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Szakmai beszámoló 2009
A Zala Termálvölgye Egyesület LEADER helyi akciócsoportként 2009-ben is az Irányító
Hatóság által számára megszabott feladatokat látta el. Az Egyesület legfontosabb feladata,
hogy az általa elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (továbbiakban: HVS) végrehajtása,
melyhez a forrást az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: ÚMVP) III.
és IV. tengelye biztosítja. Az Egyesület 2015-ig kb. 1 milliárd forint forrás térségi
felhasználásában működik közre.
Jelentős és ugyanakkor váratlan változás volt az egyesületi működésben, hogy 2009. őszén a
térségi pályázatok vonatkozásában a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
átadta az ügyintézői feladatokat az Egyesület Munkaszervezetének.
Az új feladatok teljesítéséhez az Egyesület zalaszentgróti irodáját akkreditálni kellett
(beléptető-, tűzjelző- és riasztó rendszer beszerelése stb.). Mára az Egyesület egyfajta „kis
MVH kirendeltségként” végzi a munkáját. A munkaszervezet dolgozói A1, A2, A3 ügyintézői
és helyszíni ellenőri feladatokat kellett, hogy felvállaljanak. Ezek a feladatok azóta az
Egyesület munkatársai munkaidejének kb. 90%-át tölti ki.
MVH-tól átvett ügyintézői feladatok:
- Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) kezelése, feltöltése a pályázatok
vonatkozásában
- Beérkezett pályázatok, támogatási kérelmek
o Iktatása, (a pályázat minden lapjának) szkennelése, feltöltése, főbb adatok
rögzítése IIER rendszerbe
o A1 ügyintézése: alapjogosultsági-formai ellenőrzés, hiánypótló levél
összeállítása, helyszíni szemle lebonyolítása, elutasító-befogadó levél
generálása
o A2 ügyintézése: A1 munkájának ellenőrzése, pályázat tartalmi ellenőrzése,
pontszám meghatározása
o A3 ügyintézése: A1, A2 munkájának ellenőrzése, jóváhagyása, támogatási
rangsor összeállítása
- Projektek lebonyolítása során kifizetési kérelmek ellenőrzése, hiánypótlása,
feldolgozása, jóváhagyása
2009-ben az Egyesület az alábbi tevékenységeket végezte:
1. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása
2. Egyéb és önként felvállalt feladatok
3. Döntéshozatali rendszer és menedzsment működtetése

1. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása
A Zala Termálvölgye Egyesület rendelkezésére álló – összesen kb. 1 milliárd forintnyi –
támogatási keretekre 2009-ben 3 alkalommal lehetett pályázatokat benyújtani.
Az ÚMVP III. tengely 4 intézkedése (falumegújítás, vidéki örökség megőrzése,
mikrovállalkozások fejlesztése, turisztika) vonatkozásában az első forduló (2008. október 18.
– 2009. január 12.) döntéshozatala már megtörtént. Az Egyesület Elnöksége 27 db
pályázatot támogatott összesen 359 millió forint támogatási összeggel. A második forduló
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(2009. november 16. – december 21.) kérelmei még
ügyintézés alatt állnak (38 db pályázat, 550 millió forint
igény).

A pályázatok részletes adatai a
www.zalatermalvolgye.hu -n
olvashatóak!

A LEADER program pályázati felhívására (2009.
október 1. – november 16.) 23 db pályázat érkezett be 153 millió forintos támogatási igénnyel.
A pályázatokhoz kapcsolódóan a munkaszervezet tájékoztató fórumokat szervezett, valamint
ügyfélszolgálat keretében segítséget nyújtott a kérelmek összeállításához stb.

2. Egyéb és önként felvállalt feladatok
EGYÉB IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELADATOK - Az IH
az alapfeladatok ellátásán túl az Egyesület számára meghatároz további rendszeresen
ellátandó illetve eseti feladatokat is. A teljesség igénye nélkül ilyen egyéb feladatok például:
térségi hírek, események gyűjtése és rögzítése a www.umvp.eu honlapra,
helyi turisztikai szolgáltatók szervezése, regisztrálása a „Hazajáró Hétvége”
rendezvényre (2009. június 12-14.),
Magyar Vidék Napja elnevezésű rendezvényen való részvétel a budapesti Vajdahunyad
várban (2009. szeptember 18.),
kérdőívek kitöltetése, adatgyűjtések, adatszolgáltatás, felmérések készítése, statisztikák
készítése; jogszabálytervezetek véleményezése stb.
FECSKEHÁZ PROGRAM - „Felsőfokú végzettségű fiatalok falvakban történő
letelepítésének egy lehetséges modellje a Zala Termálvölgye Akciócsoport területén”
alcímmel tanulmány készült Hévíz és Zalaszentgrót térségének 33 településére vonatkozóan.
A fecskeház tanulmány áttekinti a térségi fiatalok jelenlegi lakhatáshoz kapcsolódó
lehetőségeit, de fő célja az ún. „fecskeházak” kialakításához, működtetéséhez, valamint
hálózatba szervezéséhez kapcsolódó útmutatás megfogalmazása.
A modellprogram megalkotása során többek között sor került 4 db szakemberek és potenciális
érintettek bevonásával megvalósított műhelytalálkozóra. Az elkészült feltételrendszert az
Egyesület beépítette a „fecskeházak létrehozását” finanszírozó LEADER pályázati felhívásba.
A rendelkezésre álló kb. 25 millió forint támogatási keretösszegre összesen 6 db fecskeház
pályázat érkezett be ősszel összesen 30 millió forint támogatási igénnyel.
A Fecskeház Program 2010. márciusában a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattól
„Mintaértékű Vidékfejlesztési Program” elismerő címet kapott.
HELYI TERMÉK FEJLESZTÉS - Az Egyesület elkészítette a „Helyi termékek előállítása
és értékesítése a Zala Termálvölgyében” elnevezésű tanulmányt. A Hévíz és Zalaszentgrót
térségének 33 településére vonatkozó dokumentum a helyzetfeltárás mellett iránymutatásokat
is megfogalmaz a helyi termék terület fejlesztésére vonatkozóan. A tanulmánykészítés során
többek között lekérdezésre került 104 db helyi termelő-, 203 db fogyasztói-, valamint 20 db
értékesítőhelyi kérdőív, valamint szervezésre került egy megyei és egy térségi szakmai fórum
összesen 33 fő részvételével. A tanulmány letölthető honlapunkról.
Az Egyesület és partnerei a dokumentumra alapozva jelentős szakmai munkába fogtak a helyi
termék terület előmozdítása érdekében. Folyamatosan sor kerül például adatbázis
karbantartásra, fórumok szervezésére stb. Az Egyesület 2009. július 23.-án belépett abba a
Magyar LEADER Szövetség által létrehozott konzorciumi partnerségbe, amelynek célja egy
országos szintű LEADER Piac és Bolt hálózat létrehozása.
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ARCULATTERVEZÉS - Az Egyesület megfelelő színvonalú megjelenése érdekében
tavasszal kidolgozásra került a „Zala Termálvölgye” arculat grafikus bevonásával. Az
elkészült logót, levélpapírt, ppt sablont, névjegykártyát stb. az Egyesület használatba vette.
TÉRSÉGI INFORMÁCIÓS PORTÁL - Az Egyesület kommunikációjának javítása
érdekében a www.zalatermalvolgye.hu honlap továbbfejlesztésre került térségi információs
portállá. A honlap most hozzájárul ahhoz, hogy a helyi szereplők megismerjék egymást,
térségüket és új kapcsolatok, együttműködések jöjjenek létre. A cél egy közösségi alapon
működő, vidékfejlesztési szemléletű felület létrehozása volt. A portál legfontosabb tartalmi
elemei: hírek, pályázatok, rendezvénynaptár, adatbázisok.
A portál adatbázisaiba minden térségben tevékenységet végző civil szervezet, vállalkozás,
szálláshely, helyi termelő stb. színvonalas módon ingyenesen felkerülhet. Az adatbázisban
minden szereplőről megjeleníthető: szöveges bemutatkozó rész, kapcsolati adatok, képek,
videók, térképes elhelyezés stb. Ezen felül az Egyesület tagjainak lehetősége van arra is,
hogy „aldomain” létrehozásával ingyenes önálló honlaphoz jussanak, melyben szereplő
adataikat önállóan szerkeszthetik (például: www.agrokemiaikft.zalatermalvolgye.hu).
Az alaphonlapon felül létrehozásra került egy tematikus turisztikai aloldal
(www.turizmus.zalatermalvolgye.hu), amely színvonalasan foglalja össze a térség
idegenforgalmi tartalmait (szálláshelyek, vendéglátóhelyek, látnivalók, rendezvények stb.).
A portál funkciói augusztus végére váltak teljeskörűvé. Az új honlap hamar sikeressé vált,
jelenleg havi 1000 látogatója van az oldalaknak. A portál adatbázisaiba rövid időn belül kb.
170 adatlap, valamint kb. 150 rendezvény került rögzítésre a munkaszervezet által.
TANULMÁNYÚT - A „36 Jó Palóc” LEADER akciócsoport jó gyakorlatainak,
tapasztalatainak megismerése céljából 2009. június 5-6.-án szakmai tanulmányút került
megszervezésre az elnökségi tagok, és a menedzsment munkatársainak részvételével.

3. Döntéshozatali rendszer és menedzsment működtetése
Az Egyesület ügyintéző és képviselői teendőit, az operatív feladatok elvégzését a 7 tagú
Elnökség irányítja és látja el. 2009-ben az Elnökség 10 alkalommal ülésezett és hozott
döntést ügyekben, úgymint:
ÚMVP III. tengelyes támogatási kérelmek előzetes pontszámának meghatározása,
előzetes támogatási elfogadása,
végleges pontszámok alapján támogatási rangsor felállítása, minimális támogatási
pontszámok meghatározása,
az Egyesület finanszírozási kérdéseinek rendezése – hitelfelvétel,
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia tárgyalása, LEADER pályázati felhívás feltételeinek
tárgyalása stb.
A munkaszervezet 2009-ben négy főből állt: 1 munkaszervezet vezető, 2 projektmenedzser,
1 pénzügyi referens. Az Egyesület feladatai ellátása és a területi lefedettség biztosítása
érdekében Zalaszentgróton és Alsópáhokon tartott fenn irodát.
Az Egyesület működéséhez kapcsolódóan továbbra is rendszeres feladatot jelent a – kissé
túlbonyolított – kifizetési kérelmek előkészítése, összeállítása a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal felé.
Kelt: Zalaszentgrót, 2010. április 14.
Guitprechtné Molnár Erzsébet
elnök

Szabó Tibor
munkaszervezet vezető
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