7 db 
közszféra, 1 db civilszféra és 3 db üzleti szféra képviselőjétől érkezett. A beérkezett 
vélemények, javaslatok kinyomtatva kiinduló alapját képezték az első workshopnak, beépültek 
a SWOT elemzésbe.  

- Helyi gazdaság állapotának felmérése kérdőív, illetve Gazdasági helyzet felmérése kérdőív: 3 
db került visszaküldésre vállalkozásoktól. A válaszokat a HFS készítés során felhasználtuk.  

- Hátrányos helyzetben lévő szereplők kérdőív: 2 db kérdőív került visszaküldésre, egy 
vállalkozótól egy pedig a Pápai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya részéről. A beérkezett 
javaslatok kivetítésre kerültek az ezzel foglalkozó műhelymunkán, azok zömében 
kapcsolódtak a műhelymunkán elhangzott javaslatokhoz.  

- HFS tervezet véleményező kérdőív: a tervezet Közgyűlés általi jóváhagyásáig 3 db került 
visszaküldésre, a javaslatok egy része beépítésre került a Közgyűlés által jóváhagyott 
tervezetbe. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat és az Irányító Hatóság mellett 
további egy személy küldött észrevételt, véleményt.  



12 

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

A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport tervezési területe a Közép-Dunántúli 
Régióban, ezen belül Veszprém megyében, az ajkai, devecseri és pápai járás területén található 41 
településre terjed ki: Adásztevel, Apácatorna, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonyság, 
Bakonyszücs, Bakonytamási, Béb, Borszörcsök, Csehbánya, Csót, Dabrony, Devecser, Farkasgyepű, 
Gic, Homokbödöge, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, Kisszőlős, Kolontár, Kup, 
Lovászpatona, Magyarpolány, Nagyalásony, Nagydém, Nagypirit, Nagytevel, Nóráp, Pápakovácsi, 
Pápasalamon, Pápateszér, Pusztamiske, Somlójenő, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Ugod, 
Városlőd, Vid.   

Az érintett települések földrajzilag a Marcal-mente, a Somló és környéke, továbbá a Bakonyalja 
területén találhatók, érintve a Kisalföld területét. Az Egyesület működési területéhez tartozik 2007 óta 
Pápa városa is, melynek lakott külterülete, illetve részönkormányzati területe a 2007-2013-as 
időszakban jogosult terület volt, azonban a Vidékfejlesztési Program 2015. nyári módosítását 
követően már nem vidéki térség, így a LEADER pályázatoknál nem lehet jogosult. Ezen település 
ugyanakkor továbbra is meghatározó szerepet tölt be a térségben, illetve rajta keresztül biztosított a 
földrajzi folytonosság.  

A jogosult 41 település 768,14 km2 területtel rendelkezik, a lakónépesség száma 25.073 fő, ami 
elegendő kritikus tömeget biztosít az emberi, pénzügyi és gazdasági erőforrások vonatkozásában egy 
életképes fejlesztési stratégia megvalósításához, ugyanakkor még elég kicsi ahhoz, hogy lehetővé 
tegye a helyi interakciókat, a személyes kapcsolatokon alapuló összefogásokat.  

Az ajkai járáshoz 4, a devecseri járáshoz 18, a pápai járáshoz 19 település tartozik. A 41 jogosult 
település közül 35 település már a 2007-2013-as időszakban is Egyesületünk fejlesztési területéhez 
tartozott, szorosan együttműködtek a LEADER program végrehajtása során, ezen felül évek óta részt 
vesznek egyéb társulásokban is (iskola, óvoda, közös hivatalok működtetése). A 2014-2020-as 
időszakban csatlakozó Bakonytamási, Dabrony, Gic, Kerta, Kup és Nagydém települések területileg 
jól illeszkednek a korábbi fejlesztési területhez, a közös hivatalok, iskola és óvoda működtetése során 
is több éve együttműködnek a korábbi fejlesztési területünkön található településekkel.  

A településeink között kialakult egy kulturális kapcsolatrendszer is, főleg a sváb hagyományokkal 
rendelkező pápai és ajkai járási települések esetében, ahol a német nemzetiségi önkormányzatok, 
nemzetiségi civil szervezetek és az önkormányzatok támogatásával fellépnek egymás településein a 
különböző kulturális rendezvényeken, közös kiállításokat szerveznek. Ebbe a folyamatban 
kapcsolódott be az elmúlt időszakban a devecseri járás is, ahol szintén elindult a kulturális 
kapcsolatrendszer kialakítása, itt is meghonosodott az egymás településein történő fellépés, 
bemutatkozás, a különböző rendezvényeken való egyéb részvétel. A következő időszakban pedig 
tovább erősítheti a LEADER térség identitását a különböző turisztikai lehetőségek még szélesebb körű 
bemutatása, összehangolása, aminek az előkészítő munkái már elkezdődtek az elmúlt két évben.  

A fejlesztési terület nagysága, a települések száma lehetővé teszik a helyi, személyes interakciókat, az 
összetartás és a közös térségi identitás érvényesülését, melyet a szervezeti felépítés is biztosít.  



13 

4.	 Az	 akcióterület	 fejlesztési	 szükségleteinek	 és	 lehetőségeinek	
elemzése	

4.1	Helyzetfeltárás	

Térszerkezeti adottságok:  

A térség alapvetően aprófalvas. Devecser városban, mint járási székhelyen 4.378 fő él, ezer lakos 
feletti lakónépességgel 7 település rendelkezik: Csót (1.002), Lovászpatona (1.125), Magyarpolány 
(1.162), Pápateszér (1.146), Somlóvásárhely (1.137), Ugod (1.378) és Városlőd (1.323). Az 501-1000 
lakossal rendelkező települések száma 9, a 100-500 lakónépességű települések száma 21, 100 lakos 
alatti település Bakonyság (48), Kisberzseny (82) és Somlóvecse (69). 

A két nagyobb város Ajka és Pápa, ahol az egészségügyi szakellátások, középfokú oktatási 
intézmények, a nagyobb munkáltatók, a különböző szolgáltatások találhatók.  

Devecser 1997-ben kapta vissza városi rangját, ezt követően kezdődött meg az ezzel kapcsolatos 
feladatok visszatelepítése, 2013-ban vált önálló járássá.  

A földrajzi elhelyezkedésből adódóan a megyeszékhely és a járásközpont elérhetőség településenként 
változó. A leggyorsabb út hossza percben a megyeszékhelyig 6 településen kevesebb, mint 41 perc, 3 
településen pedig meghaladja az egy órát; a járásközpontban pedig 7 település esetén meghaladja a 24 
percet. Természetesen ez tömegközlekedéssel többszörösére nő bizonyos települések esetében.  

Több település a 8-as számú főútvonal mellett található, így esetükben a megközelíthetőség mind a 
megyeszékhelyre, mind a járásközpontba viszonylag gyorsan megoldható mind személyautóval, mind 
tömegközlekedéssel. Szintén segíti a közlekedést és elérhetőséget a Győr-Pápa-Devecser út. 
Ugyanakkor több település van mind a devecseri, mind a pápai járásban, mely a járás szélén, sőt a 
megyehatárnál található, innen mind személygépkocsival, mind tömegközlekedéssel nehézkesebb a 
városok elérése.  

A települések egy részét (Városlőd, Kolontár, Devecser, Somlóvásárhely, Tüskevár, Karakószörcsök, 
Kerta) érinti a villamosított Budapest-Székesfehérvár-Boba-Celldömölk-Szombathely vasútvonal. 
Devecser városban nemcsak a személyvonatok, hanem a gyorsvonatok is megállnak. Az állomás több 
vágánnyal rendelkezik és teherrakodásra is alkalmas. Korábban érintette Pápateszért és Ugodot a 
Tatabánya-Kisbér-Veszprémvarsány-Pápa vasútvonal, azonban a személyszállítás 2007-ben megszűnt, 
már csak időszakos teherforgalom történik a vonalon.  

Környezeti adottságok:  

A fejlesztési területen jelentős mezőgazdasági és erdőterületek találhatók, ezek egy része NATURA 
2000 terület.  

Térségünk a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozik. A NATURA 
2000 terület közül jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek, melyek érintik 
fejlesztési területünket:  

o a Devecseri Széki-erdő (Devecser, Borszörcsök),  
o a Felső-Nyirádi-erdő és Meggyes-erdő (Pusztamiske, Devecser), 
o Marcal-mendence (Nagypirit, Kamond, Kisberzseny) 
o Északi-Bakony (Csehbánya, Bakonyjákó, Nagytevel, Homokbödöge, Ugod, 

Bakonykoppány, Bakonyszücs, Városlőd, Farkasgyepű) 
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Országos védelem alatt áll 1983-tól a Marcal-medence síkjából kiemelkedő vulkáni hegy, a Somló 
Tájvédelmi Körzet, melynek teljes területe 585 hektár, ennek egy része tartozik a fejlesztési 
területünkhöz (Borszörcsök, Somlóvásárhely, Somlójenő). Fokozottan védett terület belőle a 8 
hektáros hegytető, mely Doba közigazgatási területe miatt a szomszédos LEADER HACS fejlesztési 
területe. A természetvédelem célkitűzései összhangban vannak a helybeli gazdák törekvéseivel: a 
hegyközségi hagyományokhoz visszakanyarodva kell megőrizni a szőlőhegy gazdálkodási, tájképi és 
építészeti értékeit. Az itt található, a tatárjárás után épült vár (mely 1370-80 között királyi vár volt) 
szerepel a Nemzeti Várprogramról szóló 1483/2015. (VII.21.) Korm. határozatban, felújítása 
várhatóan 2017-ben kezdődik meg. A hegy körüli terület már a bronzkorban lakott volt, a szőlő- és 
borkultúrája a római korig nyúlik vissza. A négy kápolna közül a legnevezetesebb a 13. században 
épült, felújításra szoruló Szent Margit-kápolna (Somlóvásárhely). Szintén nagyon régi (1399-ből már 
írásos emlékek említik) a Szent Ilona-kápolna (Somlójenő), melynek felújítása 2014-ben fejeződött be. 
A Somló értékes „ipartörténeti” emléke a szintén felújításra szoruló 18. századi taposókút 
(Somlóvásárhely), amely valamikor több mint nyolcvan méter mélyről emelte fel a vizet. A területen 
jelentős számban találhatók védett növények és állatok. A Somló-hegy történelmi borvidék, és jelenleg 
is rendelkezik megfelelő borkultúrával.  

Szintén országos védelem alatt áll a Magas-Bakonyi Tájvédelmi Körzet, mely 8 753 hektár, ebből 
fokozottan védett 478 hektár. Területe Zirctől nyugatra, a Bakonykoppány, Farkasgyepű, Pénzesgyőr 
által határolt vonalig terjed. A Dunántúli-középhegység ezen jellegzetes, bükkös erdőkkel borított 
tájegysége 1991-ben került védelem alá. A természetvédelmi oltalmat a terület viszonylagos 
érintetlensége, kiterjedésének 84%-át borító erdeinek szinte teljes mértékű eredetisége is indokolta. A 
tájvédelmi körzet nagy kiterjedésű, biológiailag rendkívül sokszínű erdei, patakvölgyei mellett a 
terület geológiai értékekben is igen gazdag. A vidéket a 300-400 méter átlagmagasságú fennsíkokból 
mintegy száz méterre kiemelkedő rögök alkotják, kisebb-nagyobb medencékkel, és mély 
szurdokvölgyekkel felszabdalva. A különböző intenzitású geológiai mozgások hatására a Gerence-
patak völgyétől keletre sűrűbb völgyhálózat, szurdokok, élesebb gerincek, míg keletre töbrökkel, 
víznyelőkkel változatos széles hegyhátak, és lankás oldalak alakultak ki. A völgyek, árkok, kisebb-
nagyobb szurdokok által szabdalt területen több mint harminc barlang található. A legnevezetesebbek 
között található az Ördöglik (Bakonyszücs). Különösen érdekes a betyárlegendáktól övezett Odvaskői-
barlang (Bakonyszücs), amelynek már az ősember is kihasználta az adottságait, amint arról a 
kőkorszaki leletek tanúskodnak. A fokozottan védett területen található Iharkút, mely jelenleg 
Bakonyjákó községhez tartozik. A település helyén létrejött hatalmas külszíni fejtések közül némelyik 
50-60 méter vastagságban tárt fel kréta korú szárazföldi rétegsorokat. Ezekből az üledékekből kerültek 
elő az első dinoszaurusz testfosszíliák a mai Magyarország területéről. 2010-re a Magyar 
Természettudományi Múzeum és az ELTE Őslénytani Tanszékének munkatársai által végzett ásatások 
nyomán már egy teljes szárazföldi gerinces fauna vált ismertté a lelőhelyről. Ez a bakonyi 
dinoszaurusz lelőhely hazánkban egyedülálló. 2000 óta a dinoszauruszok mellett egy teljes mezozoos 
szárazföldi gerinces faunát tártak itt fel a kutatók. A lelőhely több, korábban ismeretlen új nemmel 
büszkélkedhet, mint például a Hungarosaurus (páncélos dinoszaurusz), az Iharkutosuchus (növényevő 
krokodil), és a Bakonydraco (repülő hüllő). Jelenleg a területen zajló rekultiváció (földmunkák, 
omlásveszély) miatt a lelőhely még nem látogatható (kivételt képez a németbányai-bakonyjákói 
szervezésű hivatalos "kisvonatos" túra). Ugod területén a Kr. e. 15. században telepedett le egy 
ismeretlen eredetű, talán illír népcsoport, melyet temetkezési szokásaik alapján halomsíros kultúrának 
neveztek el. Legjelentősebb temetkezési helyük Ugod-Katonavágáson található, 184 halomsírral.  

A Bakony-Balaton Geopark területén belül található településeink: Bakonyjákó, Bakonykoppány, 
Bakonyszücs, Csehbánya, Farkasgyepű, Magyarpolány, Somlójenő, Somlóvásárhely, Ugod, Városlőd. 
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Emellett kapcsolódunk már a Pannontáj-Sokoró Natúrpark területéhez is Bakonytamási, Gic és 
Nagydém települések révén.  

Térségünkben több jelentős vízfelület is található. A Marcal folyó átfolyik Kamond és Nagypirit 
település közigazgatási területén, mely NATURA 2000 terület. Jelentősebb állóvíz a Széki-tó (szintén 
NATURA 2000 terület), Kolontáron a Lőrintei-víztározó, a Nagytevelen található víztározó, 
Lovászpatona községben található halastavak.  

Településeinken szép számmal találhatók műemlékek, vagy műemlék jellegű épületek, illetve több 
település esetén helyi védelem alá helyezett épületek. A devecseri járásban kiemelkedik a 
Devecserben található Esterházy kastély, melynek udvara kulturális rendezvényeknek ad otthont, 
illetve itt működik a városi könyvtár. Somlóvásárhelyen látható a Benedek-rendi apácakolostor, és az 
1791-ben felszentelt, nemrég felújított plébániatemplom, melynek falába egy római katona síremlékét 
is beépítették, a berendezésének egy része pedig a korábbi tüskevári pálos kolostorból származik. Az 
Apácatornán található, nemrég felújított 1492-ben épült templom, melybe belefoglalták a román 
stílusú 12. századi templom szentélyét. A pápai járásban jelentős a nemrég felújított ugodi templom, 
Lovászpatonán a Somogyi kastély és a 13. században épült evangélikus templom, mely az ország 
legrégebbi evangélikus temploma. Csót községben található helytörténeti gyűjtemény az első 
világháború idején a község mellett működő hadifogolytábor relikviáit mutatja be.  

Kiemelt jelentőségű Pápa városa, ahol a három nagy templom mellett további műemlék, vagy 
műemlék jellegű épületek találhatók, többek között a nemrég felújított Esterházy kastély, a Kékfestő 
Múzeum. Kiemelt turisztikai lehetőséget biztosít a termálvizes fürdő és az évente megtartásra kerülő 
nagyobb rendezvények.  

Térségünkben a legjelentősebb környezeti problémát a 2010. október 4-én bekövetkezett vörösiszap 
katasztrófa okozta. A vörösiszap Kolontár, Devecser, Somlóvásárhely, Tüskevár településeket 
érintette, ezen kívül a Torna patak élővilágának kipusztulása és a Marcal élővilágának károsodása 
érintette további településeinket is. Kolontár és Devecser településeken több utcát és lakóépületet le 
kellett bontani.  

Kulturális erőforrások:  

A települések egy részén aktívan őrzik a sváb/német hagyományokat a nemzetiségi önkormányzatok, 
illetve civil szervezetek. Elsősorban ezeken a településeken találhatók tájházak, melyeknél nemcsak az 
építészetet, hanem a korabeli berendezési tárgyakat is megőrizték és biztosítják azok bemutatását: 
Béb, Bakonyjákó, Bakonyszücs.  

Magyarpolányban 43 országos védettségű tornácos bakonyi parasztházon kívül további 40 helyi 
védelmet élvez. A műemlék utcát a bakonyi népi építkezésre jellemző boltozatos tornácú, mellvédes, 
oszlopos hosszú kőházak alkotják, amelyek általában két házzal készültek a régi családi viszonyoknak 
megfelelően. Egy ilyen házban alakították ki 1990-től a Tájházat, amely ma helyi múzeumként és 
alkotóházként működik. Magyarpolányt majd száz védett épületével a Nemzeti Örökség részeként 
tartják számon. Műemlékeinek megőrzéséért és ápolásáért a közösséget Europa Nostra-díjjal 
jutalmazták 1993-ban.  

Egyre több településünkön működik néptánc, népdal, népzenei csoport. Ezen csoportok évről-évre 
részt vesznek a környező települések rendezvényein, de több már a megye más településein, illetve az 
országhatáron kívül és belül viszi hírét térségünk kulturális hagyományainak. Az elmúlt években 
hagyományosan Nagytevel községben kerül megrendezésre a megyei német nemzetiségi találkozó.  
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Az elmúlt időszakban egyre több olyan civil szervezet is alakult, melyek segítik bemutatni a 
honfoglaláskori életmódot, a lovas hagyományokat, íjászatot. Egyre több olyan települési rendezvény 
van, ahol ilyen típusú programok bemutatására is sor kerül. Kiemelkedik közülük a Pápai 
Huszáregyesület.   

Emellett jelentős, a lokalitáson túlmutató turisztikai attrakciót jelent a Somló és a Bakony, melynek 
kiemelt szerepet kell szánni a következő fejlesztési időszakban.  

A társadalom állapota:  

A lakónépesség összességében folyamatosan csökken 2001. óta (akkor 28.231 fő). Jelentősebb 
ingadozást a 2010. évi vörösiszap katasztrófa eredményezett, ennek következtében a 2009. évi 25.768 
főről 2011. év végén 24.897 főre csökkent, majd ezt követően emelkedett a lakónépesség. A 2001. évi 
lakónépességhez képest összesen 3.158 fővel csökkent a lakónépesség.  

A lakónépesség csökkenését részben a természetes fogyás okozza, mivel az élveszületések és 
halálozások száma folyamatosan negatív (-3,7 és -8,4 között ingadozik) és magasabb mind az 
országos, mind a megyei átlagnál. Ugyanakkor vannak települések, ahol tartósan pozitív az érték, 
elsősorban a jelentősebb cigány kisebbségi jelenléttel érintett településeken.  

Mivel a fejlesztési területen sem közép-, sem felsőfokú oktatási intézmény nincs, így a vándorlási 
egyenleg szintén negatív és a 2013. évet leszámítva jelentősen nagyobb a megyei átlagnál.  

Az állandó népességen belül a 0-14 évesek aránya ugyan folyamatosan csökken, de még így is 
magasabb mind a megyei, mind az országos átlagnál. Az egyes települések között azonban jelentős 
különbségek vannak, 8,5% (Nagypirit) és 31,7% (Kisszőlős) között mozog. Ezen mutató esetében 
szintén jól kivehetők a cigány kisebbséggel érintett települések. Az állandó népességen belül a 60 év 
felettiek arányánál ki kell emelni, hogy 2000-ben az országos átlag 20%, a megyei átlag 19%, a 
LEADER térségben 21% volt az arány (azaz magasabb mindkét mutatónál). A 2013-as adatoknál már 
megfordult a tendencia, az országos átlag 23,8%, a megyei 24,2%, a LEADER térségben viszont csak 
22,7%, ami kisebb elöregedést mutat a térségre vonatkozóan, mint az átlag. A térségen belül 
természetesen itt is jelentős különbségek vannak, 10,4% (Kisszőlős) és 37,5% (Bakonyság) között van 
az arány. Ebből következik, hogy a 15-59 évesek aránya 68,1% (Kolontár) és 51,4% (Bakonyság) 
között mozog. Érdekes azt is megfigyelni, hogy az idős korosztály %-os aránya és a fiatal korosztály 
%-os aránya között mekkora a különbség. Ez 26,4 (Bakonyság) és -21,3 (Kisszőlős) között mozog. 
Négy olyan település van, ahol magasabb a 0-14 évesek aránya, mint a 60-x évesek aránya: 
Pápasalamon (-0,3), Vid (-4,5), Pusztamiske (-9,7) és Kisszőlős (-21,2).   

Ezen adatok elemzése során a tervezésben részt  vett helyi önkormányzati vezetők, vállalkozók és civil 
szervezetek képviselői megállapították, hogy térségünk fejlesztése szempontjából az egyik legnagyobb 
kihívás a népesség csökkenésének megállítása, mégpedig elsősorban a magas iskolázottságú fiatalok 
elvándorlási trendjének megfordítása által. Az adatok ugyanis azt bizonyítják, hogy ugyan mind a 0-14 
évesek arányában, mind az elöregedési mutató tekintetében az országos átlagnál jobb a helyzet, a 
vállalkozói és közéleti aktivitásban és fejlődésben ez nem érvényesül, amelynek egyértelműen 
azonosítható oka az aktivizálható, képzett fiatalok és középkorúak elvándorlása. 

A fejlesztési területen a 2011-es népszámlálás során magukat cigány (románi, beás) etnikai 
kisebbséghez tartozónak vallók aránya a lakosság 5,8%-a, ami sokszorosa a megyei 1,5%-nak de még 
az országos 3,2%-nál is jelentősen magasabb. Az arány az egyes települések esetében 0-48,8% között 
mozog. Természetesen több olyan település is van, ahol a cigány (románi, beás) etnikai származásúak 
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száma magasabb, mint ahányan a népszámláláskor annak vallották magukat. Például Pusztamiske 
esetében a hivatalos 13,6% helyett kb. 33-36%.  

A legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzettek aránya 2013-ban 34%, ami meghaladja az átlagot, 
ugyanakkor a felsőfokú végzettségűek aránya nagyon alacsony, mindössze 4,5%, a legalább 
érettségizettek aránya is nagyon alacsony (27,4%) a megyei (43,8%) és az országos (49%) átlaghoz 
képest.  

Az adatokból leszűrhető helyzetelemzésnek talán ezen területe (iskolázottság) jelenti a legnagyobb 
kihívást, hiszen egyrészt rendkívül nagy a lemaradás ezen a téren a megyei és országos átlaghoz 
képest, másrészt nincs a térségben olyan oktatási intézmény hálózat, amelynek fejlesztésével komoly 
javulás lenne elérhető. Ezért nagy hangsúlyt kell helyezni a fejlesztési stratégiában azon eszközökre, 
amelyek segítségével a tanulási hajlandóság növelhető (szemléletformálás, fiatalok támogatása).  

A helyi lakosság, rendőrség és polgárőrség összefogásának köszönhetően a regisztrált 
bűncselekmények száma folyamatosan alatta marad mind a megyei, mind az országos átlagnak.  

A fejlesztési területen bölcsőde nem működik, az egy óvodai férőhelyre jutó 3-5 évesek száma 0,62, az 
általános iskolai tanulók száma 2001. óta folyamatosan csökken.  

A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya eléri a 99%-ot, ugyanakkor a 
közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya mindössze 54,2%, ami elmarad az országos (75%) és 
a megyei (82,8%) átlagtól. A szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya 2011-ben 40,9%, ami 
meghaladja az országos (38,3%) és a megyei (36,5%) arányát, viszont a lakosságtól szelektív 
hulladékgyűjtésben elszállított települési szilárd hulladék aránya 2013-ban mindössze 3,9%, ami 
elmarad az országos 5%-os aránytól.  

Gazdasági helyzet:  

Fejlesztési területünk egyik húzóágazata a mezőgazdaság. Az ebből élő személyek száma jelentős, a 
településeinken a nagyobb vállalatoktól egészen a kicsi, munkaviszony melletti őstermelői 
tevékenységet folytató személyig terjed a skála. A LEADER térségben működik pápai székhellyel a 
Pápai Hús Élelmiszer-feldolgozó és Értékesítő Kft (jelenleg 826 alkalmazott), mely az elmúlt években 
folyamatosan likviditási problémákkal küzd. A térségben korábban nagyon sok őstermelő, 
kisvállalkozó rendelkezett beszállítási szerződéssel a céghez, azonban az előző csődeljárás során 
többen befejezték ezzel kapcsolatos tevékenységüket, amikor közel egy évig kellett várniuk arra, hogy 
megkapják pénzüket (részben a cégtől, részben állami támogatásból). A cég 2015. év végén ismét 
nehéz helyzetbe került, ismét felszámolás alatt áll. A településeinken működő vállalatok közül az 
egyik legnagyobb a Nagyalásonyban működő Táncsics Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt, mely 
nemrég alapította meg leányvállalatát a Somló Hús Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft-t. A két cég 
összesen mintegy 230 főt foglalkoztat. Azért is kiemelésre érdemesek, mert a „Termőföldtől az 
asztalig” jelmondatuknak megfelelően az általuk megtermelt takarmánnyal hizlalják saját sertés és 
szarvasmarha állományukat, melyet a Devecserben működő húsüzemben vágnak le és dolgoznak fel, 
majd a termékek egy részét a saját húsüzleteiben (Devecser, Zirc, Veszprém 2 db) értékesítik. Az 
elmúlt pár évben több településünkön is elindult a különböző helyi termékek előállítása (fazekas 
termékek, bor, méz, sajt, gyümölcslevek, szörpök, pékárú, stb.)  

A munkanélküliség csökkentése érdekében az önkormányzatok is elindították a mezőgazdasági 
tevékenységet a térségben. Néhány önkormányzat mára már elég jelentős mennyiségű előállítással 
rendelkezik a zöldség és a bogyós gyümölcsök területén (Városlőd, Devecser, Nagypirit, 
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Lovászpatona). Van ahol elindult a gyümölcsfák telepítése és az állattartás. A jelenlegi, illetve a 
következő időszak következő lépése a különböző feldolgozóhelyek kialakítása.   

Az ipari ágazat folyamatosan változik térségünkben. Az ajkai és az abból kivált devecseri járásra 
meghatározó volt a rendszerváltásig az Ajkán működő ipari cégek tevékenysége (bányászat, bauxit 
feldolgozás, kapcsolódó vállalkozások). Az ott dolgozó személyek jelentős része viszonylag alacsony 
iskolai végzettséggel rendelkezett, akik a vidéki lakóhelyükre is tekintettel elsőkként kerültek 
elbocsátásra a folyamatos leépítések következtében, ami jelentős munkanélküliséget idézett elő a 
térségben. A tulajdonosváltást követően kialakult néhány nagyobb ipari cég már lényegesen kevesebb 
vidéki munkaerőt alkalmaz. Településeink közül jelentősebb ipari terület Devecserben és Csóton 
található. Emellett megindult a fejlesztés Pápa városában is. A pápai járás több településéről 
dolgoznak Győrben az Audi gyárban, ahova különjáratok szállítják a munkásokat.  

A szolgáltató iparban jelentősebb foglalkoztatás a városokban található. A kisebb településeinken 
általában a bolt és egy vendéglátó hely üzemel, bár van olyan településünk is, ahol már az sem.  

A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességben belül 2001-ben az országos átlagnak megfelelő 
volt (53%), 2011-ben a növekedés ellenére (56,5%) elmarad mind az országos (57,9%), mind a 
megyei (60,2%) átlagtól.  

Az aprófalvas településszerkezet miatt a foglalkoztatottak jelentős hányada ingázik naponta, 2001-ben 
58,5%, 2011-ben pedig már 66,7%.  

A regisztrált munkanélküliek száma ingadozó, a 2009. évi kimagasló (2.315 fő) adat óta jelentősen 
csökkent, 2013. év végén mindössze 1.287 fő. A munkanélküliségi ráta szintén ingadozik, de 
folyamatosan magasabb mind a megyei, mind az országos átlagnál, 2013. év végén 7,2% volt, ami 
2006. óta a legalacsonyabb érték. 8 településen ez 0-4,5% között mozog, míg 15% felett 2 településen 
van: Borszörcsök (18,9%), Nagydém (15,3%). A tartós munkanélküliek aránya folyamatosan elég 
magas, a 2012-es évet (37,4%) leszámítva mindig magasabb, mint a megyei átlag, viszont 2011-től 
alacsonyabb az országos átlagnál, 2013-ban 43%. A foglalkoztatott személy nélküli háztartások száma 
2011-ben 40,9% volt, ami szintén magasabb az országos (38,3%) és a megyei (36,5%) átlagnál, 
településenként 30,9-63,3% között mozog. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak megoszlása kiemelkedően magas, 40,5%, öt település esetén pedig még az 50%-ot is 
meghaladja. A legfeljebb 8 általános iskolát végzettek aránya a munkanélkülieken belül szintén 
magas, 2013-ban 53,9%, amíg ez az arány az országos átlagban 39,7%, a megyei átlag pedig 
mindössze 35,2%. Több településen (Bakonyság, Borszörcsök, Dabrony, Kisszőlős, Nagydém, 
Pusztamiske) pedig 64,7-83,3% közötti arány. Ugyanakkor a 45 év feletti regisztrált munkanélküliek 
aránya 2003. óta alacsonyabb a megyei átlagnál (2013-ban 40,7%), 2013-ban 37,3%, ami még az 
országos átlagnál (37,9%) is alacsonyabb.  

A meglévő munkanélküliség mellett azt is megállapíthatjuk, hogy egyes vállalkozásaink, őstermelőink 
munkaerő hiánnyal küzdenek. Nagy nehézséget okoz a Somló környékén, hogy a szőlőkbe, helyi 
termék előállítással foglalkozó által telepített gyümölcsösbe megbízható munkaerőt találjanak. Az 
ipari termelés terültén is megfigyelhető, hogy egyre kevesebb az olyan munkaerő, aki önállóan el tudja 
látni a rá bízott összetettebb feladatokat.   

A regisztrált őstermelők száma 2009-2012 között folyamatosan emelkedett, azonban 2013. végére 
lecsökkent 771 főre. A működő egyéni vállalkozások száma 2012-ben 561, a működő társas 
vállalkozásoké pedig 466. Az ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma 2012-ben mindössze 
40,7, ami jelentősen elmarad a megyei (61,9) és az országos (68,1) átlagtól. 2011-ben a működő 
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mezőgazdasági vállalkozások száma 141, az ipar-építőipar esetében 235, a szolgáltatásban pedig 
1.386. 2012-ben a működő társas vállalkozások közül az 1-9 fős 971, a 10-49 fős 49, az 50-249 fős 7, 
ennél nagyobb létszámú vállalkozás nem működik a fejlesztési területen.  

A fejlesztési területen 2012-ben a kereskedelmi szálláshely férőhelye 407, a falusi szálláshelyé pedig 
324 volt. A vendégéjszakák száma nagyon ingadozó, 2013-ban a kereskedelmi szálláshelyeken 7.088 
(2004-ben 11.709), a falusi szálláshelyeken pedig 3.682 (2011-ben 8.660). A külföldiek által eltöltött 
vendégéjszakák száma a falusi szálláshelyek esetében 2006-tól mindig meghaladja az országos és a 
megyei átlagot, a kereskedelmi szálláshelyek esetében azonban jelentős a lemaradás. Az átlagos 
tartózkodási idő is alacsonyabb.  

Az elmúlt időszakban jelentős fejlődés történt a turisztikai szolgáltatások területén. Egyesületünk 
támogatásával a 2007-2013-as támogatási ciklusban a jelenleg is hozzánk tartozó településeken 78 új 
szálláshely jött létre a meglévők mellé. Ezzel a területi elhelyezkedés is kibővült. Kiemelésre érdemes, 
hogy a Somlón a korábban meglévő néhány kisebb szálláshely mellé létrejött, egymás 
szomszédságában található két új szálláshelyen (Kreinbacher Birtok) összesen 23 férőhely került 
kialakításra, mely így már nagyobb csoportok fogadását is lehetővé teszi. Szerencsére egyre több 
szálláshely foglalkozik különböző szolgáltatások nyújtásával, illetve próbál együttműködni más 
szolgáltatókkal annak érdekében, hogy a vendégek minél több időt tölthessenek a térségben.  

Egyesületünk területén megtalálhatók különböző természeti értékek, épített örökségek, jelentős a 
vadászat, kiépült több erdei tanösvény, a falusi szálláshelyeken elindult a rekreációs szolgáltatás, az 
agroturisztikai szolgáltatás, rendelkezünk horgásztavakkal, vízi turizmusra alkalmas nagyobb álló és 
folyó vízfelülettel, egyre jelentősebb a borturizmus, Pápa városában termálfürdő működik. Területileg 
jelentős vonzerővel rendelkezik Pápa, a Somló és a Bakony. Ugyanakkor az is elmondható, hogy sok 
esetben a szolgáltatók nem rendelkeznek információval a térség egyéb szolgáltatóiról, 
látványosságairól, a szolgáltatás során felhasználható helyi termékekről. A következő időszakban ezen 
turisztikailag hasznosítható területek, szolgáltatások, helyi termékek feltérképezése, egységes 
adatbázisra rendezése, a szolgáltatók együttműködésének segítése a fő feladat, hogy az ide érkező 
turistáknak minél több időt tudjanak eltölteni térségünkben.   

Az egy lakosra jutó belföldi nettó jövedelem 2013-ban 587.576 Ft, ami 81,7%-a a megyei és országos 
átlagnak.  

A fejlesztési területből a 209/2014. (XI.26.) Korm. rendelet alapján a pápai járáshoz tartozó 
települések a kedvezményezett járáshoz tartoznak, míg a devecseri járás 18 települése komplex 
programmal fejlesztendő járás. Ezen települések több problémával is küzdenek. A települések egy 
részét érintette a 2010-es vörösiszap katasztrófa, mely – főleg Devecserben – jelentős átrendeződést 
jelentett a településen, ahol több utcát lebontottak, a lakosság egy része elköltözött. Több településen 
jelentős arányban van jelen a cigány kisebbség, ennek következtében jelentős az alacsony iskolai 
végzettséggel rendelkezők, a munkanélküliek aránya, továbbá viszonylag magas a 0-14 évesek száma. 
A települések egy másik része viszonylag nagy távolságra van a nagyobb településektől, városoktól, 
ami megnehezíti a munkába járást, a települések elöregednek. Egyes településeken a lakosság jelentős 
része halmozottan hátrányos helyzetű: rossz anyagi, mentális és egészségügyi állapotban van. 

A helyzetelemzésben részt vett helyi szakemberek, önkormányzati és civil szervezeti vezetők 
egyértelmű véleménye volt az, hogy a társadalmi-gazdasági problémák egyik fontos következménye a 
lakosság aktivitásának, részvételi hajlandóságának csökkenése, az alacsony motiváció és a fásultság. 
Mindezen tendenciák egyfajta önmagát erősítő spirálként nehezítik a rendezvényeket és egyéb 
kezdeményezeseket szervező szakemberek munkáját, hiszen ha nem éri el az aktivizálható önkéntes 
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szervezők és a lelkes, nyitott résztvevők száma a kritikus nagyságrendet, a kezdeményezések – dacára 
a legjobb koncepciónak és professzionális előkészítésnek – sikertelenek lesznek, és elhalnak. Ezen 
kudarcok pedig újabb motivált és nyitott helyi aktivistáknak és résztvevőknek veszik el a kedvét a 
további munkáktól. A tervezésben részt vett szakemberek szerint viszont még van lehetőség ezen 
negatív spirál megszakítására és megfordítására, de ehhez a következő fejlesztési időszakban kiemelt 
figyelmet kell fordítani a motiváció és az együttműködési hajlandóság növelésére, és a 
szemléletformálásra. 

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

A 2007-2013-as Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk jövőképében a LEADER térségünk gazdaságának 
megerősítése szerepelt a valós értékrendek figyelembe vételével. 

Ennek keretében elsőként a mezőgazdasági adottságokra alapozó, versenyképes termékek előállítására 
alkalmas vállalati és családi gazdálkodók, szolgáltatók támogatása volt a cél. Szerettük volna elérni, 
hogy településeinken a családi gazdaságok száma emelkedjen.  

Másrészt a kiemelkedő környezeti és turisztikai értékeink révén a meglévő és programunk által 
létrejövő vállalkozások, szolgáltatások számának és általuk nyújtott szolgáltatásoknak a növekedése, a 
köztük létrejövő összefogás révén ezen szolgáltatások kihasználtságának növelése volt a cél.  

Harmadik célként a megfelelő összefogással, értékszemléletű gondolkodással vonzóvá kívántuk tenni 
településeinket.  

Ezen fő fejlesztési célokkal kívántuk elérni, hogy településeinken növekedjen a munkahelyek száma, 
szaporodjanak a vállalkozások, gyarapodjanak a térségben maradó bevételek.  

Stratégiánkkal erősíteni szerettük volna az innovatív gondolkodást, mely alapvetően a helyi 
adottságainkat, kitörési pontjainkat, történelmi, kulturális és építészeti örökségeinket, 
hagyományainkat tiszteletben tartva és felhasználva generálja térségünk fejlődését.  

Az országos, regionális és az ágazati politikák hatása jelentős volt a HVS végrehajtása során. A HVS 
tervezésekor az uniós LEADER gyakorlatból kiindulva viszonylag szabadon kerültek 
megfogalmazásra célok, ehhez vezető intézkedések. A HVS tervezésének befejezését követően 
azonban az egyes jogcímrendeletek lényegesen szűkítették a LEADER HACS-ok mozgásterét, azokat 
az országos és ágazati politikai határozta meg. Az első III. tengelyes kiírásnál (mikrovállalkozások, 
turizmus támogatása, vidéki örökség megőrzése, falumegújítás és fejlesztés) például a LEADER 
HACS-ok feladata mindössze a hiánypótlás előtti kérelmek pontozása volt. Sem a maximális 
támogatási összeg megállapításában, sem a pályázatok értékelésének folyamatában nem tudtak részt 
venni.  

A későbbi jogcímrendeleteknél már a központi akarat mellett megjelenhettek a HVS-ben 
meghatározott célkitűzések is. Lehetőség volt az egyes projektek maximális méretének a 
korlátozására, a pontszám egy kisebb részénél a HVS-hez illeszkedés megjelenítésére, így lehetőség 
volt az országos és ágazati politikák mellé megjeleníteni a HVS-ben meghatározott célkitűzéseket is.  

A legkevésbé a LEADER 2013-as időszakban meghirdetett pályázati intézkedéseknél volt 
megfigyelhető az országos és az ágazati politikák domináns hatása, mivel itt a néhány alapvető előírás 
betartása mellett a támogatható tevékenységek, az elismerhető költségek, az egyéb előírások 
elsősorban a HVS alapján kerülhettek megfogalmazásra. Ezen időszakból került átvételre az értékkel 
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bíró helyi és térségi rendezvények támogatása, a közösségi célú eszközbeszerzés támogatása kisebb 
módosítással (nagyobb hangsúlyt kapott az együttműködés szükségessége, a hátrányos helyzetűek 
támogatása, a részvétel a LEADER térséggel kapcsolatos eseményeken). Részben innen került 
átvételre a közösségi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása, a mikrovállalkozások 
támogatása, a mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának támogatása, figyelembe véve a 
2014-2020-as időszak operatív programjaiból támogatható tevékenységeket, illetve itt is bővítve az 
együttműködés, a részvétel és a hátrányos helyzetűek támogatásának szükségességét.  

A munkahelyteremtés eredetileg fontos cél volt a HVS-ben, azonban az időközben bekövetkezett 
gazdasági válság miatt a későbbiek során inkább a munkahelyek megtartására helyeződött a hangsúly. 
Jelenlegi HFS-ünkben szintén elsősorban a munkahelyek megtartása a cél és csak másodlagos az új 
munkahelyek létesítése. A munkahelyteremtést inkább az ipari park, iparterületek fejlesztése (Pápa, 
Devecser) szabad vállalkozói zóna településeire (devecseri járás) kitelepülő nagyobb vállalkozások 
tudják biztosítani, melyek meghaladják a HFS hatókörét.  

A HVS végrehajtásakor a pontozási szempontok között több esetben megjelentettük a LEADER 
térséghez kötődést azzal, hogy többletpontot biztosítottunk olyan kérelmezőknek, akik már legalább 
egy éve a LEADER térségben működtek, tevékenykedtek, vagy a fejlesztéssel érintett ingatlan 
tulajdonosa legalább egy éve a LEADER térségben élt/működött. Volt olyan LEADER pályázat, ahol 
ez eleve alapjogosultsági szempont volt. A mostani intézkedéseknél ezt nem alkalmazzuk, mivel nem 
segítené a vállalkozások, civil szervezetek betelepülésének a térségbe. Ezen felül volt olyan 
támogatási kör, ahol plusz pontot biztosítottunk azon fejlesztéseknek, akik a LEADER térségben 
működő vállalkozásokat bevonták a kivitelezésbe. Ezzel is a térség gazdasági fejlődését igyekeztünk 
elősegíteni. Ezt a pontozási szempontot a mostani intézkedések is tartalmazzák.  

A fejlesztések megvalósítása során több projektnél is aktív kapcsolat volt a HACS és az ügyfél között. 
Nagyon sok esetben a megvalósítás során felmerült változtatási, módosítási igények megfelelő 
kezelése érdekében az ügyfelek igénybe vették a munkaszervezet tanácsait, javaslatait, előzetesen 
konzultáltak a szabályos megvalósíthatóság érdekében. Ezen felül a kifizetési kérelmek benyújtását 
megelőzően is sokan felkeresték Egyesületünket annak érdekében, hogy a benyújtásra kerülő kifizetési 
kérelmek megfeleljenek az előírásoknak, minél kevesebb és egyszerűbb lehessen a hiánypótlási 
eljárás. A fenntartási időszakban is több esetben élő a kapcsolat a HACS és az ügyfél között. Több 
alkalommal veszünk részt olyan rendezvényeken, eseményeken, melyek helyszíne egy-egy korábban 
megvalósult fejlesztés. Igyekszünk a megvalósult fejlesztéseket később felkeresni, azokat a 
honlapunkon bemutatni. Sajnos a csökkent alkalmazotti létszám miatt erre az elmúlt időszakban 
kevesebb időnk jutott, ezért szeretnénk, ha a következő időszakban a projekt megvalósulását követően 
a pályázók készítenének szöveges beszámolót, melyhez fényképeket is csatolnának, amit meg 
kívánunk jelentetni honlapunkon. Arra is volt már példa, hogy a saját fórumunk, ülésünk olyan 
helyszínen került megtartásra, mely korábban támogatott fejlesztéshez kapcsolódott. Ezt a jövőben is 
meg kívánjuk tartani.  

A benyújtott támogatási kérelmekről általánosságban elmondható, hogy érdemi vizsgálat nélkül olyan 
kérelmek kerültek elutasításra, melyekkel Egyesületünk korábban nem találkozott, sem a pályázó, sem 
a pályázatíró nem kért szakmai segítséget a támogatási kérelem összeállításához, nem egyeztette a 
fejlesztési cél támogathatóságát. 

A fejlesztések során jelentősen emelkedett a térség szálláshelyeinek száma, illetve a meglévő 
szálláshelyeknél is történtek minőségi változások, kibővült a szolgáltatások köre. A falumegújítás 
keretében felújításra került néhány játszótér, több templom, illetve ravatalozók, egyéb épületek és 
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átadásra került két helyi termelői piac, több rendezvénytér. A vidéki örökség jogcímnek köszönhetően 
szintén több templom, illetve egyéb egyházi ingatlan került felújításra, kialakítottak három néprajzi 
házat, felújításra került egy önkormányzati hivatal, egy vadászház.   

A 2007-2013 Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása számokban: 

Jogcím 
Nyertes 

pályázat/kérelem 
száma (db) 

Megállapított 
támogatás (Ft) 

Lemondott, 
jogerősen 
visszavont 

támogatás (db)1 

IH által visszaigazolt 
forrásfelszabadulás (Ft) 

2014.04.01. napján 

Falumegújítás 29 287 476 514 1 16 825 956 
Vidéki örökség 20 332 305 336 1 15 494 967 
Turizmus 17 480 768 214 1 16 671 040 
Mikrovállalkozás 9 143 098 822 4 68 489 534 
III. tengely összesen 75 1 243 648 886 7 117 481 497 
LEADER 175 527 077 610 9 18 434 864 
IV. tengely összesen 175 527 077 610 9 18 434 864 
SMB összesen 250 1 770 726 496 16 135 916 361 

Fenti táblázat alapján az Irányító Hatóságtól 2014. áprilisban megkapott adatok alapján a lekötött 
forrásunk 1.634.810.135 Ft 
A 2015.08.11-én megküldött táblázat szerint a támogatási határozatok szerint lekötött forrás III. 
tengely: 1.115.264.413 Ft, IV. tengely: 459.550.576 Ft, összesen: 1.574.814.989 Ft 

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

Egyesületünk a Helyi Fejlesztési Stratégia végrehajtása során egyrészt a LEADER térségben működő, 
tevékenykedő szervezetek és személyek részére szervező, tanácsadó, projektmenedzsmenti 
tevékenység biztosításával, másrészt saját pályázatok benyújtásával igyekszik a lehető legnagyobb 
fejlesztési forrást felhasználni a térségben, ezzel elősegítve a helyi gazdaság fejlődését.  

A HFS legjelentősebb mértékben a Vidékfejlesztési Program támogatásaihoz kapcsolódik. Ezek közül 
is kiemelten az alábbi támogatási lehetőségekhez: 

A különböző állattartó telepek építése és korszerűsítése (sertés, baromfi, szarvasmarha, juh és kecske), 
melyek segítségével gazdaságosabbá lehet tenni a már meglévő állattartó telepeket, másrészt újakat 
lehet létrehozni. Ezzel új munkahelyek teremthetők, csökkenthető a környezet terhelése és hozzájárul 
a térségen belüli feldolgozó vállalatok alapanyag biztosításához.  

Kertészet korszerűsítése, üveg- és fóliaházak létrehozása, öntözés kialakítása, gyógynövénytermesztés, 
technológia fejlesztése, gépbeszerzések támogatása. Ezen intézkedések szintén új munkahelyeket 
teremthetnek és segítik a helyi termékek előállításához, a helyi közétkeztetéshez az alapanyag 
biztosítását.  

A borászat termékfejlesztéseinek és erőforrás hatékonyságának támogatása, mely kiemelten fontos a 
Somlón meglévő szőlészetek piacképességének megtartásában, javításában, ami kihatással lehet nem 
csak a foglalkoztatásra, hanem a térség turisztikai lehetőségeinek a jelenleginél sokkal nagyobb 
kihasználására.  

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban, mely a 
meglévő és a más intézkedések segítségével létrejövő mezőgazdasági alapanyagok feldolgozását segíti 
a térségben. Ezen intézkedés szintén hozzájárulhat a térség foglalkoztatásához, a helyi termékek 
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előállításához, továbbá kapcsolódik a turizmus fejlesztéséhez is alapanyagok, termékek 
értékesítésével.  

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás segíti a mezőgazdasági 
végzettséggel rendelkező fiatalok térségben történő megtartását vagy vonzását, a vidéki identitás 
népszerűsítését, új munkahelyek teremtését.  

A mezőgazdasági tevékenység diverzifikálása segíti különböző szolgáltatások elindítását a térségben, 
különösen a turisztika területén. Szintén segíti a fiatalok megtartását és vonzását, a munkahelyek 
teremtését a nem mezőgazdasági vállalkozások indításának támogatása.  

A mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése segíti a már mezőgazdasággal foglalkozóknak a főállású 
válást, mely elősegíti a helyi termékek előállítását, munkahelyek teremtését.  

Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztésének támogatása: szolgáltatásfejlesztés és termelés 
indítása, fejlesztése segíti a meglévő mezőgazdasági termelőink egyéb, nem mezőgazdasághoz 
kapcsolódó szolgáltatásaink és termék előállításának fejlesztését, elindítását, ami tovább bővítheti a 
térségben elérhető szolgáltatások és termékek körét, így segíti a gazdaságfejlesztést. Az energetikai 
fejlesztés pedig csökkenti a környezetterhelést és a fenntartási költségeket.  

A településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, 
fejlesztése, energetikai korszerűsítés egyrészt segíti a turisztikai lehetőségeket, másrészt a 
közösségépítést, illetve csökkenti a környezetterhelést és a fenntartási költségeket.  

A helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 
lehetőséget biztosít a térség helyi termelőinek a megtermelt alapanyagok, előállított helyi termékek 
értékesítésére, ami javítja a térség gazdasági lehetőségeit.  

Az egyedi szennyvízkezelés segíti a hiányzó infrastruktúra pótlását, csökkenti a környezetterhelést.  

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapot javításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése egyrészt javítja az infrastruktúrát, 
másrészt hozzájárul a turisztikai lehetőségekhez azáltal, hogy a külterületi utakat alkalmassá teszi 
biciklis, lovas, gyalogos turisták általi használatához.  

Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai 
együttműködéseket kiemelten kívánjuk segíteni szervező, tanácsadó, projektmenedzsmenti 
tevékenységgel, hiszen ez segíti a turisztikai lehetőségek minél szélesebb körű, a termelésben, 
szolgáltatásban meglévő kapacitások lehető leggazdaságosabb kihasználását. Lehetővé teszi, hogy 
egy-egy résztvevő csak kisebb beruházást hajtson végre és a tevékenységéhez még hiányzó 
eszközöket, szolgáltatásokat más termelőtől, szolgáltatótól vegye igénybe. Ez csökkenti a költségeket, 
ami javítja a foglalkoztatási lehetőséget, továbbá elősegíti az érdektelenség csökkentését, a 
hálózatosodás kialakulását.  

Együttműködések támogatása a Rövid Ellátási Láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és 
promóciójáért kiemelten illeszkedik a HFS végrehajtásához, hiszen biztosítja a meglévő és létrejövő 
helyi termékek értékesítését, ami fejleszti a gazdaságot, hozzájárul a turizmusban felhasználható 
alapanyagok, termékek elérhetővé tételéhez is. Amennyiben lehetőség lenne rá, akkor saját pályázat 
benyújtásával, amennyiben erre nem lesz lehetőség, akkor szervező, tanácsadó, projektmenedzsment 
tevékenységgel kívánjuk segíteni LEADER térségünkben a REL és a helyi piacok kialakítását, 
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fejlesztését, továbbá együtt kívánunk működni a szomszédos LEADER HACS területeken 
tevékenykedő termelőkkel, helyi piacokkal, REL csoportokkal is.  

Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság esetén a támogatási felhívás 
ismeretében igyekszünk segíteni mintaprojektek kialakítását.  

Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése többek között 
hozzájárul a turisztikai lehetőségek bővítéséhez. 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) alábbi támogatásai kapcsolódnak 
leginkább a HFS végrehajtásához: 

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése; Mikro-, kis- és 
középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, melyek az 5 millió Ft-ot meghaladó támogatási 
igényű nem mezőgazdasági termelő tevékenységet, illetve a szabad vállalkozási zónában (devecseri 
járás) a szolgáltatások ellátását támogatják, ezzel hozzájárulnak a térség foglalkoztatási helyzetének 
javításához.  

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása a szabad 
vállalkozási zónákban (devecseri járás), mely új munkahelyek kialakítását segíti.  

Turisztikai szervezetek fejlesztése (TDM) sajnos csak a már meglévő TDM szervezetek működését 
segíti, így településeinknek egy részén járul hozzá a turisztikai tevékenységek fejlesztéséhez, 
marketing tevékenységének javításához.  

Épületenergetikai fejlesztések; Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva; Helyi fő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal támogatási 
lehetőségek elősegítik a vállalkozásoknál a környezetterhelés csökkentését, továbbá csökkentik a 
fenntartási költségeket, ezzel pedig segítik a gazdasági növekedést, a munkahelyek megtartását.  

Természeti és kulturális örökség megőrzése ugyan elsősorban a kiemelt, országos turisztikai 
szervezetek fejlesztéseit támogatja, ugyanakkor ehhez kapcsolódóan Egyesületünk felvette a 
kapcsolatot az érintett országos turisztikai szövetségekkel és igyekszünk a Bejárható Magyarország 
program kertében csatlakozási lehetőséget biztosítani térségünknek az országos adatbázisokban 
történő megjelenéséhez.  

A Környezeti és Energiahatékonyság Operatív Program (KEHOP) esetében jellemző a támogatások 
kiemelt eljárásrend keretében történő meghirdetése, így ezekhez a településeink elsősorban a 
szolgáltatókon keresztül (víz, szennyvíz, hulladékszállítás és kezelés, katasztrófavédelem) 
kapcsolódhatnak.  

A LEADER HACS saját pályázatával szemléletformálási programokat kíván szervezni és 
lebonyolítani mind a lakosság (óvodák, iskolák, felnőtt lakosság), mind a vállalkozások körében. Ez 
kiterjedne egyrészt a megújuló energiaforrások felhasználására, másrészt a hulladék csökkentésére, a 
szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére.  

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) több intézkedése is kapcsolódik a Helyi 
Fejlesztési Stratégiánk végrehajtásához. Ezek egy részénél szervező, tanácsadó, projektmenedzseri 
feladatok ellátójaként, másik részénél a térség intézményeinek, civil szervezeteinek bevonásával 
pályázóként kívánjuk segíti a LEADER térségben a projektek megvalósulását.  



25 

Kapcsolódni kívánunk térségi szereplőként az 1. együttműködő társadalom prioritáshoz. Segíteni 
szeretnénk a 2. Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében prioritás 
megvalósítását.  

A LEADER HACS a térség intézményeivel, civil szervezeteivel összefogva kíván részt venni 
pályázóként az EFOP 1.7 intézkedésében: Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi 
folyamatok megtörésére. Ezen intézkedés keretében segíteni kívánjuk a térségben felhasználható 
képzések megszervezését, a hátrányos helyzetűek munkába állását, a fiatalok helyben tartását, a 
közösségépítést, a vidéki identitás erősítését, mentorhálózat és ösztöndíjprogram bevezetését, a 
közösségi szolgáltató terekben a gyermekek részére különböző foglalkozások, képzések 
megvalósítását, a hátrányos helyzetű gyermekek részére táborprogram kialakítását, az érintettek és a 
különböző szakemberek közötti egyeztetések, műhelymunkák lebonyolítását, a környezeti 
fenntarthatósági szempontoknak való megfelelést. Emellett ifjúsági programokat kívánunk szervezni.  

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Veszprém megyére megfogalmazott 
valamennyi prioritása és intézkedése kapcsolódik a Helyi Fejlesztési Stratégiánkhoz, azonban azok 
szűkös anyagi forrása miatt minimális támogatási lehetőséggel tudunk kalkulálni. Egyesületünk 
szervező, tanácsadó, szükség esetén projektmenedzsmenti, közszféra esetében projekt előkészítő, 
koordináló tevékenységgel igyekszik elősegíti olyan támogatási kérelmek benyújtását, melyek reálisan 
számíthatnak támogatásra. A TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködés felhívás alapján 
szorgalmazzuk mind a devecseri, mind a pápai járásra a támogatási kérelem (akár közös, akár külön-
külön) benyújtását. Egyesületünk konzorciumi tagként részt kíván venni a helyi foglalkoztatási 
paktumban.  

Helyi Fejlesztési Stratégiánk kapcsolódik Veszprém megye területfejlesztési koncepciójában 
megfogalmazott fejlesztési irányok közül az alábbiakban:  

- A helyi gazdaság jelenlegi teljesítő képességének, hozzáadott értékének emelése, új 
perspektivikus ágazatok és a „tudásalapú ipar” megerősödése 

- A megyében élők szaktudásának, képzettségi színvonalának növelése, … 
- … a turizmus és a koncentrál ipari tevékenységek környezetterhelésének minimalizálása 
- A megye táji, természeti és műemléki értékeinek megőrzése, tematikus összekapcsolása, 

fenntartható hasznosítása, megismertetése 
- A városok térségszervező szerepköreinek élénkítése, kooperálás; az aprófalvas és perifériális 

térségek komplex fejlesztése a népességmegtartás érdekében 

A HFS kapcsolódik az alábbi stratégiai célokhoz: 
- 1.1 Gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő 

gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a foglalkoztatás 
bővítésével 

- 1.3 Vidékies térségek értékalapú megújítása, a vidék élhetőségének és életképességének 
fokozása e térségek leszakadásának megállítása, és újbóli fejlődési pályára állítása 

- 2.2 Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása 
- 2.3 Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása 
- 3.1. Természeti-, táji és egyéb stratégailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható 

használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme 

Intézkedéseink az egyes járásokra megfogalmazott fejlesztési lehetőségek közül az alábbiakhoz 
kapcsolódnak: 

 Ajkai járás 
o A vidéki gazdaság fejlesztése a vidék megtartó erejének fokozása érdekében 
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o A falusi turizmus fejlesztése: minőségi szálláshelyek kialakítása és a látnivalók 
rendszerbe szervezése 

 Devecseri járás 
o A népesség (kiemelten a fiatalok és középkorúak) képzettségének emelése olyan 

irányokban, amelyben lehetőség van a helyben való foglalkoztatásra 
o A képzett munkaerő helyben tartása, Devecser térségi vállalkozói központ szerepének 

erősítése 
o Kézimunka-igényes termékek előállításának támogatása, kézműipar bővítése 
o A borászatok fejlődésének biztosítása 
o Mezőgazdasági termék-utak kidolgozása, ehhez kapcsolódóan helyben élelmiszer 

feldolgozása 
o Helyi piac a helyi termelőknek, helyi állatvásár a térségben a kisüzemi és háztáji 

állattenyésztés támogatására 
o Az együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználása a turizmus fejlesztésében közös 

programajánlók készítésével. A turisztikai egyesülések támogatása, a Somló-hegy 
turisztikai központtá fejlesztése 

o Az aprófalvak megőrzött hagyományaira alapozó kulturális turizmus támogatás és 
bővítése 

o A falusi turizmus szálláshelyei kapacitása bővítése, a szolgáltatások színvonalának 
emelése 

o Kapcsolódás a vallási turizmus, a zarándokutak hálózatához 
o A kerékpárutak hálózatba szervezése a térségi látnivalók felfűzésével, a 

kerékpárhálózat összehangolása a borászatok és a borutak fejlesztésével 
o Hegyi utak (szabványon kívüli utak) rendezése 
o Az alternatív energiaforrások támogatása, környezettudatos energiatermelés és 

felhasználás 

 Pápa járás: 
o Pápa-Győr kapcsolatrendszer erősítése és a kapcsolatok kétirányúvá tétele, Pápa 

turisztikai potenciáljának erősítése (a pápai fürdő, a pápai kulturális értékekhez kötődő 
szolgáltatások, a horgászati lehetősége, a borutak) 

o A tejipari vertikum fejlesztése (Nagydém, Bakonytamási, Gic) 
o A mezőgazdaság támogatása, egészséges termékek előállítása, helyi (térségi) piac 

létesítése 
o A városi TDM-ből térségi hálózat és szervezet létrehozása 
o Egészségturizmus, a termálfürdőbe látogatók számára háttérprogramok szervezése, a 

vallási turizmus fejlesztése, a lovas turizmus fejlesztése, az egyedi kezdeményezések 
hálózatba szervezése, a falusi vendéglátás támogatása 

o A kerékpárutak térségi rendszerbe fejlesztése, egyes kijelölt erdészeti utak 
bekapcsolása a kerékpárút hálózatba 

o A vidéki térségek megélhetését biztosító hálózatfejlesztés 
o Az épített örökség védelme és megújítása 

A HFS kapcsolódik a települési esélyegyenlőségi tervekhez.   

Településeink egy része (Somló környéke, ajkai járás települései) része TDM szervezetnek, a többi 
településünk jelenleg TDM szervezeten kívüli. A turisztikai lehetőség minél szélesebb körű 
kihasználása, népszerűsítése érdekében igyekszünk a jövőben együttműködni a térségi TDM 
szervezettel.  
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Devecserben működik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Somló-környéki Biztos Kezdet Gyerekháza, 
mellyel az esélyegyenlőségi tevékenységünk során fogunk együttműködni. 

A turizmus területén kapcsolódni kívánunk a Bejárható Magyarország programhoz, ennek 
előkészítéseként felvettük a kapcsolatot az országos turisztikai szövetségekkel.  

A Somlón található vár felújítása szerepel a Nemzeti kastély és vár programban.  

4.4	SWOT		

Az érdekeltek széles körének bevonásával kialakított és elfogadott SWOT elemzés az alábbi elemeket 
tartalmazza: 
 

 
ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

a) Történelmi örökségek (Ugod, Bakonyszücs) 
b) Épített kulturális örökség (kastélyok) 
c) Jó buszközlekedés több településen (pl. 

Kolontáron 24 órás, 47 buszjárat) 
d) Számos együttműködő, nagy tagságú, aktív 

civil szervezetek megléte 
e) Kulturális élet (civil szervezetek által) 
f) Turizmus, mint húzó gazdasági ágazat megléte 
g) Az országban is egyedülálló táji, természeti 

vonzerők megléte 
h) Vadászati lehetőség nagyvadas területen 
i) Horgászati lehetőségek 
j) Polányi passió 
k) Magyarpolányi műemlék utca sor 
l) Somlói borvidék gazdasági és turisztikai 

potenciája 
m) Jó területi elhelyezkedés 

a) A személyforgalom számára nem használható 
repülőtér 

b) Hiányzó vendéglátói hálózat 
c) Gasztronómiai alapanyagok helyi 

előállításának alacsony szintje 
d) Tőkeerős vállalkozások alacsony részvételi 

hajlandósága  
e) Kevés tőkeerős vállalkozás 
f) Rossz tömegközlekedési ellátottság a 

járásszékhelytől távolabb lévő településeken 
g) Szakemberhiány a turizmus területén 
h) Térség gazdasági ereje gyenge, átlag alatti 
i) Helyi közlekedési úthálózat fejletlensége, 

különösen a kerékpárutak tekintetében 
j) Munkahelyek hiánya a falukban 
k) Helyi termékeket előállító vállalkozások 

alacsony száma, illetve a termékek szűk 
spektruma 

l) Elöregedő települések, a fiatalok és a 
szakképzett munkaerő elvándorlása 

m) Emberek nagy többségének érdektelensége, 
alacsony együttműködési hajlandóság 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
 

a) Kedvező földrajzi elhelyezkedés 
b) Helyi örökség védelmét szolgáló további 

országos programok elindulása 
c) Önkormányzati földterületek hasznosítását 

elősegítő országos programok és támogatások 
megjelenése és elérhetősége 

d) Munkahelyteremtési programok és támogatási 
lehetőségek fokozottabb megjelenése és 
elérhetősége 

e) A repülőtérhez köthető fizetőképes célcsoport 
megléte 

f) Pápateszéri vízimalmok további felújítását 
lehetővé tevő országos programok és 
támogatások megjelenése és elérhetősége 

g) Devecseri járás területén lévő szabad 
vállalkozási zóna 

 
a) Extrém időjárási körülmények 
b) Csatornázási fejlesztések elhúzódása 
c) Internet és mobilhálózat fejlesztési ütemének 

elmaradása 
d) Csökkenő pályázati források, forráshiány a 

fejlesztésekhez 
e) Támogatási (pályázati) kiírások és a benyújtott 

kérelmek (pályázatok) elbírálásának 
elhúzódása 
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LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
h) Nemzeti Kastély és Várfelújítási Program 

keretében a Dobán lévő Somlói vár és a 
Döbröntén lévő vár felújítása 

i) A Kastélyprogram kiterjesztése a Somlószőlősi 
Devecseri kastély felújítására 

j) Felszín alatti termálvíz feltárásához és 
kihasználásához támogatási lehetőségek 
elérhetősége 

k) Növekvő igény a vidéki turisztikai 
szolgáltatások iránt (falusi-, lovas-, kerékpáros, 
stb. turizmus) 

l) Nagyvállalatok általi munkahelyteremtés 

 

Erősségek 

A feltárt erősségek az alábbi fő jellemzők köré csoportosíthatók: 

 Kedvező természeti adottságok: ide tartozik a jó területi elhelyezkedés (m), a természeti 
adottságok (g), és a jó közlekedés (c). 

 Kihasználható kulturális és turisztikai értékek: ide tartozik a történelmi és kulturális 
örökség elemei (a), b), l)) és a különböző turisztikai és kulturális lehetőségek (h), i), j), k)). 

 Erős alapok és hagyományok: ide tartozik az erős civil szervezetek (d), a hagyományokkal 
rendelkező kulturális élet (e) és a turizmus terén már elért eredmények, név (f).  

Gyengeségek 

A gyenge pontok az alábbi fő gócpontok, kezelendő problémakörök köré csoportosíthatók: 

 Infrastrukturális elmaradottság: ide tartozik a közúthálózat fejletlensége, különösen a 
kerékpárutak tekintetében (i), a tömegközlekedési hálózat problémái a járásszékhelytől 
távolabb lévő településeken (f), és a pápai repülőtér alacsony kihasználhatósága (a). 

 Makroszintű gazdasági problémák helyi következményei: ide tartozik a kevés tőkeerős 
vállalkozás (e), a kevés turisztikai szakember (g), a térség alacsony általános gazdasági ereje 
(h), az elöregedő települések (l), és a munkahelyek hiánya a falukban (j). 

 Szemléletbeni problémák, érdektelenség: ide tartozik az általános érdektelenség (m) és a 
tőkeerős vállalkozásokat kiemelten jellemző alacsony részvételi hajlandóság az 
együttműködésre (d). 

 Hiányzó vállalkozói tevékenységek: ide tartozik a hiányzó vendéglátói hálózat (b), az 
elérhető gasztronómiai alapanyagok alacsony színvonala (c), és a helyi termékeket előállító 
vállalkozások alacsony száma, a helyi termékek szűk spektruma (k).  

Lehetőségek 

A feltárt lehetőségek az alábbi pozitív tendenciák és fő jellemzők köré csoportosíthatók: 

 Kedvező külső geográfiai és piaci feltételek, adottságok: ide tartozik a kedvező földrajzi 
elhelyezkedés (a), és a repülőtérhez köthető fizetőképes célcsoport megléte (e), és a növekvő 
igény a vidéki turisztikai szolgáltatások iránt (falusi-, lovas-, kerékpáros, stb. turizmus) (k). 

 Az általános vállalkozói környezetben rejlő lehetőségek: ide tartozik, a nagyvállalatok általi 
munkahelyteremtés (l), és a devecseri szabad vállalkozási zóna hatékonyabb kihasználásának 
lehetősége (g).  
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 Egyes kiemelt turisztikai attrakciók célzott fejlesztéséhez elérhető támogatások: ide 
tartoznak a különböző kastélyok, várak és egyéb meglévő kulturális és történelmi örökség 
elemek célzott fejlesztéséhez elérhető támogatási források (b), f), h), i)). 

 Stratégiai fontosságú gazdasági tevékenységek kiemelt fejlesztéséhez elérhető 
támogatások: ide tartozik az önkormányzati földterületek hasznosításához (c), a termálvíz 
kihasználásához elérhető támogatások (j), és a munkahelyteremtési programok és támogatási 
lehetőségek fokozottabb megjelenése és elérhetősége (d).  

Veszélyek 

A feltárt veszélyek az alábbi fő kockázati pontok, veszélyes tendenciák és fő jellemzők köré 
csoportosíthatók: 

 Kedvezőtlen természeti körülmények által bekövetkező veszélyek: ide tartozik az egyre 
jellemzőbb extrém időjárási körülmények (a). 

 Infrastrukturális hiányosságokból és ezek fejlesztési lemaradásából adódó veszélyek: ide 
tartozik a csatornázási fejlesztések (b), és az internet és a mobil hálózat szükséges 
fejlesztésének elhúzódása, vagy elmaradása (c). 

 Makrogazdasági és finanszírozási problémák: ide tartozik a csökkenő pályázati források, 
forráshiány a fejlesztésekhez (d), és a támogatási (pályázati) kiírások és a benyújtott kérelmek 
(pályázatok) elbírálásának elhúzódása (e). 

A SWOT belső (erősségek, gyengeségek) és külső (lehetőségek veszélyek) elemzése alapján az alábbi 
következtetések vonhatók le a fő stratégiai irányok meghatározása érdekében: 

Az erősségek megfelelő alapot jelentenek egy alapjaiban „Offenzív” stratégia kialakításához és 
ezáltal a lehetőségeink kihasználásához, hiszen a természeti és társadalmi örökség meglévő elemeire 
építve, és a térségben meglévő értékekre, hagyományokra támaszkodva komoly növekedés érhető el 
mind gazdasági, mind társadalmi téren. Ezzel párhuzamosan egy szisztematikus, hosszú távon 
gondolkodó és az összes érdekelt fél elvárásait és lehetőségeit figyelembe vevő „Fejlesztő” 
stratégiának kell a háttérben megvalósulnia, hiszen az alapok és a háttér megfelelő fejlesztése nélkül 
nem lehet sikeres egy növekedésre irányuló, offenzív stratégiai irány. 

Az offenzív, fejlesztő stratégia alapját a SWOT elemzésből beazonosítható alábbi konkrét stratégiai 
irányok képezik: 

 Az országban is egyedülálló táji, természeti vonzerők megléte (Erősségek: g)), valamint a 
vidéki turisztikai szolgáltatások iránti kereslet általános növekedése (Erősségek: k)), 
együttesen offenzív turizmusfejlesztési stratégiát indokol.  

 A fejlesztési stratégiában a fókuszt a helyi vállalkozások fejlesztésére és együttműködésének 
erősítésére (Gyengeségek: b), c), e), k)), a szemléletformálásra és motiválásra (Gyengeségek: 
d), m)), és a turisztikai szakemberhiány (Gyengeségek: g)) leküzdésére kell tenni.  

A térségben jellemző kedvezőtlen gazdasági és társadalmi tendenciák megtörése és megfordítása 
érdekében több specifikus célt kell kitűzni és a megfelelő intézkedésekkel elérni, de hiszünk abban, 
hogy ezen veszélyek és gyenge pontok kezelése a sikeres fejlesztések útján valósítható meg hosszú 
távon a legnagyobb hatékonysággal. 
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4.5	Fejlesztési	szükségletek	azonosítása	

A helyzetfeltárás és az összes érdekelt bevonásával elkészült SWOT elemzést alapul véve 
elkészítettük a fejlesztési szükségleteket megalapozó „Problémafát”, illetve az erre válaszul tervezett 
célkitűzéseket tartalmazó „Célfát”. 

A Problémafa az alábbi hierarchia szerint épül fel: 

 

A 4 legmélyebb, és több alkotóelemből összeálló problémagócként az alábbiakat azonosítottuk:   

a) Fiatalok és képzett szakemberek elvándorlása 

A csökkenő népesség, és ezen belül a fiatalok és a képzettek elvándorlása olyan problémakör, 
amellyel a HFS-nek kiemelten kell foglalkoznia. A probléma kialakulását és súlyosbodását olyan 
elemek segítették elő, mint a személyes, szubjektív szempontok („nem eléggé vonzó és szerethető 
a térség, mint élettér” és „a helyi hagyományok és értékek nem jelentenek elég motivációt”), a 
gazdasági körülmények („kevés az elvárt színvonalú és presztizsű munkahely”) és a fejlődési 
lehetőségek hiánya („a helyi képzési és tapasztalatszerzési lehetőségek nem megfelelőek”).  

Ezen problémák együttes, egymást erősítő negatív hatását csak hosszú távú és szisztematikus 
fejlesztési stratégiával lehet megfordítani, amely jelen stratégia egyik legfontosabb célkitűzése.  

Ezen problématerület vonatkozásában beazonosított konkrét szükségletek, hiányok, szűk 
keresztmetszetek: 
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 A térség vonzó és megtartó erejének növelése 

 A helyi hagyományok és értékek összegyűjtése és megőrzése 

 A helyi képzési, továbbképzési lehetőségek fejlesztése 

 Megfelelő színvonalú és presztizsű munkahelyek biztosítása 

 

b) Alacsony aktivitás, kevés együttműködés 

Mind a vállalkozások, mind a helyi lakosság, mind a különböző civil szervezetek egyik 
legfontosabb problémája az egyéni passzivitás és az együttműködés hiánya, vagy esetlegessége. 
Ezen problémakör egyik összetevője a „húzóerőt” biztosító, megfelelő gazdasági potenciált 
mozgósítani képes vállalkozói kör hiánya, vagy passzivitása („tőkeerős vállalkozások alacsony 
együttműködési hajlandósága”), a kiterjedt és hagyományteremtő együttműködések hiánya 
(„kevés együttműködés a lakosok és a civilek között”) és a vállalkozói körben ma jellemző 
közösségi inaktivitás, befelé fordulás („vállalkozások passzivitása és zárkózottsága”).  

Ezen problémakör komoly veszélyt jelent, mivel megfelelő szintű aktivitás és együttműködés 
nélkül nem lehetséges elérni  a stratégiában megfogalmazott célok nagy részét, ezért több olyan 
intézkedést szükséges a fókuszba helyezni, amelyek által ezen problémakört okozó szemlélet 
megváltoztatható.  

Ezen problématerület vonatkozásában beazonosított konkrét szükségletek, hiányok, szűk 
keresztmetszetek: 

 A helyi lakosok és civil szervezetek közötti együttműködés fejlesztése 

 A tőkeerős vállalkozások hatékonyabb bevonása 

 A vállalkozások együttműködési hajlandóságának javítása, aktivitásának emelése 

 

c) Helyi gazdaság jövedelemtermelő képessége alacsony 

A helyi gazdaság alacsony jövedelemtermelő képessége több más problémakörnek (például a 
fiatalok és képzettek elvándorlásának, vagy az alacsony aktivitásnak) is egyik fontos kiváltó oka, 
így kialakulásának megértése és megváltoztatása alapvető jelentőségű.  

Az alacsony jövedelmezőség összetevői a nem megfelelő infrastrukturális alapok („fejletlen 
közlekedési, IKT és alapszolgáltatási infrastruktúra a települések egy részén”),  a turisztikai 
bevételeket korlátozó szervezési és fejlesztési elmaradások („kihasználatlan természeti és 
kulturális adottságok”, „kiépítetlen közös értékesítési csatornák”, „komplex turisztikai programok 
hiánya”) és az ezek hatására kialakult lemaradás a helyi termékek és szolgáltatások terén mind 
mennyiségében, mind kínálati sokféleségében, mind minőségében („helyi termékek, 
szolgáltatások fejletlensége”).  

Ezen problémakör feloldásában csak olyan módon lehet előrelépni, ha az egyes elemeket célzottan 
és összehangoltan fejlesztjük, egy hosszú távú stratégia mentén. 

Ezen problématerület vonatkozásában beazonosított konkrét szükségletek, hiányok, szűk 
keresztmetszetek: 
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 A magasabb jövedelemtermelő képesség infrastrukturális feltételrendszerének javítása 

 A magasabb jövedelemtermelő képességű komplex, összehangolt programok és csatornák 
fejlesztése 

 A helyi termékek előállításának és közös értékesítésének fókuszált fejlesztése 

 

d) Elmaradottság konzerválása, leszakadó csoportok 

Az esélyegyenlőség biztosítása minden stratégiának alapvető, horizontális célkitűzése, amely 
alapvetően három fő alkotóelemből áll össze. A gazdaság által ezen réteg számára nyújtott 
munkalehetőségek alapvetően befolyásolják a probléma súlyát, amely kínálatnak ráadásul 
igazodnia kell mind a területi, mind a képzettség, mind szociális szempontból hátrányos réteg 
lehetőségeihez is („kevés munkahely az elmaradott térségekben” és „kevés munkahely az 
alacsonyan képzett, leszakadó rétegbe tartozóknak”).  

A gazdasági helyzetből adódó problémák mellett fontos szerepe van a problémakör kialakulásában 
és a helyzet elmúlt időszakban érzékelhető súlyosbodásában a szubjektív, személyes elemeknek is 
(„alacsony fejlődési motiváció és hajlandóság”), amelyek megváltoztatása nélkül a gazdasági 
fejlesztések és az ennek hatására létrejövő új munkalehetőségek hatástalanok lesznek.  

A harmadik – a motivációs problémával szorosan összefüggő – problémakör a képzési, fejlődési, 
tanulási lehetőségek hiánya, illetve nem megfelelő volta („kevés valóban hasznosítható tanulási, 
fejlődési lehetőség”), amely konzerválja a kedvezőtlen folyamatokat és meggátolja a tehetséges 
fiatalok kitörésének rendkívül fontos folyamatát is. A HFS-ben meghatározott intézkedéseknek 
ezen problémakör kezelését olyan módon kell megcéloznia, hogy az hosszú távon fenntartható 
módon, érezhető és hatásos változásokat tudjon elérni.  

Ezen problématerület vonatkozásában beazonosított konkrét szükségletek, hiányok, szűk 
keresztmetszetek: 

 Az elmaradott, hátrányos helyzetű térségek fókuszált fejlesztése 

 A leszakadó, hátrányos helyzetű csoportok célzott fejlesztése és támogatása 

 A fejlődési motiváció és hajlandóság javítása szemléletformálással 

 Inspirációs és motiváló fejlődési és tanulási lehetőségek biztosítása 

5.	Horizontális	célok	

5.1	Esélyegyenlőség	

Helyi Fejlesztési Stratégiánk megvalósítása során a hátrányos helyzetben lévő szereplők 
(szegénységben élők, fogyatékkal élők, nők, idősek, pályakezdők, stb.) helyzetbe hozására, egyenlő 
esélyeik megteremtésére külön intézkedést készítettünk. Ennek keretében támogatási kérelmet 
kívánunk benyújtani a LEADER térség szereplőinek bevonásával az EFOP 1.7 intézkedésére, részt 
kívánunk venni a devecseri és pápai járás területén a TOP5.1.2-15 intézkedésből megvalósítható helyi 
foglalkoztatási paktumban, továbbá szeretnénk ifjúsági programokat lebonyolítani az EFOP pályázat 
keretében. Tevékenységünkkel hozzá szeretnénk járulni a helyi esélyegyenlőségi tervek 
megvalósításához, felülvizsgálatához, aktualizálásához. 



33 

Másrészt a saját LEADER támogatásunk terhére meghirdetésre kerülő intézkedések esetén 
többletpontot ér a hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása; illetve a hátrányos helyzetű 
személyekkel foglalkozó intézmények, civil szervezetek és egyházak évenkénti pénzbeli vagy 
természetbeni támogatása. Ezen vállalások teljesülését évente igazolni kell a támogatottnak a 
monitoring adatszolgáltatás keretében.   

Mivel a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet alapján a pápai járás kedvezményezett, a devecseri járás 
pedig komplex programmal fejlesztendő, ezért külön műhelymunka keretében igyekeztük 
összegyűjteni az esélyegyenlőséggel kapcsolatos javaslatokat, véleményeket. 

Az elhangzott javaslatok alapján a jövőben támogatástól függetlenül műhelymunkákkal segíteni 
kívánjuk az érintettek és a velük foglalkozó szakemberek, továbbá önkormányzataink, civil 
szervezeteink, vállalkozásaink együttgondolkodását a hátrányos helyzetben élők helyzetbe hozására, 
egyenlő esélyeik megteremtésére. Fel kívánjuk mérni első körben a térségben kialakult jó 
gyakorlatokat, ezeket be szeretnénk mutatni, továbbá népszerűsíteni kívánjuk a fogyatékkal élők 
részére fejlődést biztosító lovas terápiát.  

5.2	Környezeti	fenntarthatóság	

Egyesületünk törekszik a környezeti fenntarthatóság szempontjait a lehetőségeihez mérten figyelembe 
venni a stratégia végrehajtása során.  

A fejlesztések során igyekszünk felhívni a figyelmet a megújuló energia felhasználásának a 
fontosságára, népszerűsíteni kívánjuk az ezzel kapcsolatos támogatási felhívásokat, tanácsadással 
segítjük a kérelmek benyújtását.  

A jövőben szeretnénk szemléletformáló programokat indítani többek között a megújuló energia 
felhasználásához, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságához kapcsolódóan.  

Kiemelten kívánjuk kezelni a meglévő táji, természeti értékek megőrzését, ezért népszerűsíteni 
kívánjuk az öko- és szelíd turizmus alapelveit.  

Minden lehetséges eszközt igénybe kívánunk venni annak érdekében, hogy népszerűsítsük a helyi 
termékek, helyi szolgáltatások, helyi ismeretek előnyben részesítését, helyi munkahelyteremtés 
elősegítését. Ennek érdekében készül a helyi termék és szolgáltatás adatbázisunk, az abba felvett 
terméket, szolgáltatást népszerűsítjük honlapunkon, Facebook oldalunkon, megjelentetjük 
Hírlevelünkben. A rendezvényeknél elvárjuk a helyi termék, helyi fellépő/előadó megjelenési 
lehetőségét, a beruházások pontozásánál figyelembe vesszük a LEADER térségből származó helyi 
termék, szolgáltatás igénybevételét.  

A támogatási kérelmek kiválasztásánál megjelenítjük a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos 
szempontokat is a pontozásnál.  

6.	A	HFS	integrált	és	innovatív	elemeinek	bemutatása	

Helyi Fejlesztési Stratégiánk az elmúlt időszakhoz képest több integrált és innovatív elemet is 
tartalmaz.  

A workshopok és műhelymunkák során több alkalommal és különböző tématerületekkel (hátrányos 
helyzetűek, helyi termék előállítás, turisztikai lehetőségek) kapcsolatban felmerült, hogy a további 
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előrelépés, fejlődés egyik gátja az információ hiány és az emberek passzív hozzáállása. A 
műhelymunkák során azt is megtapasztalhatták a résztvevők, hogy a különböző ágazatok képviselői 
milyen hatékonyan tudnak együtt gondolkodni a legkülönbözőbb témákkal kapcsolatban, még 
olyanoknál is, ahol elsőre nem is gondolták, hogy érintettek lehetnek a témában.  

Ezen tapasztalatokat felhasználva stratégiánk egyik fő célja, hogy jelentősen kibővítsük az 
együttműködéseket mind a LEADER térségen belül, mind a LEADER térségek között a különböző 
szférák és ágazatok együttes részvételével, illetve aktivizáljuk LEADER térségünk vállalkozásait, civil 
szervezeteit és lakóit.  

Ennek érdekében került megfogalmazásra több intézkedésnél az együttműködés szükségessége, a 
sokkal nagyobb nyilvánosság megkövetelése (programok meghirdetésénél, megvalósult fejlesztések 
bemutatásánál), mely különböző szférákat és különböző ágazatokat érint, illetve a rendezvényeknél a 
helyi termelők, fellépők és előadók bevonásának a kötelezettsége. Szintén az együttműködés 
elősegítése, az információk megosztása a célja a helyi termék és szolgáltatás adatbázis bővítésének, a 
LEADER pályázatoknál az abban történő regisztrálás előírásának.   

Emellett kiemelten fontosnak tartjuk a turizmushoz kapcsolódó termékek, szolgáltatások, látnivalók 
olyan módon történő népszerűsítését, mely lehetőséget biztosít a minél hosszabb itt tartózkodásra a 
turisták részére. Ehhez kapcsolódni kívánunk a Somló vonatkozásában meglévő mobiltelefonos 
aplikációhoz, azt ki szeretnénk bővíteni további információkkal, az ott elérhető adatokat szeretnénk 
elérhetővé tenni internetes programban, Facebookon. A Bakony esetében szeretnénk kialakíttatni egy 
térképes adatbázis, internetes felületet, Facebook oldalt. A még szélesebb együttműködés érdekében 
Egyesületünk felvette a kapcsolatot régiós és országos turisztikai szervezetekkel, a későbbiek során az 
ő adatbázisukkal is össze kívánjuk kapcsolni az elkészülő adatbázisokat, illetve be kívánunk 
kapcsolódni a Bejárható Magyarország programba, meg kívánjuk jeleníteni LEADER térségünk 
turisztikai attrakcióit az országos adatbázisban. Szervező, koordináló munkával segíteni kívánjuk 
térségünk önkormányzatait, civil szervezeteit, vállalkozásait, magánszálláshely nyújtóit és őstermelőit, 
hogy közös fejlesztésekben, túraútvonalakban gondolkodva működjenek együtt.  

Segíteni kívánjuk a rövid ellátási láncok kialakítását, melybe szintén be kívánjuk vonni a különböző 
szférák résztvevőit is. Ennek elősegítésére lehetőséget kívánunk biztosítani az önkormányzatoknak 
mezőgazdasági termékek feldolgozásával kapcsolatos eszközök beszerzésére azzal a feltétellel, hogy 
ott különböző személyek, szervezetek részére biztosítsák a szolgáltatás igénybevételét. 

A jövőben egy-egy téma kapcsán időről-időre össze kívánjuk hívni a térség adott témában érintett, 
szféráktól független képviselőit. Első ilyen alkalommal a fiatalok és a hátrányos helyzetűek 
táboroztatásával kapcsolatos egyeztetés keretében szeretnénk, ha az ezzel foglalkozó személyek, 
szervezetek (önkormányzatok, szociális intézmények, egyházak, civil szervezetek, vállalkozók) 
megbeszélnék eddigi tapasztalatikat, megnéznék egymásnál a kialakult jó gyakorlatokat, 
kialakítanának egy közös programcsomagot.  

A jövőben részt kívánunk venni a LEADER térségek közötti és nemzetközi kapcsolatokban annak 
érdekében, hogy a máshol már jól működő fejlesztéseket (pl. megújuló energia, helyi védjegy), 
szakmai tapasztalatokat megismerhessük és térségünkben kamatoztathassuk. 

A lakosság aktivizálása érdekében szeretnénk szemléletformáló programokat indítani, illetve a térségi 
rendezvényekhez kapcsolódóan a LEADER Olimpiát megrendezni.  
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7.	A	stratégia	beavatkozási	logikája	

7.1	A	stratégia	jövőképe		

Közösségünk küldetése, hogy egy gazdaságilag fejlődő, generációk számára egzisztenciát nyújtó, az 
itthon maradást biztos lehetőségként kínáló önfenntartó térséget alakítson, amelyben egy 
együttműködő, értékmegőrző és -teremtő, elégedett és nyitott közösség él és dolgozik, amelynek 
minden tagja az örökség szellemében büszkén adja át tudását, tapasztalatait és hagyományait 
gyermekeinek. 

Jövőkép szlogen:  

„Itt a helyünk – értéket teremtő, egészséges és éltető térséget gyermekeinknek!” 

7.2	A	stratégia	célhierarchiája		

A problémák elemzése és rendszerezése után a következő lépés a célok hierarchiájának kialakítása 
volt, amelynek első lépéseként a közösség aktív bevonásával megalkotásra került a küldetésmondat, és 
a legfontosabb célok listája:  

Jövőkép 
Közösségünk küldetése, hogy egy gazdaságilag fejlődő, generációk számára egzisztenciát nyújtó,  

az itthon maradást biztos lehetőségként kínáló önfenntartó térséget alakítson, amelyben egy 
együttműködő, értékmegőrző és -teremtő, elégedett és nyitott közösség él és dolgozik, amelynek 

minden tagja az örökség szellemében büszkén adja át tudását, tapasztalatait és hagyományait 
gyermekeinek. 

 

 Átfogó cél 

1. LEADER térség településeinek és vállalkozásainak komplex fejlesztése 

 

Ssz. Specifikus célok 
Eredménymutatók 

megnevezése 
Célértékek 

1. 

 
Vállalkozásfejlesztés 
 

Vállalkozásfejlesztés 

Megtartott munkahelyek 
száma. 
Létrehozott új munkahelyek 
száma (FTE1). 

Rövid Ellátási Láncban részt 
vevők száma (LEADER és 
egyéb VP) 

10 db 
 
4 db 

 

10 db 

2. Programturizmus fejlesztése 

Létrehozott új munkahelyek 
száma (FTE1). 

Együttműködésben részt 
vevő vállalkozások száma. 

1 db 
 

10 db 
 

                                                            
1  FTE  (Full  Time  Equivalent,  Teljes  munkaidő  egyenértékes):  Azon  foglalkoztatottak  számát,  akik  kevesebb  ideig  dolgoznak,  mint  egy  teljes  éven  át  teljes 

munkaidőben foglalkoztatott, teljes munkaidő egyenértékesre kell átszámítani, a teljes munkaidőben foglalkoztatott éves munkaóráinak számát alapul véve. A 
foglalkoztatottak FTE‐ben mért száma így tartalmazza azokat  is, akik egy nap nem teljes munkaidőben, egy héten/hónapban a teljes munkaidőnél kevesebb 
napban dolgoznak. A viszonyítás alapjaként kizárólag a munkanapokat kell figyelembe venni (tehát a hétvégéket, szabadságot, ünnepnapokat stb. kivéve). 
Példa  
FTE (teljes munkaidő egyenértékes) = 220 munkanap / év, 5 munkanap / hét, 8 munkaóra / nap. 
Példa 1: az elmúlt 12 hónapban, heti 4 napban és napi 8 órában alkalmazott 12/12 * 4/5 * 8/8 = 0,8 emberévnek felel meg. 
Példa 2: évi 110 napban és napi 4 órában alkalmazott 110/220 * 4/8 = 0,25 emberévnek felel meg. 
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Ssz. Specifikus célok 
Eredménymutatók 

megnevezése 
Célértékek 

Új szolgáltatások száma. 

Együttműködésben részt 
vevő önkormányzatok, civil 
szervezetek, egyházak száma. 

3 db 

 

5 db 

3. Fiatalok és képzettek vonzása és megtartása 

Munkahelyekre felvett 
képzett fiatalok száma. 
(Bármely OP) 

Vállalkozóvá vált fiatalok 
száma. (Bármely OP) 

10 fő 
 
5 db 

4. Közösségépítés, esélyteremtés 

Újonnan létrejövő formális és 
informális közösségek.  

Funkciójában akadályozott 
személyek (fogyatékos) 
jelentős állapotjavulása 

Támogatott rendezvényeken 
évente részt vevők száma 

5 db 
 

10 fő 
 

10.000 fő 

 

 
Intézkedések (beavatkozási területek) 

 

Melyik specifikus 
cél(ok)hoz járul hozzá 

1.  2.  3.  4. 

1.  Mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatása  x    x   

2. 
Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának 
támogatása 

x    x   

3. 
Közösségi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének 
támogatása 

  x  x   

4.  Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása        x 

5.  Értékkel bíró helyi vagy térségi rendezvények támogatása  x  x    x 

6. 
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások 
alkalmazása 

x       

7. 
Egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi 
folyamatok megtörése 

      x 

8.  Turizmusfejlesztés  x  x  x   

9.  Gazdasági helyzet javítása  x    x   

10.  Kisléptékű infrastruktúra és alapszolgáltatások fejlesztése        x 
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A célokat és azok további lebontását, specializálását mutatja be az alábbi „Célfa”: 

 

A problémák elemzése alapján az érintett közösség meghatározta a fő cél elérését támogató specifikus 
célokat, amelyek mentén a stratégia felépíthető. Ezen specifikus célok az alábbiak: 

a) Vállalkozásfejlesztés 

A térség vállalkozóinak célzott, hosszú távú és sokrétű fejlesztési célját az alábbi intézkedések 
támogatják:  

 A vállalkozások gépeinek, eszközeinek, berendezéseinek fejlesztése („termelő és szolgáltató 
kapacitások fejlesztése”), illetve infrastruktúra fejlesztése („a vállalkozások gazdasági 
potenciálját erősítő infrastruktúra fejlesztések”), amelynek segítségével képesek lesznek 
szélesebb körben és magasabb minőségben szolgáltatni, illetve termékeiket előállítani.  
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 A vállalkozások második fejlesztési iránya a „tudás- és kompetencia-fejlesztés”, amelynek 
keretében képessé tehetőek a stratégia megvalósításában való hatékony és eredményes 
közreműködésre.  

 A fejlesztések harmadik iránya az együttműködések serkentésére és fejlesztésére irányul 
(„vállalkozói együttműködések fejlesztése”, „szociális szövetkezeti együttműködések 
fejlesztése”, „rövid ellátási lánc típusú együttműködések fejlesztése”). 

 A fejlesztések negyedik iránya a leginkább problémát jelentő piaci jelenlét és PR-marketing 
tevékenység fejlesztését célozza, de nem szétforgácsolva a rendelkezésre álló erőforrásokat, 
hanem összehangoltan, az együttműködésre alapozva („piaci jelenlét és PR-marketing 
kommunikáció fejlesztése”). 

 A fejlesztések ötödik iránya a vállalkozási környezetet javítását szolgáló kisléptékű 
infrastruktúra fejlesztés, amely egyrészt a turisztikai fejlesztéseket lehetővé tévő, azt erősítő 
fejlesztésekből („a turizmust segítő közlekedési és IKT infrastruktúra fejlesztések”), másrészt 
az infrastruktúra alapszolgáltatások fejlesztését célozza meg („infrastruktúra 
alapszolgáltatások fejlesztése”), amely a térség általános gazdasági fejlődését biztosítja.  
 

 A fejlesztések hatodik iránya a helyi közösségek erősítését és támogatását célzó fejlesztések 
(„a helyi közösségeket támogató infrastruktúra fejlesztések”), függetlenül attól, hogy az 
önkormányzatok, civil szervezetek, vagy helyi vállalkozások által kerül megvalósításra.  

 

A vállalkozásfejlesztés, mint specifikus cél a gerincét képezik a HFS stratégiának, hiszen ezen 
keresztül alakítható ki egy stabil, fenntartható, a helyi közösségért tenni akaró és erre képes 
vállalkozói kör. 

 

b) Programturizmus fejlesztése 

A térség adottságaiból és hagyományaiból adódóan a specifikus célok között kiemelten kell helyet 
kapnia a turisztikai fejlesztések azon vonatkozásának, amely a leginkább képes komoly fejlődést 
és sikereket elérni hosszú távon. Ennek érdekében a szerepel a specifikus célok között a 
programtúrizmus fejlesztése, amelyet az alábbi intézkedések és projektek támogatnak: 

 A meglévő természeti és kulturális adottságok jobb kihasználása egyrészt néhány kiemelt 
attrakció célzott fejlesztésével, másrészt a meglévő lehetőségek jobb kommunikációjával 
(„kiemelt turisztikai desztinációk célzott fejlesztése”, „meglévő attrakciók marketing 
kommunikációjának fejlesztése”). 
 

 A helyi termékek megfelelő kínálatának hatékony eljuttatása a vendégek számára kiemelt 
cél („helyi termékelőállítók közös értékesítési csatornáinak kiépítése”), amelynek 
érdekében egyrészt meg kell ismerni az ügyfelek igényeit és rendszeressé kell tenni a 
kétirányú kommunikációt („ügyfélkapcsolatok elmélyítése, interaktívvá alakítása”), 
másrészt koncentrált és egységes formában kell eljuttatni hozzájuk a lehetőségeket 
(„összehangolt turisztikai kommunikáció”).  
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 A programturizmus fejlesztése nem működhet a benne közreműködő vállalkozások, 
önkormányzatok és civil szervezetek hatékony együttműködése nélkül, amelynek ki kell 
terjednie komplex fejlesztések közös megvalósítására is („vállalkozások 
együttműködésével megvalósuló turisztikai fejlesztések”). 

 

c) Fiatalok és képzettek vonzása és megtartása 

A fiatalok és képzettek vonzása és megtartása, mint specifikus célt az alábbi intézkedések és 
projektek támogatják: 

 A fiatalok megtartása érdekében egyrészt szükség van azon értékekre és hagyományokra, 
amelyek a szülőhelyhez, vagy a választott élettérhez képesek kötni érzelmileg az ott 
lakókat („a fiatalok számára értékes hagyományok összegyűjtése és megosztása”).  
 

 A helyben maradáshoz elsősorban stabil jövőkép és motiváció szükséges, amelynek 
előfeltétele a fejlődési lehetőségek („tanulási, kapcsolatépítési lehetőségek biztosítása” és 
„képzési, tapasztalatszerzési lehetőségek fejlesztése”) és azon élmények, amelyek csak 
helyben érhetik őket („meghatározó és tartalmas élményeket nyújtó lehetőségek 
szervezése”).  
 

 Mindezek mellett természetesen az anyagi, egzisztenciális kérdések jelentik a legnagyobb 
hajtóerőt a költözés, vagy a maradás mellett, ezért a megfelelő, új munkalehetőségek 
biztosítása („új munkalehetőségek létrehozásának támogatása”) és a saját vállalkozás 
indításának elősegítése („vállalkozóvá válást népszerűsítő és elősegítő támogatás”) jelenti 
a legfontosabb elérendő célokat. 
 

d) Közösségépítés, esélyteremtés 

A helyi közösségek alapvető szerepet töltenek be azon feladatokban, amely többek között a 
fiatalok és képzettek megtartását célul kitűző stratégiai irányok megvalósításához szükségesek. 
Emellett törekedni kell az esélyegyenlőség szempontjainak minél szélesebb körű érvényesítésére, 
valódi esélyteremtő tevékenység megvalósítására is, hiszen a fejlesztéseknek nem szabad egy 
„kiváltságos elitre” koncentrálódniuk, hanem minden érintetthez el kell jutniuk. Az esélyteremtési 
cél megvalósításában pedig rendkívül felértékelődik a helyi közösségek szerepe, amely nélkül 
„felülről” nem érhetőek el tartós és hatásos eredmények.   

 A közösségépítés egyik eleme a helyi örökség ápolása („helyi értékek és hagyományok 
összegyűjtése, megőrzése és átadása”) és új kezdeményezések indítása („új, 
hagyományteremtő kezdeményezések, fejlesztések”). 
 

 Természetesen ezen közösségek nem képesek megfelelő támogatás nélkül hatékonyan 
fejlődni és terjeszkedni, ezért szükséges célul kitűzni egyrészt maguknak a helyi 
közösségeknek, hálózatoknak a belső fejlesztését, megerősítését („helyi közösségek, civil 
hálózatok fejlesztése”), másrészt a közöttük létrejövő együttműködések kialakításának 
támogatását („térségi komplex, sokszereplős együttműködések kialakítása”). 
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 Minden sikeres közösség lelke és mozgatórugója egy, vagy néhány elhivatott, lelkes és 
kompetens vezető, akiknek megismerése nagy motivációt és segítséget jelenthet más 
közösségeknek és tagjaiknak („a meghatározó közösségek és szervezőik ismertségének 
javítása”), a kiválóságok jutalmazása pedig pozitív, követendő mintát mutatni 
mindenkinek („a kiemelkedő közösségi teljesítmények nyilvános elismerése”). 
 

 A hátrányos helyzetű csoportok helyzetbe hozása és a kedvezőtlen tendenciák megtörése a 
legkönnyebben a fiatal generáció képzésével, tudásának bővítésével kezdhető el („a helyi 
felzárkózást segítő tudás fejlesztése” és „képzési, kompetencia-fejlesztési lehetőségek 
bővítése”), amellyel párhuzamosan a személyes motivációt, a kitörést lehetővé tévő 
életszemléletet is ki kell alakítani („fejlődési, kitörési motiváció fejlesztése”). 
 

 Az elmaradott térségekben élők leszakadásának legfontosabb oka az elszigetelődés, 
amelyet csak folyamatos kommunikációval, és kapcsolatépítési, tapasztalatszerzési 
lehetőségek biztosításával lehet megtörni („kapcsolatépítési lehetőségek fejlesztése”). 
 

 Az esélyteremtés gazdasági intézkedései egyrészt a munkáltatók irányába mutatnak, 
akiknek segítséget kell nyújtani ezen társadalmi réteg megfelelő és mindkét fél számára 
előnyös kezeléséhez, célzott munkahelyek létrehozásával, másrészt a munkaszervezet és a 
vezetés szemléletének alkalmassá tételére irányulnak („speciálisan a hátrányos 
helyzetben lévők számára  létrehozott munkahelyek támogatása” és „munkáltatók 
érzékenyítése a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportokra”).  

 

8.	Cselekvési	terv	

8.1	Az	intézkedések	leírása	

Egyesületünk a LEADER forrás terhére az alábbi intézkedéseket hirdeti meg: 

 

1.	Mikrovállalkozások	fejlesztéseinek	támogatása	

1.1. Az intézkedés megnevezése: Mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatása 

1.2. Specifikus cél: 1. Vállalkozásfejlesztés; 3. Fiatalok és képzettek vonzása és megtartása; 

1.3. Indoklás, alátámasztás: Hozzájárul a mikrovállalkozások nem mezőgazdasági termékeinek 
az előállításához, szolgáltatások végzéséhez, ezzel elősegíti a LEADER térségben a 
vállalkozásfejlesztést, a fiatalok és képzettek vonzását és megtartását. Segíti a gyengeségek 
[b), e), h), j), k)] leküzdését, a térség megtartó erejének növelését, a megfelelő színvonalú 
munkahelyek biztosítását, a vállalkozások aktivitásának emelését. 

1.4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: Mikrovállalkozások nem Annex I. 
termékeinek az előállítása, szolgáltatások (a turisztikai szolgáltatások kivételével) nyújtása. 
Támogatható a termék előállításához, szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó építési beruházás, 
tárgyi eszköz beszerzés, marketing tevékenység az alábbiak szerint: 

a. az előkészítéshez kapcsolódóan a szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki 
tervek elkészítése, hatósági eljárás elindítása;  
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b. építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés;  
c. műszaki ellenőri szolgáltatás; 
d. tárgyi eszköz beszerzése  
e. marketing tevékenység;  
f. projektmenedzsment tevékenység. 

1.5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Az intézkedés kiegészíti a Vidékfejlesztési Program és a 
GINOP intézkedéseit, mivel támogatást biztosít a nem mezőgazdasághoz kapcsolódó termék 
előállításához és szolgáltatás nyújtáshoz.  

a.  A GINOP a termék előállítását legalább 5 millió Ft-os támogatáshoz köti, a 
szolgáltatásokat pedig csak a szabad vállalkozási zónában támogatja, szintén legalább 
5 millió Ft-os támogatás esetén. A Vidékfejlesztési Program a mezőgazdasági 
termelők, vagy a nem mezőgazdasági termelők Annex I. termék feldolgozását, illetve 
új mikrovállalkozás létrehozását támogatja.  

b.  A támogatás segíti a vidéki térségben működő, tevékenykedő mikrovállalkozások 
tevékenységét, ezzel hozzájárul a LEADER térség vállalkozásfejlesztéséhez.  

1.6. A jogosultak köre: Mikrovállalkozás (egyéni vállalkozó és gazdasági társaság) 

1.7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: Jogosultsági kritériumok: Olyan, a jogosult 
településen a NAV nyilvántartása szerint székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező, 
működő vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtását megelőzően 6 hónappal indult 
mikrovállalkozás támogatható, mely szerepel a LEADER HACS Helyi termék/szolgáltatás 
katalógusában (lásd 10. Kiegészítő információk), továbbá rendelkezik a Projekt Adatlap 
alapján kiállított HBB támogató nyilatkozattal. A marketing anyagokon a LEADER HACS 
logóját fel kell tüntetni.  
Kiválasztási kritériumok:  

- A  támogatási  kérelem  benyújtását megelőző  naptári  év  átlaglétszámához  képest  a 

foglalkoztatottak számának bővítése legalább 1 fővel. 

- Az  új  munkavállaló  hátrányos  helyzetű  (alacsony  iskolai  végzettségű  /max.  8 

általános/; 25 év alatti, vagy 30 év alatti pályakezdő; 50 év feletti; GYED‐ről, GYES‐ről, 

ápolási  díjról  visszatérők,  vagy  legalább  egy  gyermeket  egyedül  nevelő  felnőtt; 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő; megváltozott munkaképességű; 

roma nemzetiséghez tartozó személy) 

- A  fejlesztés  helyszíne  szerinti  településen  a  helyi  termék  vagy  szolgáltatás 

megjelenése vagy bővítése 

- A projektnek része megújuló energiaforrás alkalmazása 

- A  fejlesztés  során  alkalmazza  az  energiahatékonyság  követelményeit  (hőszigetelés 

vagy  hőszigetelt  nyílászáró  beépítése  is  történik;  vagy  A,  illetve  kisebb 

energiafogyasztású eszköz is beszerzésre kerül) 

- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 

290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet alapján 
- Az  építési  beruházás  és  eszközbeszerzés  együttes  értékének  legalább  50%‐a  a 

LEADER  térségben  székhellyel,  telephellyel  rendelkező  vállalkozástól  kerül 

beszerzésre 

- A  pályázó  vagy  képviselője,  munkavállalója  részt  vett  a  HFS  elkészítésében 

projektgyűjtő  adatlap,  kérdőív  beküldésével,  fejlesztési  elképzelés  személyes  vagy 
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telefonos  egyeztetésével,  műhelymunkán  való  részvétellel,  vagy  részt  vett  a 

2015.09.29. napjától a kérelem benyújtásáig megtarásra került Fórumon 

- A  pályázó,  képviselője  vagy  munkavállalója  vállalja,  hogy  a  fenntartási  időszakban 

évente legalább egy alkalommal részt vesz az SMB LEADER Egyesület által szervezett 

Fórumon,  műhelymunkán,  vagy  a  támogatással  megvalósuló  értékkel  bíró 

rendezvényen helyi termékének bemutatásával, értékesítésével 

- A pályázó vállalja, hogy évente legalább egy alkalommal pénzben vagy természetben 

támogat a LEADER térségben székhellyel, telephellyel rendelkező, hátrányos helyzetű 

személyekkel foglalkozó intézményt, civil szervezetet, egyházat 

1.8. Tervezett forrás:  
a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás: 108.300.000 Ft,  
b. a támogatás aránya: 50%, 60%, 70%  
c. a projektméret korlátai: minimum 500.000 Ft, maximális támogatás 4.500.000 Ft 
d. a támogatás módja: hagyományos,  

1.9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. I. félév – 2020. II. félév  

1.10. Kimeneti indikátorok:  
a. A támogatott projektek száma 24-34 db 
b. A támogatott kedvezményezettek száma: vállalkozás 24-34 db 

 

2.	Mezőgazdasági	termék	előállításának	és	feldolgozásának	támogatása	

2.1. Az intézkedés megnevezése: Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának 
támogatása 

2.2. Specifikus cél: 1. Vállalkozásfejlesztés; 3. Fiatalok és képzettek vonzása és megtartása; 

2.3. Indoklás, alátámasztás: Hozzájárul az önkormányzatok eddigi mezőgazdasági 
tevékenységének a továbbfejlesztéséhez, az őstermelők tevékenységének gazdaságosabbá 
tételéhez, illetve a LEADER térségben mezőgazdasági tevékenységet végzők alapanyag 
feldolgozásának, értékesítésének segítésével elősegíti a LEADER térségben a 
vállalkozásfejlesztést. Segíti a gyengeségek [c), h), j), k), l), m)] leküzdését, a térség 
megtartó erejének növelését, a megfelelő színvonalú munkahelyek biztosítását, a 
vállalkozások együttműködési hajlandóságának javítását, aktivitásának emelését, a magasabb 
jövedelemtermelő képesség infrastrukturális feltételrendszerének javítását, a helyi termék 
előállításának és közös értékesítésének fókuszált fejlesztését, a leszakadó, hátrányos helyzetű 
csoportok foglalkoztatását. 

2.4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: Támogatható  
I. önkormányzatok esetén a mezőgazdasági termék feldolgozásához kapcsolódó tárgyi 

eszköz beszerzése;  
II. az őstermelők esetében a méhészeti tevékenységhez és a méz forgalomba hozatalához 

szükséges legalább 1 millió Ft értékű tárgyi eszköz, vagy a szántóföldi növények 
termesztéséhez, vagy a lótenyésztéshez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzése, ami a 
Vidékfejlesztési Program egyéb felhívásából nem támogatható;  
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és a marketing tevékenység. Támogatható a tárgyi eszköz beszerzés, marketing tevékenység 
és a kapcsolódó kiadások az alábbiak szerint: 

a. tárgyi eszköz beszerzése;  
b. marketing tevékenység;  
c. projektmenedzsment tevékenység. 

2.5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A támogatás kiegészíti a Vidékfejlesztési Program és a TOP 
intézkedéseit, segíti a LEADER térség gazdasági fejlődését.  Az önkormányzatok feldolgozó 
tevékenységével segíti a közösségépítést és a vállalkozások fejlődését.  

a. A Vidékfejlesztési Programban nincs lehetősége az önkormányzatoknak a 
mezőgazdasági termék feldolgozására támogatást igényelni, a TOP pedig elsősorban a 
10.000 lakos feletti városok tevékenységét támogatja, illetve a TOP-1.1.3-15 pedig a 
mezőgazdasági tevékenységet követő (post-harvest) termékmanipulálási eljárást 
támogatja, ami az alaptermék jellegét, tulajdonságát nem változtatja meg, nem tartozik 
az élelmiszer-feldolgozás körébe. A Vidékfejlesztési Program a szántóföldi 
növénytermesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzést nem támogat, a kis gazdaságok 
esetén a főállású őstermelőknek ad átalány támogatást, a Méhészeti Program pedig 
ennél kisebb támogatást biztosít.  

b.  A különböző szférák közötti összefogással (önkormányzatok, vállalkozások, 
őstermelők), a LEADER térség települései közötti kapcsolatok kialakításával segíti a 
közösségépítést is, egyben hozzájárul a térség gazdasági helyzetének javításához. 

2.6. A jogosultak köre: önkormányzat, őstermelő 

2.7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: Jogosultsági kritériumok: Önkormányzat esetén 
olyan fejlesztés támogatható, melynek megvalósítása során a támogatási kérelmet benyújtó 
legalább két személlyel/szervezettel (önkormányzat, őstermelő, vagy KKV) együttműködik 
(lásd 10. Kiegészítő információk) és az erről szóló együttműködési megállapodás a 
támogatási kérelemmel csatolásra kerül. Olyan önkormányzat, illetve a jogosult településen a 
NAV nyilvántartása szerint székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező őstermelő 
támogatható, mely vagy szerepel a LEADER HACS Helyi termék/szolgáltatás 
katalógusában (lásd 10. Kiegészítő információk), továbbá rendelkezik a Projekt Adatlap 
alapján kiállított HBB támogató nyilatkozattal.  
Kiválasztási kritériumok:  

- Együttműködés a fejlesztés során 
- A  fejlesztés  során  alkalmazza  az  energiahatékonyság  követelményeit  (hőszigetelés 

vagy  hőszigetelt  nyílászáró  beépítése  is  történik;  vagy  A,  illetve  kisebb 

energiafogyasztású eszköz is beszerzésre kerül) 

- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 

290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet alapján 
- Az  eszközbeszerzés  értékének  legalább  50%‐a  a  LEADER  térségben  székhellyel, 

telephellyel rendelkező vállalkozástól kerül beszerzésre 
- A pályázó vagy képviselője, munkavállalója részt vett a HFS elkészítésében 

projektgyűjtő adatlap, kérdőív beküldésével, fejlesztési elképzelés személyes vagy 
telefonos egyeztetésével, műhelymunkán való részvétellel, vagy részt vett a 
2015.09.29. napjától a kérelem benyújtásáig megtarásra került Fórumon 

- A  pályázó,  képviselője  vagy  munkavállalója  vállalja,  hogy  a  fenntartási  időszakban 

évente legalább egy alkalommal részt vesz az SMB LEADER Egyesület által szervezett 
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Fórumon,  műhelymunkán,  vagy  a  támogatással  megvalósuló  értékkel  bíró 

rendezvényen helyi termékének bemutatásával, értékesítésével 

- A pályázó vállalja, hogy évente legalább egy alkalommal pénzben vagy természetben 

támogat a LEADER térségben székhellyel, telephellyel rendelkező, hátrányos helyzetű 

személyekkel foglalkozó intézményt, civil szervezetet, egyházat 

2.8. Tervezett forrás:  
a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás: 67.000.000 Ft,  
b. a támogatás aránya: 50%, 60%, 70%  
c. a projektméret korlátai: minimum 500.000 Ft, maximális támogatás 4.500.000 Ft 
d. a támogatás módja: hagyományos,  

2.9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. I. félév – 2020. II. félév 

2.10. Kimeneti indikátorok:  
a. A támogatott projektek száma 15-20 db 
b. A támogatott kedvezményezettek száma: őstermelő 5-17 db, önkormányzat 3-8 db 

 

3.	Közösségi	turisztikai	szolgáltatások	fejlesztésének	támogatása	

3.1. Az intézkedés megnevezése: Közösségi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása 

3.2. Specifikus cél: 2. Programturizmus fejlesztése; 3. Fiatalok és képzettek vonzása és 
megtartása;  

3.3. Indoklás, alátámasztás: Az önkormányzatok, egyházak és a civil szervezetek használaton 
kívüli helyiségeinek új funkcióval történő ellátásával, a már meglévő turisztikai 
tevékenységüknek a bővítésével, szolgáltatási színvonalának emelésével, vagy az 
önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek, a mikrovállalkozások (egyéni vállalkozók és 
gazdasági társaságok) a településen még nem működő új típusú turisztikai szolgáltatás 
létrehozásával hozzájárulnak a LEADER térségben a programturizmus fejlesztéséhez, a 
közösségépítéshez az önkormányzatok, civil szervezetek és egyházak, továbbá a 
vállalkozások, őstermelők közötti együttműködések megvalósításával. Segíti a gyengeségek 
[b), g), h), j), l)] leküzdését, segíti a térség vonzó és megtartó erejének növelését, a helyi 
hagyományok és értékek összegyűjtését és megőrzését, megfelelő színvonalú munkahelyek 
biztosítását, a vállalkozások együttműködési hajlandóságának javítását, aktivitásának 
emelését, a magasabb jövedelemtermelő képességű komplex, összehangolt programok és 
csatornák fejlesztését. 

3.4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: Önkormányzatok, civil 
szervezetek, egyházak, mikrovállalkozások (egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok) 
turisztikai tevékenységének fejlesztésével kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzése, építési 
beruházás megvalósítása és marketing tevékenysége. Támogatható a fejlesztéshez 
kapcsolódó építési beruházás, tárgyi eszköz beszerzés az alábbiak szerint: 

a. az előkészítéshez kapcsolódóan a szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki 
tervek elkészítése, és ezek hatósági eljárása;  

b. építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés;  
c. közbeszerzés  
d. műszaki ellenőri szolgáltatás; 
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e. tárgyi eszköz beszerzése,;  
f. marketing tevékenység;  
g. projektmenedzsment tevékenység. 

3.5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A közösségi turisztikai szolgáltatás kiegészíti a 
magánszemélyek, KKV-k turisztikai tevékenységét, ezzel bővítve a LEADER térség 
programturisztikai lehetőségét, egyben hozzájárul a Bejárható Magyarország célkitűzéseihez.   

a. Vidékfejlesztési Program és a GINOP az önkormányzatoknak, civil szervezeteknek és 
egyházaknak turisztikai tevékenység végzéséhez nem tartalmaz támogatási 
lehetőséget, a TOP esetében a támogatási összeg minimuma lényegesen magasabb. 

b.  A különböző szférák közötti összefogással (önkormányzatok, civil szervezetek, 
egyházak, vállalkozások, őstermelők, magánszemélyek), a LEADER térség 
települései közötti kapcsolatok kialakításával segíti a közösségépítést is, egyben 
hozzájárul a térség gazdasági helyzetének javításához.   

c. A mikrovállalkozások (egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok) esetén a VP6-
16.3.1 Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a 
turisztikai együttműködést felhívástól eltérően turisztikai tevékenységet végző 
önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, egyházakkal kell együttműködni. 

3.6. A jogosultak köre: önkormányzat, civil szervezet, egyház, mikrovállalkozás (egyéni 
vállalkozó és gazdasági társaság) 

3.7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: Jogosultsági kritériumok: Olyan fejlesztés 
támogatható, melynek megvalósítása során a támogatást benyújtó önkormányzat, civil 
szervezet, egyház legalább két személlyel/szervezettel (önkormányzat, civil szervezet, 
egyház, magánszemély, őstermelő, vagy KKV), mikrovállalkozás legalább kettő jelenleg is 
turisztikai tevékenységet folytató, jelen intézkedésre kérelmet be nem nyújtó 
önkormányzattal, civil szervezettel, egyházzal együttműködik (lásd 10. Kiegészítő 
információk) és az erről szóló együttműködési megállapodás a támogatási kérelemmel 
csatolásra kerül, továbbá rendelkezik a Projekt Adatlap alapján kiállított HBB támogató 
nyilatkozattal. Építési beruházás kizárólag a legalább ½ részben a kérelmező tulajdonát 
képező ingatlanon végezhető. Amennyiben a kérelem a településen még nem működő 
turisztikai szolgáltatás bevezetésére irányul, akkor a kérelmező nyilatkozata mellé csatolni 
kell a területileg illetékes jegyző igazolását arról, hogy a településen az adott típusú 
turisztikai szolgáltatást senki nem végez. Olyan önkormányzat, civil szervezet egyház, 
mikrovállalkozás támogatható, mely vagy szerepel a LEADER HACS Helyi 
termék/szolgáltatás katalógusában (lásd 10. Kiegészítő információk). Olyan 
mikrovállalkozás, illetve civil szervezet támogatható, mely a jogosult településen a NAV 
nyilvántartása szerint székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkezik.  
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Kiválasztási kritériumok:  
- A  támogatási  kérelem  benyújtását megelőző  naptári  év  átlaglétszámához  képest  a 

foglalkoztatottak számának bővítése legalább 1 fővel. 

- Az  új  munkavállaló  hátrányos  helyzetű  (alacsony  iskolai  végzettségű  /max.  8 

általános/; 25 év alatti, vagy 30 év alatti pályakezdő; 50 év feletti; GYED‐ről, GYES‐ről, 

ápolási  díjról  visszatérők,  vagy  legalább  egy  gyermeket  egyedül  nevelő  felnőtt; 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő; megváltozott munkaképességű; 

roma nemzetiséghez tartozó személy) 

- Már meglévő turisztikai tevékenység bővítése 

- A projektnek része megújuló energiaforrás alkalmazása 

- A  fejlesztés  során  alkalmazza  az  energiahatékonyság  követelményeit  (hőszigetelés 

vagy  hőszigetelt  nyílászáró  beépítése  is  történik;  vagy  A,  illetve  kisebb 

energiafogyasztású eszköz is beszerzésre kerül) 
- Együttműködő partnerek száma 
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 

290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet alapján 
- Az építés és eszközbeszerzés együttes értékének legalább 50%‐a a LEADER térségben 

székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozástól kerül beszerzésre 
- A pályázó vagy képviselője, munkavállalója részt vett a HFS elkészítésében 

projektgyűjtő adatlap, kérdőív beküldésével, fejlesztési elképzelés személyes vagy 
telefonos egyeztetésével, műhelymunkán való részvétellel, vagy részt vett a 
2015.09.29. napjától a kérelem benyújtásáig megtarásra került Fórumon 

- A  pályázó  képviselője  vagy  munkavállalója  vállalja,  hogy  a  fenntartási  időszakban 

évente legalább egy alkalommal részt vesz az SMB LEADER Egyesület által szervezett 

Fórumon,  műhelymunkán,  vagy  a  támogatással  megvalósuló  értékkel  bíró 

rendezvényen a turisztikai szolgáltatásának bemutatására 

- A pályázó vállalja, hogy évente legalább egy alkalommal pénzben vagy természetben 

támogat a LEADER térségben székhellyel, telephellyel rendelkező, hátrányos helyzetű 

személyekkel foglalkozó intézményt, civil szervezetet, egyházat 

3.8. Tervezett forrás:  
a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás: 76.139.000 Ft,  
b. a támogatás aránya:  50%, 60%, 70%  
c. a projektméret korlátai: minimum 500.000 Ft, önkormányzat, egyház, civil szervezet 

esetén maximális támogatás 9.000.000 Ft, mikrovállalkozás esetén maximum 
4.500.000 Ft 

d. a támogatás módja: hagyományos,  

3.9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. I. félév – 2020. II. félév 

3.10. Kimeneti indikátorok:  
a. A támogatott projektek száma 5-10 db 
b. A támogatott kedvezményezettek száma: önkormányzat 2-8 db, civil szervezet 1-5 db, 

mikrovállalkozás 1-5 db 
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4. Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása 

4.1. Az intézkedés megnevezése: Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása 

4.2. Specifikus cél: 3. Fiatalok és képzettek vonzása és megtartása; 4. Közösségépítés, 
esélyteremtés   

4.3. Indoklás, alátámasztás: A közösségi célú eszközbeszerzések lehetőséget biztosítanak a 
civil szervezeteknek, egyházaknak és az önkormányzatoknak a kulturális és hagyományőrző, 
képzést/oktatást segítő, hátrányos helyzetben lévő szereplők segítését, a településképet javító 
tevékenységeik ellátásához, ezzel hozzájárul a közösségépítéshez, illetve a települések 
turisztikai vonzerejének javításához. Segíti a gyengeségek [l), m)] leküzdését, a térség vonzó 
és megtartó erejének növelését, a helyi hagyományok és értékek összegyűjtését és 
megőrzését, a helyi képzési és továbbképzési lehetőségek fejlesztését, a helyi lakosok és 
civil szervezetek közötti együttműködés fejlesztését, a leszakadó, hátrányos helyzetű 
csoportok célzott fejlesztését és támogatását, az inspirációs és motiváló fejlődési és tanulási 
lehetőségek biztosítását. 

4.4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: Civil szervezetek, egyházak, 
önkormányzatok – esetükben a kötelező feladatellátásához nem kapcsolódó – kulturális, 
hagyományőrző, képzést/oktatást segítő, hátrányos helyzetben lévő szereplők segítését vagy 
településképet javító tevékenységéhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése és a marketing 
tevékenység. Támogatható a tevékenység ellátásához kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés az 
alábbiak szerint: 

a. tárgyi eszköz beszerzése,;  
b. marketing tevékenység;  
c. projektmenedzsment tevékenység. 

4.5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A közösségi célú eszközbeszerzés támogatásához hasonló 
támogatási lehetőség nincs másik operatív programban, ugyanakkor kiegészíti több operatív 
program intézkedését a különböző szférák közötti összefogással (önkormányzatok, civil 
szervezetek, egyházak), a LEADER térség települései közötti kapcsolatok kialakításával, a 
LEADER térség kulturális, hagyományőrző, képzési, oktatási, hátrányos helyzetben lévő 
szereplőkkel kapcsolatos tevékenységének bővítésével.  

4.6. A jogosultak köre: önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak 

4.7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: Jogosultsági kritériumok: Olyan fejlesztés 
támogatható, melynek megvalósítása során a támogatást benyújtó szervezet legalább két 
másik támogatásra jogosult szervezettel együttműködik (lásd 10. Kiegészítő információk) és 
az erről szóló együttműködési megállapodás a támogatási kérelemmel csatolásra kerül. 
Olyan civil szervezet támogatható, mely vagy szerepel a LEADER HACS Helyi 
termék/szolgáltatás katalógusában (lásd 10. Kiegészítő információk), továbbá rendelkezik a 
Projekt Adatlap alapján kiállított HBB támogató nyilatkozattal.  
Kiválasztási kritériumok: 

-  Együttműködő partnerek száma 
- Kérelmező a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban legalább 3 fellépést, vagy 

előadást, vagy képzést/oktatást vagy hátrányos helyzetben lévő szereplők segítésével 

kapcsolatos tevékenységet végzett 
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- Kérelmező  vállalja,  hogy  a  fenntartási  időszakban évente  legalább 3  fellépést,  vagy 

előadást,  vagy  képzést/oktatást,  vagy  hátrányos  helyzetben  lévő  szereplők 

segítésével kapcsolatos tevékenységet végez 

- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 

290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet alapján 
- Az  eszközbeszerzés  értékének  legalább  50%‐a  a  LEADER  térségben  székhellyel, 

telephellyel rendelkező vállalkozástól kerül beszerzésre 
- A pályázó vagy képviselője, munkavállalója részt vett a HFS elkészítésében 

projektgyűjtő adatlap, kérdőív beküldésével, fejlesztési elképzelés személyes vagy 
telefonos egyeztetésével, műhelymunkán való részvétellel, vagy részt vett a 
2015.09.29. napjától a kérelem benyújtásáig megtarásra került Fórumon 

- A  pályázó  képviselője  vagy  munkavállalója  vállalja,  hogy  a  fenntartási  időszakban 

évente legalább egy alkalommal részt vesz az SMB LEADER Egyesület által szervezett 

Fórumon, műhelymunkán 

- A pályázó vállalja, hogy évente legalább egy alkalommal pénzben vagy természetben 

támogat a LEADER térségben székhellyel, telephellyel rendelkező, hátrányos helyzetű 

személyekkel  foglalkozó  intézményt,  civil  szervezetet,  egyházat,  vagy maga  is  ilyen 

tevékenységet folytató szervezet 

4.8. Tervezett forrás:  
a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás: 80.000.000 Ft,  
b. a támogatás aránya: 75%, 85%, 95%, 90% 
c. a projektméret korlátai: minimum 500.000 Ft, maximális támogatás 5.000.000 Ft 
d. a támogatás módja: hagyományos,  

4.9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. I. félév – 2020. II. félév 

4.10. Kimeneti indikátorok:  
a. A támogatott projektek száma 16-20 db 
b. A támogatott kedvezményezettek száma: önkormányzat 6-10 db, civil szervezet 6-10 

db 

 

5. Értékkel bíró helyi vagy térségi rendezvények támogatása 

5.1. Az intézkedés megnevezése: Értékkel bíró helyi vagy térségi rendezvények támogatása 

5.2. Specifikus cél: 3. Fiatalok és képzettek vonzása és megtartása; 4. Közösségépítés, 
esélyteremtés 

5.3. Indoklás, alátámasztás: Az értékkel bíró helyi vagy térségi rendezvény lehetőséget biztosít 
arra, hogy erősítsük a LEADER térség szervezetei, vállalkozói, lakói közötti kapcsolatokat, 
együttműködéseket, továbbá elősegíti a LEADER térség helyi termék előállítóinak a 
termékértékesítést. A térségi rendezvény lehetőséget ad a LEADER térség turisztikai 
lehetőségeinek, programjainak bemutatására is. Segíti a gyengeségek [k), l), m)] leküzdését, 
a térség vonzó és megtartó erejének növelését, a helyi hagyományok és értékek 
összegyűjtését és megőrzését, a helyi lakosok és civil szervezetek közötti együttműködés 
fejlesztését, a tőkeerős vállalkozások hatékonyabb bevonását. 
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5.4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: Olyan, a kérelem benyújtásától 
számított 12 hónapon belül megrendezésre kerülő helyi (települési) vagy térségi rendezvény 
megszervezése és lebonyolítása, mely lehetőséget biztosít a LEADER térségben készült 
helyi termékek (lásd 10. Kiegészítő információk) bemutatására és értékesítésére; a LEADER 
térségből származó előadók/fellépők műsorának bemutatására; térségi rendezvény esetén a 
LEADER térség turisztikai lehetőségeinek bemutatására. Támogatható a rendezvény 
előkészítése (technikai, infrastrukturális háttér biztosítása) és a rendezvény szervezése. 

5.5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Az értékkel bíró helyi vagy térségi rendezvények 
támogatásához hasonló támogatási lehetőség nincs másik operatív programban, ugyanakkor 
kiegészíti több operatív program intézkedését a különböző szférák közötti összefogással 
(önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások), a LEADER térség települései közötti 
kapcsolatok kialakításával, a LEADER térség kulturális, turisztikai erősségeinek 
népszerűsítésével.   

5.6. A jogosultak köre: Helyi rendezvény esetén települési önkormányzat; nemzetiségi 
önkormányzat a települési önkormányzat támogató nyilatkozatával; civil szervezet a 
települési önkormányzat támogató nyilatkozatával. Térségi rendezvény esetén olyan civil 
szervezet nyújthat be támogatási kérelmet, mely a kérelem benyújtásának évét megelőző év 
január 1-jén székhellyel rendelkezett a LEADER térségben.  

5.7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: Jogosultsági kritériumok: Olyan egy vagy több 
napos, indokolt esetben különböző helyszínen megtartásra kerülő rendezvény támogatható, 
amely legalább 15 nappal korábban a rendezvény helyszíne szerinti települési önkormányzat 
és helyi rendezvény esetén még legalább 5, térségi rendezvény esetén még legalább 14 másik 
települési önkormányzat honlapján, továbbá legalább 30 nappal korábban a LEADER HACS 
honlapján is meghirdetésre kerül és biztosítja a LEADER térségben készült helyi termék 
bemutatását és értékesítését, továbbá a LEADER térségből származó előadó/fellépő 
műsorának bemutatását.  
Helyi rendezvény esetén a nemzetiségi önkormányzat és a civil szervezet akkor nyújthat be 
támogatási kérelmet, ha a települési önkormányzat átadja a kérelem benyújtási lehetőséget. 
Civil szervezet mind a helyi, mind a térségi rendezvény esetén akkor támogatható, ha 
szerepel a LEADER HACS Helyi termék/szolgáltatás katalógusában (lásd 10. Kiegészítő 
információk). Valamennyi kérelmezőnek rendelkeznie kell a HBB támogató nyilatkozatával. 
Helyi rendezvény esetén az első támogatási kérelem benyújtásakor csatolni kell a települési 
önkormányzat nyilatkozatát a támogatásból megtartásra kerülő rendezvények számáról. 
Térségi rendezvény esetén legalább 15 települési önkormányzat egyetértő nyilatkozatát 
csatolni kell. A kérelemhez csatolni kell az Egyesület által készített formanyomtatványon a 
Programtervet.  
Kiválasztási kritériumok: 

-  A rendezvény az előírt honlapokon felül további honlapon, vagy egyéb formában is 

meghirdetésre kerül 
- Helyi termék bemutatás 
- Előadó/fellépő bemutatkozási lehetősége 
- A rendezvényen a gyermekek részére kézműves vagy egyéb foglalkozást biztosítanak 

- Különböző típusú előadás/fellépés 
- Különböző típusú helyi termékek 
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 

290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet alapján 



50 

- A  pályázó  vagy  képviselője,  munkavállalója  részt  vett  a  HFS  elkészítésében 

projektgyűjtő  adatlap,  kérdőív  beküldésével,  fejlesztési  elképzelés  személyes  vagy 

telefonos  egyeztetésével,  műhelymunkán  való  részvétellel,  vagy  részt  vett  a 

2015.09.29. napjától a kérelem benyújtásáig megtarásra került Fórumon 

- A  pályázó  képviselője  vagy  munkavállalója  vállalja,  hogy  évente  legalább  egy 

alkalommal  részt  vesz  az  SMB  LEADER  Egyesület  által  szervezett  Fórumon, 

műhelymunkán 

- A pályázó vállalja, hogy évente legalább egy alkalommal pénzben vagy természetben 

támogat a LEADER térségben székhellyel, telephellyel rendelkező, hátrányos helyzetű 

személyekkel foglalkozó intézményt, civil szervezetet, egyházat 

- A rendezvényen szelektív hulladékgyűjtés valósul meg 

- A rendezvény nemzetiségi önkormányzattal  vagy  legalább egy helyi/LEADER  térségi 

civil szervezettel együttműködésben valósul meg 

5.8. Tervezett forrás:  
a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás: 51.880.000 Ft 
b. a támogatás aránya: 75%, 85%, 95%, 90%   
c. a projektméret korlátai: minimum 200.000 Ft, a) helyi rendezvénynél maximális 

támogatás 5.115.800 Ft, ezen belül az egyes települések által megpályázható összeget 
a 19. melléklet tartalmazza; b) térségi rendezvénynél maximális támogatás 2.000.000 
Ft 

d. a támogatás módja: hagyományos 

5.9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. I. félév – 2020. II. félév 

5.10. Kimeneti indikátorok:  

a. A támogatott projektek száma: 40-60 db 

b. A támogatott kedvezményezettek száma: helyi rendezvénynél önkormányzat 25-30 
db, civil szervezet 2-5 db; térségi rendezvénynél civil szervezet 2-6 db 

 

 

Egyesületünk tájékoztatással, szervezéssel, pályázati tanácsadással és saját pályázatok benyújtásával 
további fejlesztések megvalósulását kívánja elősegíteni a LEADER térségben. A Vidékfejlesztési 
Program többi intézkedéséből, más operatív programokból tervezett intézkedések: 

6.	Energiahatékonyság	növelése,	megújuló	energiaforrások	alkalmazása	

6.1. Az intézkedés megnevezése: Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások 
alkalmazása 

6.2. Specifikus cél: 1. Vállalkozásfejlesztés;  

6.3. Indoklás, alátámasztás: Mind a környezetünk megóvása, mind a klímaváltozás 
hatásának csökkentése miatt kiemelt figyelmet kell fordítani az energiahatékonyság 
növelésére, a megújuló energiaforrások alkalmazására, a szennyező anyagok 
(üvegházhatású gázok, hulladék) kibocsátásának csökkentérésre. A költséghatékony 
fenntarthatóság érdekében jelentősen növelni kell a megújuló energia felhasználást mind 
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a közösségi, mind az üzleti szférában. Ennek érdekében támogatni szükséges a 
középületek energiahatékonyságának javítását, megújuló energia felhasználását (TOP); a 
vállalkozások energiahatékonyságát, megújuló energia felhasználását (GINOP, VP); 
egyéb önkormányzati épületek energiahatékonyságát, megújuló energia felhasználását 
(VP); települési megújuló energiarendszerek kialakítását (KEHOP); mikrovállalkozások 
kis összegű fejlesztéseinél megújuló energia használat (LEADER intézkedés); lakosság és 
vállalkozások szemléletformálása (KEHOP – támogatást igénylő: SMB LEADER 
Egyesület) 

 

7.	Egymást	erősítő,	elmaradottságot	konzerváló	területi	folyamatok	megtörése	

7.1. Az intézkedés megnevezése: Egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi 
folyamatok megtörése 

7.2. Specifikus cél: 4. Közösségépítés, esélyteremtés 

7.3. Indoklás, alátámasztás: LEADER térségünk települései közül a pápai járás 
kedvezményezett, a devecseri járás pedig komplex programmal fejlesztendő. Egyes 
településeken jelentős a munkanélküliség, csökken a fiatalok száma vagy jelentős a 
cigány kisebbség aránya. A hátrányos helyzetben lévő szereplők (szegénységben élők, 
fogyatékkal élők, nők, idősek, pályakezdők, stb.) helyzetbe hozásával, egyenlő esélyeik 
megteremtésével kapcsolatban Egyesületünk a térség egyéb szereplőinek összefogásával, 
közös pályázattal indulni kíván az EFOP 1.7 pályázaton, melyet a pápai és a devecseri 
járás területén kívánunk felhasználni. Konzorciumi tagként részt kívánunk venni a TOP 
forrásból megvalósuló helyi foglalkoztatási paktumban az érintett két járás területére. 
Emellett EFOP támogatással különböző ifjúsági programokat kívánunk szervezni. 
Segíteni szeretnénk a térségi szükségletekhez igazodó képzéseket; a fiatalok munkába 
állását ösztöndíjprogrammal; a munkaképes korúak részére szemléletformáló mentális 
képzések megvalósítását; szociális szövetkezetek létrehozását; az 55 év felettiek 
részvételével mentorálási programok beindítását a vidéki identitás (állattartás, 
növénytermesztés) visszaállítására; kézműves, művészeti, néptánc, népzene, egyéb 
programok és képzések indítását minden korosztály számára; parasport népszerűsítését; 
hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik részére tanulás technikai, szociális, kulturális 
képzés, motiváció, kirándulások megszervezését; táborok összefogását és tábortúrák 
kialakítását; szakmai műhelymunkákat; közösségépítő egyéb programok megvalósítását.  

 

8.	Turizmusfejlesztés	

8.1. Az intézkedés megnevezése: Turizmusfejlesztés 

8.2. Specifikus cél: 1. Vállalkozásfejlesztés; 2. Programturizmus fejlesztése; 3. Fiatalok és 
képzettek vonzása és megtartása; 

8.3. Indoklás, alátámasztás: Térségünk rendkívül gazdag turisztikai adottságokkal 
rendelkezik: környezeti adottságok, táji elemek, természetvédelmi területek, épített 
örökség, kulturális örökség, borturizmus, vadász turizmus, erdei turizmus, lovas turizmus, 
agroturizmus, vízi turizmus, falusi turizmus, egyházi turizmus, egészségturizmus és 
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sportturizmus helyszínek megléte. Ugyanakkor egyenlőre hiányzik a megfelelő marketing 
és az együttműködés, mely lehetővé tenné a turisták hosszabb ideig történő itt 
tartózkodását. A lehetőségek kihasználása érdekében támogatni kell a mezőgazdasági 
termelők diverzifikációját a turizmusba (VP); a kis gazdasági szereplők együttműködését 
a turizmus területén (VP); aktív turisztikai hálózatok támogatását (GINOP); egyéb 
turisztikai lehetőségeket a TOP-ból; LEADER térségek közötti együttműködést (Vár a 
Somló, Vára Bakony, Borvidékek együttműködése); továbbá az önkormányzatok és civil 
szervezetek turisztikai tevékenységét (LEADER intézkedés).  

 

9.	Gazdasági	helyzet	javítása	

9.1. Az intézkedés megnevezése: Gazdasági helyzet javítása 

9.2. Specifikus cél: 1. Vállalkozásfejlesztés; 3. Fiatalok és képzettek vonzása és megtartása 

9.3. Indoklás, alátámasztás: LEADER térségünkben magasabb a munkanélküliség, kisebb a 
vállalkozások száma az országos és megyei átlagnál, ezért fontos a már meglévő 
vállalkozások működésének megőrzése, új vállalkozások létrehozásának támogatása. 
Ennek érdekében támogatni kell a nem mezőgazdasági termelő mikro-, kis-, és 
középvállalkozások termelő tevékenységét (GINOP); a szabad vállalkozási zónában 
(devecseri járás) a szolgáltatások ellátását (GINOP); erdészeti tevékenység ellátását (VP); 
a mezőgazdasági termelők kertészeti, növénytermesztési és állattartási tevékenységét 
(VP); termelői piacok kialakítását (VP); Rövid Ellátási Lánc kialakítását (VP); 
mikrovállalkozások közötti együttműködés (VP); nem mezőgazdasági 
mikrovállalkozások kis összegű támogatását (LEADER intézkedés); önkormányzatok és 
nem főállású őstermelők kis összegű támogatását (LEADER intézkedés); LEADER 
térség helyi termék és szolgáltatás adatbázis folyamatos feltöltését a LEADER honlapon.  

 

10.	Kisléptékű	infrastruktúra	és	alapszolgáltatások	fejlesztése	

10.1. Az intézkedés megnevezése: Kisléptékű infrastruktúra és alapszolgáltatások fejlesztése 

10.2. Specifikus cél: 4. Közösségépítés, esélyteremtés 

10.3. Indoklás, alátámasztás: LEADER térségünk több településén hiányos az infrastruktúra 
(szennyvízhálózat és szennyvíztisztítás hiánya), járdák és vízelvezető árkok hiányosak, 
külterületi utak rossz állapotúak, egészségügyi és szociális rendszer, közétkeztetési 
konyhák fejlesztésre szorulnak, az épületek külső megjelenése rontja a településképet, 
ravatalozók felújításra szorulnak. Ennek érdekében minden támogatási lehetőséget 
igénybe kell venni a TOP-ban és EFOP támogatások igénybevételével (szociális és 
egészségügyi ellátás fejlesztése, infrastruktúra fejlesztések), 2000 LE feletti 
agglomerációban szennyvíztisztítás KEHOP támogatással, kistelepüléseken 
szennyvíztisztítás VP támogatással, épületek külső felújítása VP támogatással, 
közétkeztetés fejlesztése VP támogatással, külterületi utak javítása, karbantartása VP 
támogatással.  
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8.2	Együttműködések	

Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a következő időszakra a LEADER térségen belüli, a 
LEADER térségek közötti és a nemzetközi együttműködéseket.  

Tájékoztatással, szervezéssel, adatbázisok kialakításával, pályázati tanácsadással segíteni kívánjuk a 
LEADER térségben működő, tevékenykedő magánszemélyek, őstermelők, vállalkozások, civil 
szerveztek és önkormányzatok együttműködés keretében benyújtandó támogatási kérelmeit, hogy 
minél több támogatás lehívható legyen térségünkben. Fontosnak tartjuk a Rövid Ellátási Lánc 
megszervezését, a kis gazdasági szereplők között létrehozandó együttműködéseket, beleértve a 
turisztikai együttműködéseket is LEADER térségen belüli és térségen kívüli résztvevőkkel. 

Ahhoz, hogy a LEADER térségünk meglévő és később induló vállalkozói, őstermelői, civil 
szervezetei gazdaságilag tovább tudjanak erősödni, kiemelten fontosnak tartjuk a tőke térségen belüli 
felhasználását. Ennek érdekében tovább folytatjuk a helyi termék és szolgáltatás adatbázis feltöltését, 
annak népszerűsítését. Célunk, hogy minél többen LEADER térségen belülről szerezzék be a 
termékeket, vegyék igénybe a szolgáltatásokat.  

A nagyobb tőkeigényű, térségen átnyúló együttműködések finanszírozásához Egyesületünk az alábbi 
térségek közötti (hazai és nemzetközi) együttműködésekre kíván támogatást igénybe venni a 
Vidékfejlesztési Program keretében:   

1.1. Az együttműködések megnevezése: „Vár a Somló” – A Somló és környéke bemutatása, 
helyi termékek, szolgáltatások, turisztikai lehetőségek kialakítása és népszerűsítése 

1.2. Specifikus cél: 2. Programturizmus fejlesztése; 3. Fiatalok és képzettek vonzása és 
megtartása 

1.3. Indoklás, alátámasztás: A Somló, mint borvidék és védett természeti terület, a környező 
települések a meglévő természeti, táji, épített örökségükkel, előállított helyi termékekkel 
jelentős turisztikai lehetőséget rejtenek. Mivel két LEADER HACS területén található, ezért 
szükséges a két térség összefogása, közös arculat, adatbázis kialakítása.  

1.4. Az együttműködés tervezett tématerületei: Csatlakozás a GEMARA SK LEADER HACS 
területére korábban kialakított Somló Guide@hand aplikációhoz a LEADER térségünk 
érintett településeinek látványosságaival, borospincéivel, látnivalóval, egyéb adatainak 
feltüntetésével. Emellett az alkalmazás kibővítése mindkét LEADER térség vonatkozásában 
a Somló és a környező települések turisztikai szolgáltatásainak, helyi termékeinek, 
rendezvényeinek adataival. A Somlón egységes táblarendszer kiépítése, biciklis turizmushoz 
szükséges felszerelés beszerzése, állomások kialakítása, a főbb felvezető utaknál „hegykapu” 
felállítása a Somló bejárataként, internetes weboldal létrehozása az aplikációba feltöltött 
adatok megjelenítésére, a további aktuális információk folyamatos közzétételére, Facebook 
oldal folyamatos frissítése az aktuális információkkal, rendezvényekkel. Könyv és 
kiadványok megjelentetése, a Somlót népszerűsítő rendezvények szervezése és 
lebonyolítása. Csatlakozás a Bejárható Magyarország programhoz.   

 

2.1. Az együttműködések megnevezése: „Vár a Bakony” – A Bakony és környéke bemutatása, 
helyi termékek, szolgáltatások, turisztikai lehetőségek kialakítása és népszerűsítése 
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2.2. Specifikus cél: 2. Programturizmus fejlesztése; 3. Fiatalok és képzettek vonzása és 
megtartása 

2.3. Indoklás, alátámasztás: A Bakony erdőségei, védett természeti területei, a környező 
települések a meglévő természeti, táji, épített örökségükkel, előállított helyi termékekkel 
jelentős turisztikai lehetőséget rejtenek, melynek kihasználása még korántsem teljes. Mivel 
több LEADER HACS területén található, ezért szükséges a különböző térségek összefogása, 
közös adatbázis kialakítása annak érdekében, hogy még több turista tudjon minél hosszabb 
időt tartalmasan eltölteni a térségben.  

2.4. Az együttműködés tervezett tématerületei: A Bakonyra térképes adatbázis elkészítése a 
térség természeti, táji, épített örökségének, látványosságainak, helyi termékeinek, 
turizmushoz kapcsolódó szolgáltatásainak, túraútvonalainak a feltüntetésével, a különböző 
rendezvények, programok felvitelével. Ehhez a hiányzó túraútvonalak (pl. gyalogos, lovas, 
biciklis) felmérése és kijelölése. Internetes weboldal létrehozása az aplikációba feltöltött 
adatok megjelenítésére, a további aktuális információk folyamatos közzétételére, Facebook 
oldal folyamatos frissítése az aktuális információkkal, rendezvényekkel. Kiadványok 
megjelentetése. Csatlakozás a Bejárható Magyarország programhoz.  

 

3.1. Az együttműködések megnevezése: Borvidékek együttműködése 

3.2. Specifikus cél: 1. Vállalkozásfejlesztés; 2. Programturizmus fejlesztése 

3.3. Indoklás, alátámasztás: LEADER térségünk egyik meghatározó eleme a Somlói borvidék, 
ahol az elmúlt időszakban igen jelentős beruházások valósultak meg mind a borászatok, 
mind a turizmus területén, illetve 2017-ben indul a Somlói vár felújítása a Nemzeti 
Várprogram keretében. Ugyanakkor a borok, borászatok 2-3 nagyobb vállalkozás kivételével 
még kevéssé ismertek a magyar borpiacon. Mind a borászatok, mind a turizmus 
fellendítésében sokat segítene, ha a különböző borrégiók bemutatkoznának egymás 
rendezvényein.   

3.4. Az együttműködés tervezett tématerületei: A Somló borainak, borászatainak, turisztikai 
lehetőségeinek bemutatása különböző hazai borászathoz és/vagy turizmushoz kapcsolódó 
országos vagy térségi rendezvényeken. Régiós rendezvényhez kapcsolódóan a vendéglátó 
régió borainak, borászatainak bemutatkozási lehetőség biztosítása a Somló térségében 
megrendezésre kerülő rendezvényeken.   

 

4.1. Az együttműködések megnevezése: Csatlakozás helyi védjegyrendszerhez 

4.2. Specifikus cél: 1. Vállalkozásfejlesztés; 3. Fiatalok és képzettek vonzása és megtartása 

4.3. Indoklás, alátámasztás: LEADER térségünkben egyre több helyi termék található, ezek 
további fejlesztéséhez, az értékesítések elősegítéséhez biztosít lehetőséget a helyi védjegy 
bevezetése, melyet ki lehet terjeszteni a szolgáltatásokra, épített és természeti, táji 
örökségekre is.  

4.4. Az együttműködés tervezett tématerületei: LEADER térségek közötti és nemzetközi 
kapcsolatok kiépítése a már működő helyi védjegyek tanulmányozására, kialakult jó 
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gyakorlatok megismerésére, átvételére, a védjegy rendszerben részt vevők közötti 
kapcsolatok kialakítása, további értékesítési lehetőségek biztosítása a megfelelő marketing 
eszközök igénybe vételével.   

8.3	A	stratégia	megvalósításának	szervezeti	és	eljárási	keretei	

A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport 2007. májusában alakult meg az akkori 
Somló-Marcalmente LEADER+ konzorcium tagjaiból, majd ezt követően bővítette ki területét és 
tagságát. Az Egyesület bírósági bejegyzése 2007. június 21. napján emelkedett jogerőre. Jelenlegi, az 
új Polgári Törvénykönyvnek megfelelő Alapszabálya 2014. november 1. napjától hatályos. Az eddigi 
tevékenysége elsősorban a 2007-2013-as EMVA LEADER program lebonyolításához kapcsolódott: 
falumegújítás, vidéki örökség megőrzése, vállalkozások támogatás, turisztikai tevékenységek 
támogatása, kulturális és építészeti örökség megújítása. A 2016. januárban elfogadott Alapszabály 
módosítás kiegészíti a tevékenységi kört a hátrányos helyzetben lévő szereplők helyzetbe hozásával, 
egyenlő esélyeik megteremtésével és az ifjúsági programok szervezésével, a HFS végrehajtásához 
kapcsolódó egyéb tevékenységekkel.  

Egyesületünk tagságában megtalálható a LEADER térség önkormányzatai, továbbá a településekről 
vállalkozások, civil szervezetek, őstermelők. Az Alapszabály szerint a legfőbb döntéshozó szerv a 
Közgyűlés, melynek jelenleg 99 tagja van. A tagok közül 42 önkormányzat, 22 civil és egyházi 
szervezet, 35 pedig vállalkozás és őstermelő. Az egyes szférák százalékos megoszlása: 42,42% 
közösségi, 22,22% civil, 35,35% üzleti.  

A Közgyűlés hatáskörébe tartozik többek között az Alapszabály elfogadása és módosítás, a vezető 
tisztségviselők, a Döntéshozó Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, az éves költségvetés és 
tagdíj elfogadása, az éves beszámoló elfogadása, a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és 
visszahívása, Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása.  

A három tagú Elnökség látja el az Egyesület ügyvezetését. Az Egyesület képviseletére az elnök (civil) 
egyedül, akadályoztatása esetén az aláírásra és kötelezettségvállalásra a két alelnök (köz- és üzleti) 
együttesen jogosult. Az Elnökségben a szférák aránya: civil 33,34%, közösségi 33,33%, üzleti 
33,33%. Az Elnökség hatáskörébe tartozik többek között az Egyesület napi ügyeinek vitele, az 
ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; az éves költségvetés elkészítése, 
továbbá az éves tagdíj megállapításának az előkészítése és annak a Felügyelő Bizottság, Döntéshozó 
Bizottság és Közgyűlés elé terjesztése; a tagság nyilvántartása; az egyesület működésével kapcsolatos 
iratok megőrzése; az Egyesület munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása; döntés az 
adományok elfogadásáról.  

A Döntéshozó Bizottság 18 tagú, tagjai közül 8 fő önkormányzatot, 4 fő civil szervezetet, 6 fő pedig 
vállalkozást képvisel vagy őstermelő. Megoszlásuk: közszféra 44,44%, civil szféra 22,22%, üzleti 
szféra 33,33%. A Döntéshozó Bizottság dönt a tagfelvételi kérelmekről; dönt a tag kizárásáról; 
megtárgyalja a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket; dönt pályázatok benyújtásáról; dönt a Helyi 
Fejlesztési Stratégia elkészítéséről, a hozzá kapcsolódó intézkedések, pályázatok meghirdetésével 
kapcsolatos ügyekben; dönt a Helyi Fejlesztési Stratégia végrehajtása során benyújtott 
kérelmek/pályázatok elfogadásáról, elutasításáról, elvégzi a kérelmek/pályázatok értékelését, 
rangsorolását; gyakorolja a Helyi Fejlesztési Stratégia előkészítése, elfogadása és végrehajtása során 
mindazon hatásköröket, melyeket az Irányító Hatóság vagy a jogszabály a Helyi Akciócsoport, illetve 
a Helyi Bíráló Bizottság hatáskörébe utal. 2017. május 30-án megválasztásra került – elősorban a 
Döntéshozó Bizottság tagjaiból, illetve egy további egyesületi tagból – az önálló Helyi Bíráló 
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Bizottság, mely az Irányító Hatóság által megszabott feladatokon felül ellátja a Projekt Adatlapok 
értékelését, a helyi támogatási kérelemhez szükséges támogató nyilatkozat kiadását. 

Az Elnökségnek és a Döntéshozó Bizottságnak csak a fejlesztési területről van tagja, az összetétele 
megfelel a 1303/2013/EU rendelet 32. cikk (2) bekezdés b) pontjának.  

Az Elnökség, a Döntéshozó Bizottság, a Felügyelő Bizottság és a jelenlegi taglista megtalálható a 
mellékletek között.  

A HACS feladatai: 

 A helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése, beleértve a 
projektirányítási képességeik fejlesztését is 

 A pályázatok kiválasztása során összhang biztosítása a közösségvezérelt helyi fejlesztési 
stratégiával, e műveleteknek az adott stratégiai és célkitűzések és célértékek eléréséhez való 
hozzájárulásuk révén. 

 A hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható kiválasztási eljárás és objektív 
kritériumok kidolgozása a pályázatok kiválasztásához, amelyek elkerülik az 
összeférhetetlenséget. Lásd pontozási rendszer a kérelmek elbírálásához. 

 A pályázatok kiválasztása során a kiválasztási kritériumok összeállítása és súlyozása által 
összhang biztosítása a közösségvezérelt fejlesztési stratégiával, valamint a támogatás 
szükségességének mérlegelése, pályázati felhívások vagy folyamatban lévő projektbenyújtási 
eljárás előkészítése és közzététele, beleértve a kiválasztási kritériumok meghatározását és 
súlyozását – megfelelő időtartam biztosításával. Módja: online közzététel és nyomon 
követés a HACS weboldalán a https://www.smbleader.hu/palyazatok.html. 

 Támogatási kérelmek befogadása és értékelése. 

 Pályázatok kiválasztása és a támogatás összegének rögzítése, továbbá a jóváhagyás előtt a 
javaslatok benyújtása a KÜ-hez a támogathatóság végső ellenőrzése céljából. 

 A közösségvezérelt HFS és a támogatott műveletek végrehajtásának monitoringja, és az adott 
stratégiához kapcsolódó egyedi értékelési tevékenységek – független szereplő általi –
végrehajtása.  

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport 
Szervezeti felépítés 
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Az egyesület napi operatív feladatinak ellátását elsősorban a tagokon kívüli szakemberekből 
létrehozott munkaszervezet végzi, mely az Egyesület székhelyén működteti az irodát. A 
munkaszervezeti dolgozók feletti munkáltatói jogokat az Elnökség gyakorolja, a napi irányítást az 
Elnök végzi. A munkaszervezet az Egyesület működésével kapcsolatos feladatok ellátása mellett 
közreműködik a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Irányító Hatósága által meghatározott egyéb 
feladatok ellátásában is. A pályázatkezeléssel kapcsolatos ügyintézői feladatok önálló irányítására – az 
összeférhetetlenségi szabályok figyelembe vételével – szakmai vezetőt alkalmaz, aki ellátja az Irányító 
Hatóság által meghatározott munkaszervezet vezetői feladatokat is.  

Munkaszervezet leírása 

Jokesz Mária 
Munkakör:  szakmai vezető 
Ellátandó feladatkör:  szakmai vezető, munkaszervezet vezető 
Közvetlen felettes: egyesület elnöke 

Munkakörében 2015. november 1. napjától a következő főbb munkafeladatokat köteles ellátni: 
1. A munkaszervezet vezetőjeként, illetve szakmai vezetőként ellátja a LEADER program 

végrehajtásával és az egyesület működésével kapcsolatos adminisztrációs és ügyintézői 
feladatok elvégzését, illetve elvégzésének koordinálását. 

2. Ellátja a 2014-2020-as időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégia (továbbiakban: HFS) 
elkészítésével és felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok elvégzését, illetve elvégzésének 
koordinálását. 

3. Ellátja a HFS végrehajtásához kapcsolódóan a benyújtásra kerülő támogatási igények 
előzetes formai és tartalmi értékelésének elvégzését, illetve elvégzésének koordinálást, a 
Döntéshozó Bizottság ülését követően pedig a kérelmek további kezelését, illetve 
kezelésének koordinálását. 

4. Ellátja a 2014-2020-as időszakra vonatkozó fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatos ügyfél 
tájékoztatási, tanácsadási feladatokat, továbbá közreműködik a támogatási kérelmek 
elkészítésében és lebonyolításában (projekt generálás, pályázatírás a LEADER kérelmek 
kivételével, projekt menedzsment). 

Közgyűlés
(Tagok összesége: Rendes Tag, Tiszteletbeli Tag, Pártoló 

Tag)

Döntéshozó Bizottság
(3 fő Elnökség+ 15 fő Tag, 5 év )

Elnökség  

(1 fő Elnök, 2 fő Alelnök, 5 év)

Elnök

Munkaszervezet

Szakmai 
és munka‐
szervezet 
vezető

Projekt‐
menedzser 

1.

Projekt‐
menedzser 

2.

Alel
nök 

Alel
nök 

Felüg
yelő 
Bizott
ság    

(3 fő, 
5 év)

Projekt‐
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3.
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5. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az egyesület elnöke esetileg megbízza. 

Völfinger Barbara 
Munkakör:  projektmenedzser (2910 egyéb magasan képzett ügyintéző) 
Ellátandó feladatkör:  projektmenedzser 2. 
Közvetlen felettes:  egyesület elnöke 

Munkakörében az egyesület elnökének közvetlen irányításával és a szakmai vezető koordinálásával 
2015. november 1. napjától a következő főbb munkafeladatokat köteles ellátni: 

1. Közreműködik a különböző rendezvények előkészítésében, szervezésében, 
lebonyolításában; ellátja az ügyfelek által benyújtott projektgyűjtő adatlapok, kérdőívek, 
támogatási kérelmek/pályázatok és az egyesület egyéb adminisztrációs feladatait. 

2. Ellátja a 2014-2020-as időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégia (továbbiakban: HFS) 
elkészítésével és felülvizsgálatával kapcsolatos azon feladatokat, mellyel a szakmai vezető 
megbízza. 

3. Ellátja a HFS végrehajtásához kapcsolódóan a benyújtásra kerülő támogatási igények 
előzetes formai és tartalmi értékelésével, a Döntéshozó Bizottság ülését követően pedig a 
kérelmek további kezelésével kapcsolatos azon feladatokat, mellyel a szakmai vezető 
megbízza.  

4. Ellátja a 2014-2020-as időszakra vonatkozó fejlesztési elképzelések alapján a támogatási 
kérelmek/pályázatok elkészítésével és lebonyolításával (pályázatírás a LEADER kérelmek 
kivételével, projekt menedzsment) kapcsolatos azon feladatokat, mellyel a szakmai vezető 
megbízza. 

5. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az egyesület elnöke, illetve a szakmai vezető 
esetileg megbízza. 

Burján Ernő 
Munkakör: projektmenedzser (2910 egyéb magasan képzett ügyintéző) 
Ellátandó feladatkör: projektmenedzser 1. 
Közvetlen felettes: egyesület elnöke 

Munkakörében az egyesület elnökének közvetlen irányításával és a szakmai vezető koordinálásával 
2015. november 1. napjától a következő főbb munkafeladatokat köteles ellátni: 

1. Közreműködés a különböző rendezvények előkészítésében, szervezésében, 
lebonyolításában; különböző anyagok eljuttatása: tagok-egyesület-szervezetek között; 
közreműködés az Egyesület által benyújtandó pályázatok előkészítésében, 
lebonyolításában. 

2. Ellátja a 2014-2020-as időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégia (továbbiakban: HFS) 
elkészítésével és felülvizsgálatával kapcsolatos azon feladatokat, mellyel a szakmai vezető 
megbízza. 

3. Ellátja a 2014-2020-as időszakra vonatkozó fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatos ügyfél 
tájékoztatási, tanácsadási feladatok, továbbá a támogatási kérelmek/pályázatok 
elkészítésével és lebonyolításával (projekt generálás, pályázatírás a LEADER kérelmek 
kivételével, projekt menedzsment) kapcsolatos azon feladatokat, mellyel a szakmai vezető 
megbízza.   

4. Ellátja az Egyesület működésével és a 2014-2020-as időszakra vonatkozó fejlesztési 
elképzelésekkel kapcsolatos lobbi tevékenységet. 
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5. Az ügyfelek által az Egyesülethez benyújtandó LEADER támogatási 
kérelmek/pályázatok kezelésében NEM VEHET RÉSZT, AZOKBA NEM 
TEKINTHET BE! 

6. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az egyesület elnöke, illetve a szakmai vezető 
esetileg megbízza. 

Lugosi Adrienn 
Munkakör: projektmenedzser (2910 egyéb magasan képzett ügyintéző) 
Ellátandó feladatkör: projektmenedzser 3. 
Közvetlen felettes: egyesület elnöke 

Munkakörében az egyesület elnökének közvetlen irányításával és a szakmai vezető koordinálásával 
2017. február 1. napjától a következő főbb munkafeladatokat köteles ellátni: 

1. Közreműködik a különböző rendezvények előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában; 
ellátja az ügyfelek által benyújtott projektgyűjtő adatlapok, kérdőívek, támogatási 
kérelmek/pályázatok és az egyesület egyéb adminisztrációs feladatait. 

2. Ellátja a 2014-2020-as időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégia (továbbiakban: HFS) 
elkészítésével és felülvizsgálatával kapcsolatos azon feladatokat, mellyel a szakmai vezető 
megbízza. 

3. Ellátja a HFS végrehajtásához kapcsolódóan a benyújtásra kerülő támogatási igények előzetes 
formai és tartalmi értékelésével, a Döntéshozó Bizottság ülését követően pedig a kérelmek 
további kezelésével kapcsolatos azon feladatokat, mellyel a szakmai vezető megbízza.   

4. Ellátja a 2014-2020-as időszakra vonatkozó fejlesztési elképzelések alapján a támogatási 
kérelmek/pályázatok elkészítésével és lebonyolításával (pályázatírás a LEADER kérelmek 
kivételével, projekt menedzsment) kapcsolatos azon feladatokat, mellyel a szakmai vezető 
megbízza.  

5. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az egyesület elnöke, illetve a szakmai vezető 
esetileg megbízza. 

Elsősorban Egyesületünk munkatársai végzik a térségi animációra és a projekt fejlesztésre vonatkozó 
segítségnyújtást. A pályázati lehetőségek népszerűsítésére honlapunkon cikkeket helyezünk el, ezeket 
megosztjuk Facebook oldalunkon, e-mailben értesítjük tagjainkat, amelyben mindig megkérjük őket, 
hogy azt továbbítsák a településünkön működő, tevékenykedő érintett személyeknek, szervezeteknek. 
Havonta hírlevelet adunk ki, ezen felül a pályázati kiírások megjelenésekor Hírlevél különszámot is 
küldünk az arra feliratkozottaknak. A Hírlevélre bárki szabadon feliratkozhat a honlapunkon keresztül. 
Emellett fórumokat tartunk, ahol ismertetjük a főbb előírásokat, lehetőséget biztosítunk a kérdések 
feltételére, a fórum után egyedi elképzelések személyes megbeszélésére. Ezeken felül folyamatosan 
biztosítjuk a telefonos és személyes ügyfélfogadást, továbbá az e-mailen történő egyeztetést.  

A pályázatok értékelésénél folyamatos pályáztatást tervezünk. Szeretnénk a pályázati felhívások közül 
legelőször az 1 Mikrovállalkozások fejlesztésének támogatása (benyújtás: 2016. október 1. napjától), 
majd ezt követően a 2. Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának támogatása 
(benyújtás: 2016. december 1. napjától), a többi intézkedést pedig 2017. január 1. napjától történő 
benyújtással egyszerre megjelentetni. Az értékeléseket úgy kívánjuk elvégezni, hogy abban a 
megelőző két (január-február, március-április, május-június, július-augusztus, szeptember-október, 
november-december) hónapban beérkezett kérelmek/pályázatok vesznek részt. A beérkezett 
kérelmek/pályázatok előzetes adminisztrációs ellenőrzését, pontozás előkészítését a munkaszervezet 
dolgozói végzik, majd ezt követően a Döntéshozó Bizottság dönt a kérelmek végleges pontszámáról, a 
támogathatóságról. A döntéshozatalkor az előzetes pontozási szempont alapján történik a pontszám 
megállapítása, melyről a Döntéshozó Bizottság tagjai szavazással döntenek. A határozatképesség 
feltétele, hogy a Döntéshozó Bizottság 18 tagjának több mint a fele jelen legyen, ezt követően 
vizsgálni kell, hogy biztosított-e a közszféra képviselőinek 50%-ot el nem érő szavazati aránya. A 
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kiválasztás szempontrendszerét az intézkedéseknél leírt kritérium adják, csak az a kérelem/pályázat 
támogatható, mely megfelel az elvárt feltételeknek. Ezen felül a többletvállalások többletpontszámot 
jelentenek az egyes intézkedéseknél megfogalmazott pontozási szempontok szerint. Ezen pontszámok 
alapján történik meg a kérelmek/pályázatok rangsorolása.  

A pályázatok/kérelmek beérkezésével, azok döntéshozatalával, kérelmezők/pályázók értesítésével 
kapcsolatos dokumentumok az Egyesület elektronikus iktatóprogramban rögzíti pályázatonként külön-
külön főszámon. A pályázók részére a döntésről az értesítés a döntést követő 3 munkanapon belül 
elektronikus úton (e-mail) kerül megküldésre.  

A pályázatok kiválasztása során azok, akik részt vettek a projektek kidolgozásában (tartalmának 
kialakítása, pályázat előkészítése), nem vehetnek részt az adott pályázattal kapcsolatos értékelésben és 
döntéshozatalban. Bárki, aki érintett egy adott projektben, nyilatkoznia kell erről és nem vehet részt az 
adott projekt értékelésében és a döntéshozatalában. A döntés meghozatalakor a szavazatok legalább 
50%-át állami vagy önkormányzati költségvetési gazdálkodó szervnek nem minősülő tagok adják. A 
pályázatok kiválasztásával és a HACS működésével kapcsolatos döntéshozatali folyamatok további 
részlete az Irányító Hatóság előírásainak figyelembe vételével került meghatározásra.  

A Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítását elsősorban a Döntéshozó Bizottság tagjai és a 
munkaszervezet dolgozói segítik. A Döntéshozó Bizottság vezetője az egyesület elnöke (2007-2014-ig 
az egyesület alelnöke), aki korábban 8 évig volt polgármester, azt megelőzően pedig az általános 
iskola igazgatója. 2008-ban Ő volt a 2007-2013-as HVS-t készítő Tervezést Koordináló Csoport 
vezetője. Ő végezte a Közalapítvány és az Önkormányzat által megvalósított fejlesztések 
lebonyolítását a településen. A Döntéshozó Bizottság több tagja (Szalczer György, Baráth Sándor, 
Csöngei Gábor, Babits Emil, Hauber János, Oláh Kálmán Géza /több éve főállású falugondnok/, 
Pallang Sándor, Stankovics Ferenc, Toldi Tamás) részt vett a 2007-2013-as HVS elkészítésében, mint 
a Tervezést Koordináló Csoport tagjai, illetve a HVS felülvizsgálatában és a végrehajtásában, mint az 
akkor döntéshozatalra jogosult Elnökség tagjai. A 2011-es és 2013-as HVS felülvizsgálatban részt vett 
továbbá Modori László, Soós Roland, Takácsné Tompos Rita és Vörös Tibor is, akik szintén a 
Döntéshozó Bizottság tagjai. A Döntéshozó Bizottság új tagja, Topár Zsolt a Magyar Fogyatékosok 
Lovas Sportszövetség Egyesület vezetője. A szakmai vezető, munkaszervezet vezető 2007. 
augusztusától dolgozik az Egyesületnél, így aktívan részt vett az 2007-2013-as programidőszakra 
szóló Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elkészítésében, illetve végrehajtásában. Ezt megelőzően 
körjegyzőként dolgozott, ahol többek között pályázatok írásában és lebonyolításában is részt vett. Az 
igazgatásszervező végzettsége mellett rendelkezik többek között településfejlesztési szakelőadó, 
közbeszerzési referens és aranykalászos gazda szakképesítésekkel. A munkaszervezet egyik dolgozója 
2007. augusztusától dolgozik az Egyesületnél projektmenedzserként, ezt megelőzően a KDRFÜ 
munkatársa volt, polgármesterként és a Devecseri Kistérségi Társulás elnökeként is részt vett 
különböző területfejlesztési programok tervezésében, megvalósításában. A kertészmérnök diplomán 
felül többek között kertészmérnök-tanári és vállalkozó szakmérnöki másoddiplomával, 
Projektmenedzsment-szakérői végzettséggel rendelkezik. A munkaszervezet másik dolgozója 2015. 
március 24. napjától dolgozik az Egyesületnél, a gimnáziumi érettségit követően társadalombiztosítási 
ügyintéző szakképesítéssel rendelkezik, jelenleg tanítóképző főiskola tanári szakán tanul. A Helyi 
Fejlesztési Stratégia elkészítését szakértőként Balázs Tibor egyéni vállalkozó segítette, aki egyben a 
SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója is. A szervezet céljai között szerepel 
a hátrányos helyzetű és kisebbségi csoportok gazdasági szerepvállalásának segítése is. Balázs Tibor 
2016. június 1. napjától a Döntéshozó Bizottság állandó meghívottja tanácskozási joggal.    
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Egyesületünk a helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási tevékenységét, a projektirányítási feladataik 
ellátását a munkaszervezeti dolgozók közreműködésével segíti.    

Az Egyesület székhelye, munkaszervezeti irodája vidéki térségben, a fejlesztési területen, 8564 Ugod, 
Petőfi u. 15. szám alatt található bérelt ingatlan. Az irodarész kb. 160 m2, melyben 4 iroda és egy 
tárgyaló található. Az Egyesület többek között rendelkezik asztali számítógépekkel, laptopokkal, a 
feladatok ellátását segítő jogtiszta szoftverekkel, nyomtató/fénymásoló multifunkcionális készülékkel, 
vezetékes és mobiltelefonnal, szélessávú internettel.  

A működést az évente befolyó tagdíj, az EMVA programból származó működési támogatás, a saját 
pályázatokból befolyó összegek, illetve az Egyesület által nyújtandó szolgáltatásokkal kapcsolatos 
bevételek fogják fedezni. A jelenleg rendelkezésre álló információk figyelembe vételével 2016. június 
– 2020. december közötti időszakra, időarányosan került felosztásra a fejlesztési forrás arányában 
kapott 79,95 mFt működési támogatás. Ebből az animációs tevékenységre 2016. évben 0,5 mFt, majd 
a következő évekre évi 1 mFt került betervezésre, a többi támogatás az egyéb működési költségekre 
2016. évben 9,68 mFt, azt követően pedig évi 16,44 mFt összeggel. Ezen felül évi 2 mFt egyéb 
bevétellel terveztünk. Az évenkénti felosztást a 9. Indikatív pénzügyi terv tartalmazza. Az Egyesület 
részletes költségvetését a Közgyűlés évente fogadja el.  

 

8.4.	Kommunikációs	terv	

Egyesületünk a LEADER térség érintettjei, a leendő vagy nyertes pályázók és a további érdeklődők 
számára elsősorban az Egyesület https://smbleader.hu honlapján keresztül végzi a kommunikációt, a 
nyilvánosság tájékoztatását.  

Egyesületünk folyamatosan, havonta több alkalommal frissíti friss pályázati, egyesületi és egyéb 
hírekkel a honlapot. Itt kerül elhelyezésre a helyi termék és szolgáltatás katalógus, illetve a 
megvalósult fejlesztések bemutatása is. Szintén a honlapon kerülnek elhelyezésre a HACS főbb 
dokumentumai (Alapszabály, SZMSZ, közgyűlési határozatok, elnökségi és pénzügyi beszámolók, 
működési költséggel kapcsolatos adatok, stb.). A honlapon minden menüpontnál van lehetőség RSS 
2.0 feliratkozásra, ami megkönnyíti a friss információk minél előbbi eljuttatását az érdeklődők részére. 
Egyesületünk havonta elkészíti az elektronikus Hírlevelét, melyre feliratkozni szintén a honlapon 
keresztül lehet. A Hírlevelek megküldésre kerülnek a megadott e-mail címekre (legutóbb 208 e-mail 
címre), továbbá megtalálhatók honlapunkon, így azok is megtekinthetik, akik nincsenek feliratkozva 
rá.  

Egyesületünk folyamatosan küld tájékoztatásokat egy-egy meghatározott célcsoportnak a témától 
függően e-mailen: tagjainknak, nyertes pályázóinknak, stb. Ezek egy részét azzal küldjük meg a 
címzetteknek, hogy azt továbbítsák a településükön működő, élő érintett további személyeknek is.  

Időszakonként Tájékoztató Fórumokat, műhelymunkákat tartunk, melyeket honlapunkon előre 
meghirdetünk. A Fórumok ingyenes és nyilvánosak, azokon bárki részt vehet.  

Lehetőséget biztosítunk személyes és telefonos kapcsolatfelvételre, illetve az e-mailen keresztül 
történő megkeresésre, melyekre válaszolunk. Elérhetőségeink megtalálhatók honlapunkon, 
hírleveleinkben, az általunk megküldött e-mailekben.  
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A kommunikációs tevékenységért (honlap és hírlevél szerkesztés, e-mailek küldése, fórumok 
szervezése) elsősorban a szakmai vezető felelős, aki bizonyos tevékenységek elvégzésével, 
meghatározott csoportok részére az információ eljuttatásával megbízhatja a munkaszervezeti 
dolgozókat.  

A Helyi Fejlesztési Stratégiával kapcsolatos kommunikáció folyamatos, ezzel kapcsolatban a 
honlapon külön modul is létrehozásra került. Az eddig megvalósult, illetve a HFS véglegesítéséig 
megvalósuló kommunikációs tevékenység a 2. pontnál kerültek leírásra. A HFS Irányító Hatóság által 
történő jóváhagyását követően az erről szóló hírt megjelentetjük honlapunkon, megküldjük e-mailen a 
tagjainknak, majd betesszük a következő Hírlevelünkbe. A pályázati/támogatási felhívások 
elkészültéről szintén tájékoztató anyagot fogunk elhelyezni honlapunkon, illetve megküldjük 
különszámként Hírlevélben az érintetteknek. Ezen felül e-mailen értesítjük azokat, akik előzetesen 
Projektgyűjtő Adatlapon, vagy személyes/telefonos konzultáció keretében jelezték fejlesztési 
szándékukat Egyesületünknek. Ezt követően Tájékoztató Fórumokon ismertetjük a 
kérelmek/pályázatok benyújtásához szükséges feltételeket. A pályázati döntéseket követően e-mailen 
értesítjük a kérelmezőket, illetve statisztikai adatokat teszünk közzé a honlapunkon. A HFS keretében 
támogatott rendezvények programját a honlapunkon és a Hírlevélben tesszük közzé. A 
támogatásunkkal megvalósult fejlesztéseket bemutatjuk honlapunkon és Hírlevelünkben.   

A kommunikációs tevékenység közül a honlap üzemeltetésére, a Hírlevél kiadására kb. évi 350.000 Ft, 
a Tájékoztató Fórumokra, műhelymunkákra évente kb. 500.000 Ft kiadást tervezünk.  

 

8.5.	Monitoring	és	értékelési	terv	

A monitoring és értékelés elvégzése során figyelembe vesszük majd a később kiadásra kerülő 
iránymutatásokat, egyéb rendelkezéseket.   

A jelenleg rendelkezésre álló adatok, információk figyelembe vételével Egyesületünk a Helyi 
Fejlesztési Stratégia végrehajtása során a monitoring tevékenységet részben folyamatosan, részben 
időszakonként végzi a kérelmezőktől/pályázóktól az alábbiak szerint:  

Eredménymutató Adatforrás Begyűjtés módja Begyűjtés gyakorisága 

Megtartott munkahelyek száma. 

1. Pályázat 1. Papír alapon 1. Pályázat benyújtásakor 

2. Beszámoló 2-3. Formanyomtatvány 
e-mailen történő 
beküldése 

2. Megvalósítást követő 
30 napon belül 

3. Adatszolgáltatás 3. Évente április 1-30.  

Létrehozott új munkahelyek 
száma (FTE) - 
vállalkozásfejlesztés 

1. Pályázat 1. Papír alapon 1. Pályázat benyújtásakor 

2. Beszámoló 2-3. Formanyomtatvány 
e-mailen történő 
beküldése 

2. Megvalósítást követő 
30 napon belül 

3. Adatszolgáltatás 3. Évente április 1-30.  
Rövid Ellátási Láncban részt 
vevők száma (LEADER és 
egyéb VP) 

1. Beszámoló 1-2. Formanyomtatvány 
e-mailen történő 
beküldése 

1. Megvalósítást követő 
30 napon belül 

2. Adatszolgáltatás 2. Évente április 1-30.  

Létrehozott új munkahelyek 
száma (FTE) – 
programturizmus fejlesztése 

1. Pályázat 1. Papír alapon 1. Pályázat benyújtásakor 

2. Beszámoló 
2-3. Formanyomtatvány 
e-mailen történő 
beküldése 

2. Megvalósítást követő 
30 napon belül 

3. Adatszolgáltatás 3. Évente április 1-30.  

Együttműködésben részt vevő 
vállalkozások száma. 

1. Pályázat 1. Papír alapon 1. Pályázat benyújtásakor 

2. Beszámoló 
2-3. Formanyomtatvány 
e-mailen történő 

2. Megvalósítást követő 
30 napon belül 
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Eredménymutató Adatforrás Begyűjtés módja Begyűjtés gyakorisága 
3. Adatszolgáltatás beküldése 3. Évente április 1-30.  

Új szolgáltatások száma. 
1. Pályázat 1. Papír alapon 1. Pályázat benyújtásakor 

2. Beszámoló 
2. Formanyomtatvány e-
mailen történő beküldése 

2. Megvalósítást követő 
30 napon belül 

Együttműködésben részt vevő 
önkormányzatok, civil 
szervezetek, egyházak száma. 

1. Pályázat 1. Papír alapon 1. Pályázat benyújtásakor 

2. Beszámoló 2-3. Formanyomtatvány 
e-mailen történő 
beküldése 

2. Megvalósítást követő 
30 napon belül 

3. Adatszolgáltatás 3. Évente április 1-30.  

Munkahelyekre felvett képzett 
fiatalok száma. (Bármely OP) 

1. Beszámoló 1-2. Formanyomtatvány 
e-mailen történő 
beküldése 

1. Megvalósítást követő 
30 napon belül 

2. Adatszolgáltatás 2. Évente április 1-30.  

Vállalkozóvá vált fiatalok 
száma. (Bármely OP) 

1. Beszámoló 1-2. Formanyomtatvány 
e-mailen történő 
beküldése 

1. Megvalósítást követő 
30 napon belül 

2. Adatszolgáltatás 2. Évente április 1-30.  

Újonnan létrejövő formális és 
informális közösségek. 

1. Beszámoló 1-2. Formanyomtatvány 
e-mailen történő 
beküldése 

1. Megvalósítást követő 
30 napon belül 

2. Adatszolgáltatás 2. Évente április 1-30.  
Funkciójában akadályozott 
személyek (fogyatékos) jelentős 
állapotjavulása 

1. Beszámoló 1-2. Formanyomtatvány 
e-mailen történő 
beküldése 

1. Megvalósítást követő 
30 napon belül 

2. Adatszolgáltatás 2. Évente április 1-30.  
Támogatott rendezvényeken 
évente részt vevők száma 

Beszámoló 
Formanyomtatvány e-
mailen történő beküldése 

Megvalósítást követő 30 
napon belül 

 

A monitoring adatok feldolgozása a beérkezést követően folyamatosan történik, az információk 
visszacsatolása a HFS megvalósításába évente az előző évi tevékenységről szóló beszámolóval 
egyidejűleg, illetve esetenként a HFS felülvizsgálatához kapcsolódóan történik majd. 

Egyesületünk a saját tevékenységét évente kívánja értékelni az előző évi tevékenységről szóló 
beszámolóhoz kapcsolódóan. Ehhez minden év március végén közzéteszünk a honlapon egy értékelő 
kérdőívet a szervezet működésével, animációs tevékenységével kapcsolatban , melyet megküldünk a 
Hírlevél olvasóknak, tagjainknak, támogatást elnyert személyeknek/szervezeteknek, egyéb 
tevékenységünkkel érintett személyeknek/szervezeteknek. Az április hónapban visszaküldött 
kérdőívek alapján kerül sor az értékelés elvégzésére. A visszaküldött kérdőívek adatait elérhetővé 
tesszük honlapunkon. Ezen felül folyamatosan értékeljük a forrás-felhasználást a támogatási döntések, 
beérkező beszámolók alapján.  

A saját tevékenységről szóló értékelések eredményét közzétesszük honlapunkon, betesszük a 
Hírlevélbe és megküldjük a tagjainknak. Ezen felül a monitoring tevékenységgel, a 
forrásfelhasználással kapcsolatos adatokat folyamatosan frissítve elérhetővé tesszük honlapunkon a 
Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 menüpont alatt. .  
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9.	Indikatív	pénzügyi	terv	

 

A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) 

    Forrás: EMVA LEADER 19.2 alintézkedés 

Ssz.  Az intézkedések megnevezése  2016*  2017*  2018*  2019*  2020*  Összesen  % 

1  Mikrovállalkozások fejlesztéseinek 
támogatása 

    88,300  20,000     108,300  28% 

2  Mezőgazdasági termék előállításának 
és feldolgozásának támogatása 

    67,000        67,000  17% 

3  Közösségi turisztikai szolgáltatások 
fejlesztésének támogatása 

    60,000  16,139     76,139  20% 

4  Közösségi célú eszközbeszerzés 
támogatása 

    70,000  10,000     80,000  21% 

5  Értékkel bíró helyi vagy térségi 
rendezvények támogatása 

    30,000  10,000  11,880  51,880  14% 

  Összesen  0   0   315,300  56,139  11,880  383,319    

* Az évenkénti bontás tájékoztató jellegű, a beérkező pályázatok ismeretében a Döntéshozó Bizottság átcsoportosíthat az intézkedésre biztosított forráskeret összegéig.  

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)  

  Forrás: EMVA LEADER 19.4 alintézkedés 

  2016  2017  2018  2019  2020  Összesen 

Működési költségek  8,490   17,000   16,500   14,000   14,000   69,990  

Animációs költségek  0,426   1,000   1,000   0,500   0,500   3,426  

Egyéb tervezett bevételek2  0,070   2,000   2,000   2,000   2,000   8,070  

Összesen  8,986   20,000   19,500   16,500   16,500   81,486  

 

                                                            
2 Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb. 
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10.	Kiegészítő	információk		

 

LEADER	intézkedésekhez	kapcsolódó	fogalmak,	formanyomtatványok:	

Adatszolgáltatás: A fenntartás kötelezettséggel érintett fejlesztésekről a fenntartási időszakban 
évente, minden év április 1. és április 30. között az SMB LEADER Egyesülethez benyújtandó 
monitoring adatszolgáltatás https://smbleader.hu/images/cikkek/HFS-tervezes-2015-
2016/Adatszolgaltatas.doc  

Beszámoló: https://smbleader.hu/images/cikkek/HFS-tervezes-2015-2016/Beszamolo-
fejlesztesrol.doc  

Együttműködés: A támogatásból megtartásra kerülő rendezvény esetén közös szervezés, 
lebonyolítás, melynek során megjelölésre kerül, hogy melyik fél mit vállal a szükséges 
tevékenységekből (anyagi vállalás, eszköz biztosítása, munkaerő biztosítása, stb.). A fenntartási 
kötelezettséggel érintett, támogatással megvalósuló fejlesztés esetleges megvalósítása, továbbá minden 
esetben a fenntartási időszakban az üzemeltetésre, működtetésre, minél hatékonyabb kihasználásra 
vonatkozó, a támogatottól gazdaságilag független más személlyel, szervezettel történő folyamatos, 
vagy időszakos (legalább évente egy alkalommal megvalósuló) munkamegosztás, melynek során a 
fejlesztés tárgyát az együttműködő személy/szervezet használhatja, vagy részére azzal valamilyen 
tevékenységet végeznek, szolgáltatást nyújtanak. Az együttműködés feltételeit Együttműködési 
megállapodásban kell rögzíteni, melyet csatolni szükséges a pályázathoz/kérelemhez. 

Együttműködési megállapodás: Olyan magánokirat, amely legalább az alábbi elemeket tartalmazza: 
kérelmet benyújtó és partner nevét, székhelyét, szükség esetén telephelyét (ha a székhely nem a 
LEADER térségben található), adószámát; a fejlesztés megvalósítására és/vagy üzemeltetési idejére 
vonatkozó, a projekthez kapcsolódó együttműködés célját és tartalmát; aláírás helyét és idejét; 
cégszerű aláírásokat, magánszemély aláíró esetén két tanú nevét, címét és aláírását. 

Értékkel bíró rendezvény: olyan rendezvények, attrakciók köre, melyek programjában megjelennek 
a térségben megtalálható történelmi, kulturális értékek, hagyományok, illetve kiemelt hangsúlyt 
kapnak nemzetünkre jellemző, a magyarság történelmi, kulturális hagyományai, építészeti és kulturális 
örökségeinek elemeire épülő tevékenységek, produkciók. 

Flatrate módú elszámolás: a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben 
meghatározott egyszerűsített százalékban meghatározott átalány.  

Helyi Szolgáltatás Adatlap: https://smbleader.hu/images/cikkek/Helyi-Termek-Katalogus/Adatlap-
helyi-szolgaltatas.doc 

Helyi termék és szolgáltatás: a Helyi Fejlesztési Stratégiában szereplő fejlesztési terület és Pápa 
város közigazgatási területén (SMB LEADER térség) készített bármely termék, illetve végzett 
szolgáltatás. 

Helyi termék és szolgáltatás katalógus: A helyi termék előállítók, szolgáltatást nyújtók által az 
iroda@smbleader.hu e-mail címre beküldött Adatlap vagy egyéb bemutatkozó anyag és mellékelt 
fényképek alapján ingyenes megjelenést biztosító, az SMB LEADER térség helyi termékeit, 
szolgáltatásait bemutató cikkek, mely címke (termék, szolgáltatás fajtája szerint) is rendszerezi a 
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termékeket, szolgáltatásokat. További információk az alábbi linken: https://smbleader.hu/helyi-
termek-katalogus/6-helyi-termek-katalogus.html 

Helyi Termék Adatlap: https://smbleader.hu/images/cikkek/Helyi-Termek-Katalogus/Adatlap-helyi-
termek.doc 

Jármű: Forgalomba helyezett, a közúti közlekedésben rendszámmal ellátottan résztvevő eszköz.  

LEADER Olimpia: Olyan vetélkedő sorozat a LEADER térség települései számára, ahol egyéni és 
csapatsportokban, valamint a hazánk történelméhez, néprajzi és helytörténeti emlékekhez kapcsolódó 
kérdésekből álló elméleti vetélkedők alatt mérhetik össze tudásukat a települések által indított 
versenyzők.  

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikrovállalkozás: olyan mikrovállalkozás (egyéni 
vállalkozó vagy gazdasági társaság), mely árbevételének a mezőgazdasági tevékenységből származó 
aránya nem éri el az 50%-ot 

Projekt Adatlap: https://smbleader.hu/images/cikkek/HFS-tervezes-2015-2016/Projekt-
Adatlap_SMB_20170531.doc  

Programterv értékkel bíró rendezvényhez: https://smbleader.hu/images/cikkek/HFS-tervezes-2015-
2016/Programtervezet-2016.doc  

SMB LEADER térség: A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport fejlesztési 
területe (41 település közigazgatási területe) és Pápa város közigazgatási területe. 

Támogató nyilatkozat Értékkel bíró térségi rendezvény támogatásához: 
https://smbleader.hu/images/cikkek/HFS-tervezes-2015-2016/Tamogato-nyilatkozat-tersegi-
rendezveny.doc   

 

LEADER	térségünk	hosszú	távú,	2025‐ig	szóló	küldetése	

 

„Helyi örökségek és a megfiatalodó falvak térsége” 

Rendezett utcák, épületek, megfiatalodó falvak térsége, amelyben a kulturális örökség és/vagy az 
elhanyagolt épületek újragondolásával, felújításával új lehetőségek jönnek létre a térség fiataljai 
számára gazdasági, kulturális, egészségmegőrzési és szórakoztatási szempontból. 

 

„Helyi termékek a helybejövőknek szívesen!”  

A helyi termelők és szolgáltatók helyben előállított minőségi termékeket kínálnak az idelátogatóknak, 
amelyhez egységes arculatot és marketingstratégiát, illetve vállalkozásösztönző és szemléletformáló 
programokat, pályázati tanácsadást, és képzéseket kapnak támogatásként. 

 

„Helyi szolgáltatások a helybejövőknek szívesen!” 
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Helyi szolgáltatások felkutatása, felmérése, adatbázisba rögzítése és folyamatos aktualizálása a 
turizmus területén, hogy a kínálattal a turisták több célcsoportjának is tudjanak minőségi szolgáltatást 
nyújtani, amelyhez egységes arculatot és marketingstratégiát, illetve vállalkozásösztönző és 
szemléletformáló programokat, pályázati tanácsadást, és képzéseket kapnak támogatásként. 

 

„Helyi termékek a helyieknek!”  

Helyi termelési lehetőségek felkutatása, családi vállalkozások, őstermelők, kistermelők támogatása és 
ösztönzése. Helyi termék piacok, illetve helyi termékek házhozszállításának ösztönzése a Rövid 
Ellátási Lánc elvének megfelelően.  

 

„Helyi szolgáltatások a helyieknek!” 

Helyi szolgáltatások felkutatása, felmérése, adatbázisba rögzítése és folyamatos aktualizálása, hogy a 
kínálattal a helyi lakosok több célcsoportjának is tudjanak elérhető szolgáltatást nyújtani, amelyhez 
vállalkozásösztönző és szemléletformáló programokat, pályázati tanácsadást, és képzéseket kapnak 
támogatásként. 

 

„Helybe jövő mesterlegény/mesterleány”  

A nemzetközi együttműködések keretében tanulmányutak, térségek közötti tudáscsere programok 
szervezése a régmúlt szakmák, mesterségek, hagyományok megismeréséhez, és/vagy az új innovációs 
lehetőségek, fejlesztési irányok átvételéhez.  

 

„Helyben növő fiatal mesterlegény/mesterlány”  

A térségben, illetve a közelben levő szakiskolák, főiskolák, egyetemek tanulói számára gyakornoki 
helyek biztosítása a turizmus, kézművesség, mezőgazdasági területén azzal a szándékkal, hogy az 
adott területen akár a jövőben munkalehetőséget találjon.  

 

„Helybejövő lehetőségek”  

Tanácsadói busz szolgáltatás kialakítása, amely a térség településeit meghatározott menetrend szerint 
körbejárva nyújt szemléletformáló és tájékoztató képzéseket és tanácsadási lehetőségeket a 
vállalkozásindítás, és -fejlesztés témakörében és a munkavállalás témájában.  

 

„Van egy HEPPEM”  

Olyan „SMB LEADER APP” (mobil alkalmazás) fejlesztése, amelynek segítségével mindenki 
számára lehetőség nyílik arra, hogy a helyi termékeket és szolgáltatásokat, valamint a helyi történelmi, 
kulturális és természeti örökség elemeit megjelenítsék egy közös tudásbázisba.  
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„Helyi Y-Próba”  

Az Y generáció bevonása a helyi termékek és szolgáltatások anonim minősítésébe a „Mystery 
Shopping” módszer alkalmazásával, a LEADER által kidolgozott elemzési szempontok alapján. A 
fiatal generáció szemléletének és véleményének beépítése a fejlesztésekbe és visszacsatolása a helyi 
termelők, szolgáltatók felé.  

 

„Légy helyben NAGY!”  

Olyan kampánykezdeményezés, amikor a helyi közösségek évente legalább egyszer egy bizonyos 
napon összefognak és aznap egy helyi cél érdekében tesznek valami jót, valami nagyot. A kampányt a 
HACS hirdeti meg, és teszi közzé az egyes közösségek beszámolóit, képeit és eredményeit, 
nyilvánosan elismerve a legNAGYobbakat.   

 

„Helyi Kiválóságok kerestetnek!”  

A térségi kiemelkedő munka elismerésére egy évenként megítélésre kerülő díj alapítása, amelyet a 
közösség szavazatai alapján kerül átadásra több kategóriában. Célja a közösség és összetartozás 
érzésének növelése, és a térségben végzett munka társadalmi elismerése.   
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Mellékletek	
 

 

1.	LEADER	HACS	területe	
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2. Lakónépesség	2013.	év	végén	településenként	
 

Sorszám Település Járás Kistérség 
Lakónépesség 

(fő) 
Nemzetiségi 

önkormányzat 

1.  Adásztevel Pápai Pápai 821 német 

2.  Apácatorna Devecseri Devecseri 171 - 

3.  Bakonyjákó Pápai Pápai 622 német 

4.  Bakonykoppány Pápai Pápai 198 német 

5.  Bakonyság Pápai Pápai 48 - 

6.  Bakonyszücs Pápai Pápai 312 német 

7.  Bakonytamási Pápai Pápai 643 roma 

8.  Béb Pápai Pápai 241 német 

9.  Borszörcsök Devecseri Devecseri 379 roma 

10.  Csehbánya Ajkai Ajkai 293 német 

11.  Csót Pápai Pápai 1 002 roma 

12.  Dabrony Devecseri Devecseri 353 - 

13.  Devecser Devecseri Devecseri 4 378 roma 

14.  Farkasgyepű Ajkai Pápai 358 német 

15.  Gic Pápai Pápai 356 - 

16.  Homokbödöge Pápai Pápai 703 - 

17.  Kamond Devecseri Devecseri 441 roma 

18.  Karakószörcsök Devecseri Devecseri 257 - 

19.  Kerta Devecseri Devecseri 635 - 

20.  Kisberzseny Devecseri Devecseri 82 - 

21.  Kisszőlős Devecseri Devecseri 134 roma 

22.  Kolontár Devecseri Devecseri 682 - 

23.  Kup Pápai Pápai 471 német, roma 

24.  Lovászpatona Pápai Pápai 1 125 roma 

25.  Magyarpolány Ajkai Ajkai 1 162 német 

26.  Nagyalásony Devecseri Devecseri 462 - 

27.  Nagydém Pápai Pápai 355 - 

28.  Nagypirit Devecseri Devecseri 259 - 

29.  Nagytevel Pápai Pápai 523 német 

30.  Nóráp Pápai Pápai 207 - 

31.  Pápakovácsi Pápai Pápai 586 német 

32.  Pápasalamon Pápai Pápai 360 - 

33.  Pápateszér Pápai Pápai 1 146 német, roma 

34.  Pusztamiske Devecseri Devecseri 409 roma 

35.  Somlójenő Devecseri Devecseri 296 roma 

36.  Somlóvásárhely Devecseri Devecseri 1 137 roma 

37.  Somlóvecse Devecseri Devecseri 69 - 

38.  Tüskevár Devecseri Devecseri 563 - 

39.  Ugod Pápai Pápai 1 378 német 

40.  Városlőd Ajkai Ajkai 1 323 német, roma 

41.  Vid Devecseri Devecseri 133 - 

Összesen: 25 073  
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3. Lakónépesség	száma	az	év	végén	

 
 
 

4. Állandó	népességen	belül	a	0‐14	évesek	aránya	(%)	
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5. Állandó	népességen	belül	a	60‐x	évesek	aránya	(%)	

 
 



73 

6. A	cigány	(romani,	beás)	etnikai	kisebbséghez	tartozó	népesség	aránya	(%),	2011	
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7. Természetes	szaporodás,	fogyás	(ezrelék)	
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8. Kereskedelmi	szálláshelyek	szállásférőhelyeinek	száma	(db)	

 
 

9. Falusi	szálláshelyek	férőhelyeinek	száma	(db)	
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10. Szálláshelyek	településenként	
 

Sorszám Település 

2013. év  2014-2015. évben 

Kereskedelmi 
szálláshely 

férőhely (db) 

Falusi 
szálláshely 

férőhely (db) 

Összes 
férőhely 

(db) 

támogatásból 
megvalósult új 
falusi és egyéb 

szálláshely 
férőhely (db) 

1.   Bakonykoppány 55 8 63  

2.   Bakonyság   10 10  

3.   Bakonyszücs   37 37  

4.   Bakonytamási   2 2  

5.   Csehbánya   26 26  

6.   Csót     0 11 

7.   Dabrony   8 8  

8.   Devecser 8   8  

9.   Farkasgyepű 106 8 114  

10.   Homokbödöge     0 10 

11.   Kup   16 16  

12.   Lovászpatona   29 29 12 

13.   Magyarpolány   88 88  

14.   Nagytevel 22   22 10 

15.   Pápakovácsi 0 18 18 12 

16.   Somlójenő 12 0 12  

17.   Somlóvásárhely     0 23 

18.   Tüskevár   6 6  

19.   Ugod 59 52 111  

20.   Városlőd 145 16 161  

  Összesen: 407 324 731 78 
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11. Regisztrált	munkanélküliek	száma	(fő)	

 
 
 

12. Munkanélküliségi	ráta	(%)	
Regisztrált munkanélküliek száma száz 15‐59 éves állandó lakosra. 
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13. NATURA	2000	hálózat	területei	
275/2004. (X.8.) Korm. rend. hatálya alá tartozó területek 

(forrás: Balaton-felvidéki Nemzeti Park áttekintő térképe, www.bfnp.hu)  
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14. Védett	természeti	területek	
(forrás: TeIR térinformatika – Magyarország védett természeti területei) 
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15. A	turizmus,	az	ipar	és	az	innováció	kiemelt	célterületei	Veszprém	megyében	

 

16. Veszprém	megye	területrendezési	terve	
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17. Elnökség,	Döntéshozó	Bizottság,	Felügyelő	Bizottság,	Helyi	Bíráló	Bizottság	
 

Elnökség tagjai 
 

  Név Képviselt szervezet 
1.  Szalczer György (elnök) Pápateszér Községért Közalapítvány 
2.  Baráth Sándor (alelnök) Kreinbacher Birtok Kft. 
3.  Csöngei Gábor (alelnök) Nagyalásony Község Önkormányzata 

 
Döntéshozó Bizottság tagjai 

 
  Név Képviselt szervezet 

1.  Szalczer György (elnök) Pápateszér Községért Közalapítvány 
2.  Baráth Sándor (alelnök) Kreinbacher Birtok Kft. 
3.  Csöngei Gábor (alelnök) Nagyalásony Község Önkormányzata 
4.  Babits Emil Schweighoffer Gyula Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 
5.  Burján Ernő  Burján Ernő őstermelő 
6.  Hauber János Hauber János vállalkozó, őstermelő 
7.  Jakab Imréné Tüskevár Község Önkormányzata 
8.  Marton Zsolt Somlóvásárhely Község Önkormányzata 
9.  Modori László Borszörcsök Község Önkormányzata 
10.  Nemes Ferencné Somlójenő Község Önkormányzata 
11.  Oláh Kálmán Géza Bakonyszücs Község Önkormányzata 
12.  Pallang Sándor Doroti Bt. 
13.  Soós Roland Soós-Dózer Kft. 
14.  Stankovics Ferenc Nóráp Község Önkormányzata 
15.  Topár Zsolt Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület 
16.  Takácsné Tompos Rita Jákó-Klub Egyesület 
17.  Toldi Tamás Agrosystem Bt. 
18.  Vörös Tibor Ugod Község Önkormányzata 

 
Felügyelő Bizottság tagjai 

 
  Név Képviselt szervezet 

1.  Orbán Balázs Brilázs Kft. 
2.  Pintér Imre Lovászpatona Község Önkormányzata 
3.  Szabó Róbert Vid Község Önkormányzata 

 
Helyi Bíráló Bizottság tagjai 

 
  Név Képviselt szervezet Szféra 

1.  Babits Emil 
Schweighoffer Gyula Német Nemzetiségi 
Kulturális Egyesület 

civil 

2.  Oláh Kálmán Géza 
Bakonyszücs Község Önkormányzata 
(falugondnok is) 

közösségi 

3.  Pallang Sándor Doroti Bt. üzleti 
4.  Polauf Gyula MOGETIANA Egyesület civil 
5.  Soós Géza Soós-Dózer Kft. üzleti 
6.  Stankovics Ferenc Nóráp Község Önkormányzata közösségi 
7.  Toldi Tamás AgrosystemBt. üzleti 

8.  Topár Zsolt 
Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség 
Egyesület 

civil 

9.  Vörös Tibor Ugod Község Önkormányzata közösségi 
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  Név Képviselt szervezet Szféra 
póttag Baráth Sándor Kreinbacher Birtok Kft. üzleti 
póttag Csöngei Gábor Nagyalásony Község Önkormányzata közösségi 
póttag Szalczer György Pápateszér Községért Közalapítvány civil 

 

18. Tagság	2016.	május	31‐én	
 

 Szervezet Képviselő 
1. Pápateszér Községért Közalapítvány Szalczer György         (elnök) 
2. Kreinbacher Birtok Kft. Baráth Sándor            (alelnök) 
3. Nagyalásony Község Önkormányzata Csöngei Gábor           (alelnök) 
4. Adásztevel Község Önkormányzata Fodor Béla 
5. AGROPRODUKT Zrt. Pethő Zoltán / Mádl István  
6. Agrosystem Bt.  Toldi Tamás 
7. Apácatorna Község Önkormányzata Kovács Béla 
8. BAKONYALJA BT. Pallangné Marton Judit  
9. Bakonyjákó Község Önkormányzata Gerdenics Gábor 

10. Bakonykoppány Község Önkormányzata Tekán István 
11. Bakonyság Község Önkormányzata Kiss Lajos 
12. Bakonyszücs Község Önkormányzata Oláh Kálmán Géza 
13. Bakonytamási Evangélikus Egyházközség Szakos Csaba 
14. Bakonytamási Község Önkormányzata Németh Károly 
15. Bakonytamási Torna Club Fejes Ákos 
16. Balázs Tibor Balázs Tibor 
17. Béb Község Önkormányzata Brunner Imre 
18. Béb Községért Közalapítvány Masszi László 
19. Bencs Kft. Bencs Csaba 
20. Borszörcsök Község Önkormányzata Modori László József 
21. Brilázs Kft. Orbán Balázs 
22. Burján Ernő őstermelő Burján Ernő 
23. Csehbánya Község Önkormányzata Straub Dávid 
24. Csót Község Önkormányzata Kékesi István János 
25. Csőbör Károly őstermelő Csőbör Károly 
26. Dabrony Község Önkormányzata Kozma Sándor 
27. Devecser Város Önkormányzata Ferenczi Gábor 
28. Doroti Bt. Pallang Sándor 
29. Doroti Pack Kft. Pallangné Marton Judit 
30. Farkasgyepű Község Önkormányzata Takácsné Légrádi Edina 
31. Fódi István vállalkozó Fódi István 
32. Frum Ferenc vállalkozó Frum Ferenc 
33. Gic Község Önkormányzata Sebestyén Zoltánné 
34. Hauber János vállalkozó, őstermelő Hauber János 
35. Homokbödöge Község Önkormányzata Áldozó Péter 
36. Jákó-Klub Egyesület Takácsné Tompos Rita  
37. Kamond Község Önkormányzata Asbóth Szabolcs 
38. Karakószörcsök Község Önkormányzata Szabóné Piriti Márta 
39. Keresztes Bázis Kft. Keresztes Csaba 
40. Kerta Község Önkormányzata Nagyné Varga Anikó 
41. Kis Pál vállalkozó Kis Pál 
42. Kisberzseny Község Önkormányzata Ferenczy Lajos 
43. Kisszőlős Község Önkormányzata Árik István 
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 Szervezet Képviselő 
44. Kolontár Község Önkormányzata Tili Károly 
45. Kup Község Önkormányzata Hiér Judit 
46. Levino Bt. Molnárné Gáll Aliz 
47. Lovászpatona Község Önkormányzata Pintér Imre 
48. Lovászpatonáért Alapítvány Fehér Mária 
49. Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület Topár Zsolt 
50. Magyarpolány Község Önkormányzata Grőber József 
51. Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Közalapítvány Daragó Miklós 
52. Marcal-Völgyi Sólyom Vadásztársaság Németh Attila / Pethő Jenő 

53. 
MOGETIANA Vidékfejlesztési és Hagyományőrző 
Egyesület 

Polauf Gyula 

54. 
Nagyalásony Község Kultúrájáért, Kulturális Öröksége 
Megóvásáért Közalapítvány 

Nyámándiné Rozner Gyöngyi 

55. 
Nagyalásony-Dabrony-Nemesszalóki Társult 
Evangélikus Egyházközség 

Pethő Judit 

56. Nagydém Község Önkormányzata Marics Lajos 
57. Nagypirit Község Önkormányzata dr. Gaál Edit 
58. Nagypirit Községért Közalapítvány Hajmási Zsoltné 
59. Nagypirit, Kispirit Polgárőr Egyesület Pető László 
60. Nagytevel Község Önkormányzat Orbán Sándor 
61. NATURA Farm 2000 Kft. Németh Zoltán 
62. Német Nemzetiségi Egyesület (Béb Községi) Hauber János 
63. NORMASPED Kft. Kálmán Zsolt 
64. Nóráp Község Önkormányzata Stankovics Ferenc 
65. Pápa Város Önkormányzata dr. Áldozó Tamás Róbert 
66. Pápakovácsi Község Önkormányzata Burghardt Ferenc 
67. Pápasalamon Község Önkormányzata Bánki Mihály Pálné 
68. Pápateszér Község Önkormányzata Völfinger Béla 
69. Pápateszéri Sportegyesület Forsthoffer István 
70. Pethő Jenő vállalkozó Pethő Jenő 
71. Pusztamiske Község Önkormányzata Poór Zoltán 
72. RANDS Kft. Erdős Rita Margit 
73. SCHAFFLER Szolgáltató Bt. Schaffler György 

74. 
Schweighoffer Gyula Német Nemzetiségi Kulturális 
Egyesület Nagytevel 

Babits Emil Ferenc 

75. Somi 98 Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt Somogyi László 
76. Somlójenő Község Önkormányzata Nemes Ferencné 
77. Somlótája Vadásztársaság Nardai Sándor 
78. Somlóvásárhely Jövőjéért Egyesület Marton László 
79. Somlóvásárhely Község Önkormányzata Marton Zsolt 
80. Somlóvecse Község Önkormányzata Molnár Károlyné 
81. Somló-Zsák Kender Jutah Kft. Tornai Tamás / Henger Károly 
82. Soós-Dózer Kft. Soós Roland 
83. Strommer Ferencné vállalkozó Strommer Ferencné 
84. Sutoczky Evelin Sutoczky Evelin 
85. Szücs Jövőjéért Közalapítvány Holczingerné Szabó Andrea 
86. Táncsics MG Zrt Kozma Sándor 
87. TARAVIS PLUSZ Kft. Szabó Ákos 
88. TESZÉR-BEREK Kft. Sutoczkyné Kiss Erika 
89. Tornai Pincészet Kft Tornai Tamás 
90. Tóth Szabolcs Tóth Szabolcs 
91. Tüskevár Jövőjéért Egyesület Németh László / Nagy Klementína 
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 Szervezet Képviselő 
92. Tüskevár Község Önkormányzata Jakab Imréné 
93. Ugod Község Önkormányzata Vörös Tibor Miklós 
94. Varga József vállalkozó Varga József 
95. Városlőd Község Önkormányzata Csekényi István 
96. Városlődi Horgászegyesület Nagy József 
97. Vas Kovács Kft. Vas-Kovács Sándor 
98. Vid Község Önkormányzata Szabó Róbert 
99. Vino-Trans Kft Fazekas András 
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19. Értékkel	bíró	helyi	rendezvényre	igényelhető	maximális	támogatási	összeg	

Sorszám  Település 
Lakónépesség 

(fő) 
összesen  (Ft) 

1 rendezvény 
esetén 

Ft/rendezvény 

2 rendezvény 
esetén 

Ft/rendezvény 

1 Adásztevel 821 1 203 100 1 203 100 601 550 
2 Apácatorna 171 488 100 488 100 244 050 
3 Bakonyjákó 622 984 200 984 200 492 100 
4 Bakonykoppány 198 517 800 517 800 258 900 
5 Bakonyság 48 352 800 352 800 176 400 
6 Bakonyszücs 312 643 200 643 200 321 600 
7 Bakonytamási 643 1 007 300 1 007 300 503 650 
8 Béb 241 565 100 565 100 282 550 
9 Borszörcsök 379 716 900 716 900 358 450 
10 Csehbánya 293 622 300 622 300 311 150 
11 Csót 1 002 1 402 200 1 402 200 701 100 
12 Dabrony 353 688 300 688 300 344 150 
13 Devecser 4 378 5 115 800 5 115 800 2 557 900 
14 Farkasgyepű 358 693 800 693 800 346 900 
15 Gic 356 691 600 691 600 345 800 
16 Homokbödöge 703 1 073 300 1 073 300 536 650 
17 Kamond 441 785 100 785 100 392 550 
18 Karakószörcsök 257 582 700 582 700 291 350 
19 Kerta 635 998 500 998 500 499 250 
20 Kisberzseny 82 390 200 390 200 195 100 
21 Kisszőlős 134 447 400 447 400 223 700 
22 Kolontár 682 1 050 200 1 050 200 525 100 
23 Kup 471 818 100 818 100 409 050 
24 Lovászpatona 1 125 1 537 500 1 537 500 768 750 
25 Magyarpolány 1 162 1 578 200 1 578 200 789 100 
26 Nagyalásony 462 808 200 808 200 404 100 
27 Nagydém 355 690 500 690 500 345 250 
28 Nagypirit 259 584 900 584 900 292 450 
29 Nagytevel 523 875 300 875 300 437 650 
30 Nóráp 207 527 700 527 700 263 850 
31 Pápakovácsi 586 944 600 944 600 472 300 
32 Pápasalamon 360 696 000 696 000 348 000 
33 Pápateszér 1 146 1 560 600 1 560 600 780 300 
34 Pusztamiske 409 749 900 749 900 374 950 
35 Somlójenő 296 625 600 625 600 312 800 
36 Somlóvásárhely 1 137 1 550 700 1 550 700 775 350 
37 Somlóvecse 69 375 900 375 900 187 950 
38 Tüskevár 563 919 300 919 300 459 650 
39 Ugod 1 378 1 815 800 1 815 800 907 900 
40 Városlőd 1 323 1 755 300 1 755 300 877 650 
41 Vid 133 446 300 446 300 223 150 

(Számítás alapja: 300.000 Ft + 1.100 Ft/lakó) 


