Az Egyesület Zala megye
észak-keleti részén,
Hévíz és Zalaszentgrót
térségének 34 településén
tevékenykedik.

Együttműködés • Értékteremtés • Vidékfejlesztés

Lakosságszám: 30 544 fő
Terület: 462 km2

A Zala Termálvölgye Egyesület
a LEADER program helyi
megvalósítására 2008-ban létrehozott
vidékfejlesztési civil
szervezet.

Irodáink
8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9.
(LEADER Ház, tetőtér)
Telefon / Fax: 83/361-305
8394 Alsópáhok, Fő út 65.
(Polgármesteri Hivatal)
Telefon / Fax: 83/341-095
E-mail: info@zalatermalvolgye.hu
Honlap: www.zalatermalvolgye.hu

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

Hévízi kistérség (8 település)
Zalaszentgróti kistérség (25 település)
Keszthelyi kistérség (1 település)

Mi az Egyesület feladata?
• Helyi fejlesztési elképzelések felkarolása, összehangolása, támogatása
• Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megalkotása és végrehajtása
• Közel 1 milliárd forint európai uniós fejlesztési forrás felhasználásának
helyi koordinációja
• Vidékfejlesztési Minisztérium együttműködő partnere a 2007-2013-as
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. és IV.
tengelye lebonyolításában

LEADER

„közösségi kezdeményezés
a vidék gazdasági
fejlesztése érdekében”

Az Egyesület szervezeti felépítése

TEVÉKENYSÉGEINK

szervezeti felépítés
Önkormányzatok
34 db
Vállalkozások
44 db
Civil
szervezetek
24 db

Természetes
személyek
8 fő

Kik
alkotják az
Egyesületet?
Az Egyesülethez a térség
vidékfejlesztésében érdekelt
helyi szereplõk szabadon csatlakozhatnak. A tagság jelenleg 100
fõ fölötti.

Stratégiai tervezés

Elle

Felügyelő
Bizottság
3 tag

Irán

yítás
Elnökség
7 tag

Döntéshozatal

TEVÉKENYSÉGEINK

és
nőrz

Munkaszervezet
4 fő

Alulról felfelé építkező
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS)
kidolgozása – a térség
adottságainak, igényeinek
megfelelő fejlesztési célok
meghatározása.

Végreh

ajtás

Közgyűlés

Támogatási
kérelem és
pályázatkezelés

Munkaszervezet
Az akciócsoport adminisztratív feladatait
4 fős munkaszervezet látja el.
Az egyesület 2009. őszétől a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal által akkreditált közreműködő
szervezeti feladatokat lát el a térségi vidékfejlesztési pályázatok vonatkozásában.

A helyi stratégia megvalósítását
szolgáló projektek kiválasztása és
azok támogatása,
mentorálása

LEADER
vidékfejlesztés

KERESSEN MINKET Ha helyi terméket szeretne előállítani, értékesíteni...
Ha innovatív fejlesztési elképzeléséhez keres pályázati lehetõséget...
Ha Ön is úgy gondolja, hogy együttmûködésben könnyebb...
Ismerje
meg tevé
kenységein
ket, látogasso
n el honlapunkra!

www.zalatermalvolgye.hu

A helyi közösség különböző
társadalmi-gazdasági szereplőinek
bevonása, partnersége.
Hálózatépítés, Közösségépítés,
Innováció, Együttműködések,
Tapasztalatcsere, Kommunikáció,
Információs
portál működtetése

