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A Zala Termálvölgye Egyesület a LEADER program helyi megvalósítására 2008-ban létrehozott
vidékfejlesztési civil szervezet, ún. LEADER Helyi Akciócsoport. Legfontosabb feladata az általa
elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) végrehajtása, melyhez a forrást az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. és IV. tengelye biztosítja. Az Egyesület 2015-ig kb. 1 milliárd
forint fejlesztési forrás térségi felhasználásában működik közre.
Az Egyesület feladatai:
1) Stratégiai tervezés
Alulról építkező Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) kidolgozása – a térség
adottságainak, igényeinek megfelelő fejlesztési célok meghatározása.
2) Támogatási kérelem és pályázatkezelés
A helyi stratégia megvalósítását szolgáló projektek kiválasztása és azok támogatása,
mentorálása
3) LEADER vidékfejlesztés
A helyi közösség különböző társadalmi-gazdasági szereplőinek bevonása, partnersége.
Hálózatépítés, Közösségépítés, Innováció, Együttműködések, Tapasztalatcsere,
Kommunikáció, Információs portál működtetése
2010-ben az Egyesület az alábbi tevékenységeket látta el.

1. Stratégiai tervezés
Az akciócsoport által 2008-ban elfogadott Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2010-ben nem került
módosításra.

2. Támogatási kérelem és pályázatkezelés
2010-ben az Egyesület számára a legtöbb feladatot a stratégiában megfogalmazott fejlesztési célok
megvalósítását segítő projektek kiválasztása, lebonyolításuk segítése jelentette.
A térségben eddig 3 pályázatbeadási időszak valósult meg:
Pályázati jogcím
ÚMVP III. tengely 4 intézkedése
(falum., vidéki örökség, turisztika, mikrováll. fejl.)
ÚMVP IV. tengely – LEADER program
(10 célterület)
ÚMVP III. tengely 4 intézkedése
(falum., vidéki örökség, turisztika, mikrováll. fejl.)

Forduló
1. Támogatási Kör
(1. TK)
1. Támogatási Kör
(1. TK)
2. Támogatási Kör
(2. TK)

Beadás időpontja
2008. október 18. –
2009. január 12.
2009. október 1. –
2009. november 16.
2009. november 16. –
2009. december 21.

A LEADER program és ÚMVP III. 2. forduló vonatkozásában összesen 61 darab pályázat érkezett be az
akciócsoporthoz a térségi civil szervezetektől, vállalkozásoktól és önkormányzatoktól. A pályázatokat
az Egyesület munkaszervezete – az MVH-tól átvett feladatellátás keretében – formai, alapjogosultsági
szempontból megvizsgálta, értékelte és a LEADER akciócsoport döntéshozó testülete elé terjesztette.

___________________________________________________________________________
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) 2009. őszén kötött delegálási szerződés keretében az
Egyesület munkaszervezete a térségi pályázatok, támogatási kérelmek vonatkozásában a következő
tevékenységeket látta el:
- Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) kezelése, feltöltése
- 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 iktatása, továbbítása az MVH felé

Támogatott

Jóváhagyásra
vár (MVH)

HACS ügyintézése
lezárult (db)
Elutasított v.
visszavont

HACS ügyintézése
folyamatban (db)

Pályázati jogcímek ügyintézésének állása
2010. december 31-én

Beérkezett
pályázat (db)

A beérkezet pályázatok egyharmada – főként az eljárásrend túlbürokratizáltsága miatt – elutasításra
vagy visszavonásra került. 2010-ben az Egyesület elnöksége 18 pályázat részére ítélt meg összesen 98
millió forint támogatást.

Megítélt
összes
támogatás
(Ft)

ÚMVP III. falumegújítás és fejlesztés 2. TK

7

1

2

4

0

0

ÚMVP III. mikrovállalkozások fejlesztése 2. TK

6

1

4

1

0

0

ÚMVP III. turisztikai tevékenységek ösztönzése 2. TK

21

3

9

9

0

0

ÚMVP III. vidéki örökség megőrzése 2. TK
LEADER - Felnőttképzési központ kialakítása, képzési
felszerelések beszerzése.
LEADER - Közösségi rendezvények infrastrukturális
feltételeinek fejlesztése

4

1

1

2

0

0

2

0

0

0

2

21 449 973

1

0

0

0

1

3 194 000

LEADER - Fecskeházak fejlesztése.
LEADER - Turisztikai rendezvények megvalósításának
támogatása.

6

0

1

0

5

25 127 861

2

0

0

0

2

7 260 379

LEADER - Helyi termékek előállításának fejlesztése

2

0

1

0

1

7 216 728

LEADER - Tanulmányutak szervezése
LEADER - Szakmai együttműködésekhez kötődő
kiadványkészítés és marketing tevékenységek.
LEADER - Szakmai rendezvények az
együttműködések erősítése érdekében.
LEADER - Foglalkoztatási programok infrastrukturális
hátterének fejlesztése.
LEADER - Helyi érték bemutató szekrények, kiállítási
standok készítése

3

0

2

0

1

1 127 200

3

0

1

0

2

5 256 000

1

0

0

0

1

2 055 200

2

0

0

0

2

20 107 549

1

0

0

0

1

4 950 000

61

6

21

16

18

97 744 890

ÖSSZESEN
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Fontos feladat volt a ÚMVP III. 1. fordulójában (2009-ben)
megítélt összesen 358 millió forint támogatással bíró 26 darab
projekt megvalósításának segítése. A munkaszervezet
rendszeres tájékoztató fórumokkal és személyes tanácsadással
segítette a fejlesztések megfelelő megvalósítását, a sikeres
támogatásigénylést.

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

3. LEADER vidékfejlesztés
A pályázatkezelési feladatok mennyisége miatt az Egyesület 2010-ben csak kis mértékben volt képes
a hagyományos LEADER és egyéb önként vállalt feladatait ellátni. Fontosabb tevékenységek:
Irányító Hatóság által előírt eseti és folyamatos feladatok – pl. hír, cikk, esemény gyűjtés és
rögzítés www.umvp.eu honlapra; részvétel a pécsi „Teret a Vidéknek!”, valamint a budapesti
„Magyar Vidék Napja” konferenciákon, a sárvári LEADER HACS kommunikációs tréningen.
A Zala Termálvölgye térségi információs portál (www.zalatermalvolgye.hu ill.
www.turizmus.zalatermalvolgye.hu) működtetése. A portál adatbázisaiban jelenleg feltöltött 227
adatlapot, a rendezvénynaptárba rögzített 330 eseményt, híreket és egyéb anyagokat havonta
átlagosan 2000 látogató böngészi. Az adatbázisban minden szereplőről megjeleníthető: szöveges
bemutatkozó rész, kapcsolati adatok, képek, videók, térképes elhelyezés stb. Ezen felül több
egyesületi tag is igénybe vette az „aldomain” funkciót így jutva ingyenes önálló honlaphoz
(például: www.rezivarbarat.zalatermalvolgye.hu).
A 2009-ben elkészült helyi termék tanulmány eredményeire támaszkodva az Egyesület kiemelten
kezelte a helyi termék terület fejlesztését. Sor került partnerségi találkozókra, térségi látóútra,
túraútvonalak, programcsomagok kidolgozására, a II. Európai LEADER Expo-n való színvonalas
megjelenésre, Helyi Termék Akadémia részvételre, MNVH rendezvényen való bemutatkozásra,
országos kapcsolódási pontok keresésére (pl. LEADER Piac és Bolthálózat). Az akciócsoport
segítette a témában tevékenykedő, projektet megvalósító (pl. CELODIN Zalai Alapítvány Helyi
Termék Háza, Hévízi TDM Egyesület TDM pályázata) szervezeteket.
A 2009-ben elfogadott „Fecskeház Modellprogram” tanulmány, módszertan alapján folyamatban
van a program megvalósítása. 2010-ben 5 fecskeházat létrehozni tervező pályázó kapta kézhez
támogató határozatát. A program értékét jelzi, hogy a kezdeményezés 2010. márciusában
megkapta a „Mintaértékű agrár-vidékfejlesztési program” elismerő címet a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózattól.
A Zala Termálvölgye akciócsoport térségen belüli és kívüli kapcsolatainak erősítése érdekében
több rendezvényen, együttműködésben vett részt:
o

Tanulmányút megvalósítása az elnökségi tagok és a menedzsment munkatársai részvételével
az Őrség Határok Nélkül LEADER HACS területére jó gyakorlatok megismerése céljából.

o

Más akciócsoportok, szakmai csoportok fogadása (pl. romániai HACS-ok), részvétel
tapasztalatcserékben (egyezetés osztrák HACS-al).

o

Kapcsolatépítés, együttműködés partnerszervezetekkel (Hazatérés Modellprogram
nyitórendezvény, kistérségi civil fórum, társulási tanács ülések, Zalai Falvakért Egyesület
műhelynap, közkincs kerekasztal stb.).

o

Országos konferenciák, műhelynapok (pl. Vidékfejlesztési Országos Fórum, MNVH
rendezvények)
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Az Egyesület aktív, kezdeményező szerepet vállalt magára a LEADER program megújításában.
Ennek keretében például a nyugat-dunántúli régió LEADER helyi akciócsoportjainak képviselői
2010. július 21-én Zalaszentgróton szakmai műhelynap keretében tárgyalták meg a támogatási
rendszerrel kapcsolatos problémáikat, észrevételeiket, javaslataikat. A találkozón készült
javaslatcsomag megküldésre került a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal, az Országgyűlés, valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat valamennyi
érintett vezetőjének.

Az Egyesület működtetése
2010-ben 22 új tag került felvételre az Egyesületbe. Az akciócsoport tagsága így 120
szervezetre/személyre bővült.
Az Egyesület ügyintéző és képviselői teendőit, az operatív feladatok elvégzését a 7 tagú Elnökség
irányítja és látja el. 2010-ben az Elnökség 8 alkalommal ülésezett és hozott döntést aktuális
ügyekben (pl. nyertes pályázatok kiválasztása, tagfelvétel).
A munkaszervezet 2010-ben négy főből állt: 1 munkaszervezet vezető, 2 projektmenedzser, 1
pénzügyi referens (2010. január 1. és május 7. között átmenetileg 5 fős állomány). 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, 2011. május 12.
Guitprechtné Molnár Erzsébet
elnök

Szabó Tibor
munkaszervezet vezető
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