Szakmai beszámoló 2015
A Zala Termálvölgye Egyesület a LEADER program helyi megvalósítására 2008-ban létrehozott
közhasznú vidékfejlesztési civil szervezet. A „LEADER helyi akciócsoport” cím birtokosaként
legfontosabb feladata a 2007-2013-as ciklusban az általa elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
(HVS) végrehajtása volt, melyhez a kb. 1,4 milliárd forint fejlesztési forrást a Darányi Ignácz Terv (DIT)
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által társfinanszírozott intézkedései
biztosították. Bár az ÚMVP LEADER program 2015. október 31-én lezárult, az Egyesület megváltozott
akcióterülettel 2015. év során megkezdte a 2014-2020-as LEADER programra való felkészülést.
Az Egyesület tevékenységei alapvetően 3 csoportra oszthatók:
1) Stratégiai tervezés
Alulról építkező LEADER Stratégia 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

2015-ben az Egyesület az alábbi tevékenységeket látta el.

1. Stratégiai tervezés
Az akciócsoport által 2008-ban megalkotott Helyi Vidékfejlesztési Stratégia két alkalommal, 2011-ben
és 2013-ban került felülvizsgálatra (link). A 2014-2020-as új EU programozási időszakban a Zala
Termálvölgye Egyesület átalakult akcióterülettel vágott bele a stratégia tervezésbe.
A Zala Termálvölgye Egyesület új tervezési területének települései:
Alibánfa, Almásháza, Batyk, Döbröce, Dötk, Kallósd, Kehidakustány, Kemendollár, Kisgörbő, Kisvásárhely,
Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Óhíd, Pakod, Pókaszepetk, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Tekenye, Tilaj, Türje,
Vindornyaszőlős, Zalabér, Zalacsány, Zalaszentgrót, Zalaszentiván, Zalaszentlászló, Zalaszentlőrinc, Zalavég
A Hévíz-Balaton Zalai dombhátak LEADER Egyesület működési területéhez csatlakozott települések:
Alsópáhok, Cserszegtomaj, Felsőpáhok, Hévíz, Nemesbük, Rezi, Sármellék, Szentgyörgyvár, Zalaköveskút

A Helyi Fejlesztési Stratégia tervezés legfontosabb eseményei:
 2015. május-június – projektötlet gyűjtés,
 2015. szeptember – hivatalosan megkezdődik a tervezés, megalakul a Tervezői Csoport,
 2015. szeptember-december – Tervezői Csoport ülések, fórumok szervezése,
 2015. december 9. – az Egyesület közgyűlése elfogadja a Stratégia első tervezetét.
A Stratégia tervezésével kapcsolatos részletes információk megtekinthetők az Egyesület honlapján
(link).

2. Támogatási kérelem és pályázatkezelés
A 2007-2013-as EU programozási időszakban az Egyesületnek lehetősége volt egy jelentős térségi
forráskeret (összesen 1,4 milliárd Ft) odaítélésére a helyi önkormányzatok, vállalkozások és civil
szervezetek részére a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában foglalt célok elérése érdekében. 2008 és
2014 között 7 alkalommal nyílt meg az akciócsoport által kezelt 5 pályázati jogcím: az EMVA III.
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tengely 4 intézkedése (Falumegújítás; Vidéki örökség megőrzés; Turisztika; Mikrovállalkozás
fejlesztés), valamint az EMVA IV. tengelye, a LEADER jogcím. A helyi pályáztatás során az Egyesület
munkatársai a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) útmutatása és ellenőrzése mellett
részt vettek a pályázatok értékelésében (az Egyesület irodája 2015. április 30-ig MVH által
akkreditált pályázatkezelő hely volt). Az értékelés alapján az Egyesület által felállított döntéshozó
testület (jellemzően az elnökség) a program Irányító Hatósága felügyeletével választotta ki a nyertes
pályázatokat.
2015. évben újabb pályázat kiírására már nem került sor. Az Egyesület munkatársai számára a
korábban támogatott pályázatokkal kapcsolatban a megvalósítás segítése jelentett feladatot,
hiszen valamennyi 2007-2013-as ciklusbeli EMVA pályázatnak le kellett zárulnia legkésőbb 2015.
augusztus 31-ig.
Az Egyesület által támogatott megvalósult projektek képekkel illusztrált rövid leírásai a honlap
adatbázisok menüpontjában érhető el (link). További részletek a pályáztatásról jelen dokumentum
mellékletében olvashatóak (alább).
A 2014-2020-as LEADER program pályáztatása 2015. évben még nem kezdődött meg.

3. LEADER vidékfejlesztés
A Zala Termálvölgye Egyesület a LEADER alapelvek alapján, az alapszabályában rögzített célok szerint
folytatta vidékfejlesztő munkáját működési területén.
2015. évben az Egyesület 3 db pályázatot pályázott/valósított meg:


„Közös kertünk: Zala – Fenntartható táj(újra)használat a Zalai-dombságban” – E LEADER
térségek közötti együttműködési projektben az Egyesület többek között elkészített egy
kézikönyvet (Fenntartható földhasználati ötlettár kézikönyv – link) és lebonyolított egy
műhelynapot 2015. március 9-én (Helyi élelmiszer rendszer jövője műhelynap – link).



„Zalai gasztronómia, zalai termékek. Műhelynap az élmények és ízek kapcsolódási
lehetőségeiről” – A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat finanszírozásával 2015. szeptember 16-án
a zalacsányi Batthyány kastélyban megvalósult műhelynapon egyebek mellett sor került 21
helyi termék előállító bemutatkozására a térségbeli szállodák, vendéglátóhelyek képviselői
részére (link).



„Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása” – A Vidékfejlesztési Program 19.1-15
pályázati konstrukciójára az Egyesület 2015. december 17-én nyújtotta be pályázatát. Az
időközben elnyert támogatás célja a Stratégia elkészítésének finanszírozásán túl a 20072013-as LEADER program lezárása (2015.10.31) és az új LEADER program indulása (2016.
június?) közötti átmeneti időszakban az Egyesület működésének fenntartása (részletek a HFS
tervezési folyamatáról – link).

A térségben kiemelt fejlesztési cél a helyi termék előállítók támogatása, a helyi termék fogyasztás
ösztönzése. E cél vezette az Egyesületet, amikor 2015. február és augusztus között külső szakértők
közreműködésével (dr. Kujáni Katalin, Szabadkai Andrea) elkészítette „A helyi élelmiszerrendszer
fejlesztési lehetőségei a Zala Termálvölgye Egyesület térségében - Hova tovább a helyi termékek és
értékek fejlesztése terén 2014-2020 között?” című tanulmányt (link). A szakmai anyag készítése során
átfogóan felmérésre kerültek a térség adottságai (gazda interjúk, fogyasztói kérdőív stb.) és az
érintettek bevonásával körvonalazódtak a legcélszerűbb továbblépési irányok.
A tanulmány javaslatára 2015. év végén az Egyesület megkezdte egy tematikus együttműködés, a
Nyitott Porta hálózat előkészítését. A 2015. november 5-i zalaszentgróti műhelynapon a jelenlévő
helyi termék előállítók szinte kivétel nélkül jelezték részvételi szándékukat az újonnan induló
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programban, amely a LEADER program forrásaira építve tartalmazni fog többek között képzési,
beruházási, ill. közös marketing elemeket is.
A térség mintaértékű kezdeményezésének, a Fecskeház Programnak a működtetését a koordinátor
Zalai Hazatérők Egyesületével közösen segítette az Egyesület. Újabb fecskeházak létrehozását
szolgáló intézkedés került rögzítésre a 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia első tervezetében.
Az Egyesület 2015. júniusban alapító tagja lett a Zalaszentgróti Járási Esélyteremtő Kerekasztalnak, s
azóta is rendszeres résztvevője a kerekasztal üléseknek. Az Egyesület közreműködött a
„Zalaszentgróti Járási Esélyteremtő Programterv” elkészítésében, aminek egyik intézkedését (térségi
esély-menedzser hálózat működtetése) az EFOP 1.7 alintézkedés keretében 2017. év során tervezi
megvalósítani.
Az Egyesület gyakorta szervez szakmai rendezvényeket a térségi vállalkozások, civilek,
önkormányzatok számára:


Saját pályázatok keretében megvalósuló
zárórendezvény, 09.16 műhelynap stb.),



Pályázati és egyéb témájú tájékoztatók (03.03, 05.21, 06.30, 09.01, 09.10, 09.16, 10.14 stb.),



Célokhoz kötődő szakmai események (03.10-11 tanulmányút a Vidék Minősége
védjegyrendszer megismerése érdekében; 03.31 tanulmányút a garabonci vágópontnál;
07.01 fókuszcsoportos egyeztetés hévízi vendéglátókkal stb.).

események

(03.09

műhelynap,

05.28

Az Egyesület rendelkezik egy 10x15 méter alapterületű rendezvénysátorral, amelyet a térségi
közösségi rendezvények támogatása érdekében önköltségi áron rendszeresen bérbead (2015-ben 7
alkalommal került felállításra).
Az Egyesület igyekszik a térségen belüli és térségen kívüli szakmai kapcsolatait erősíteni. Ennek
érdekében részt vett például a 2015. novemberben alakult Zala Megyei Vidékfejlesztési
Munkacsoport ülésein, a Nyugat-dunántúli régió akciócsoportjainak találkozóin, a LEADER
Egyesületek Szövetsége rendezvényein. Az Egyesület munkaszervezet vezetője a régióbeli
akciócsoportok régiófelelőse és a VP Monitoring Bizottság LEADER egyesületek által delegált
tanácskozási jogú tagja feladatkört is ellátja. 2015. októberben a Mecsekvidék Helyi Közösség
Egyesület delegációja ismerkedett a HACS jó gyakorlataival, mintaértékű fejlesztéseivel 2 napos
tanulmányút keretében.
Az
Egyesület
folyamatosan
karbantartott
honlapjai
(www.zalatermalvolgye.hu,
www.helyitermek.zalatermalvolgye.hu, www.turizmus.zalatermalvolgye.hu), Facebook-oldala (530
like-oló, www.facebook.com/zalatermalvolgye), a rendszeresen kiküldött körlevelek (egyesületi tagok
és partnerek e-mail címei), sokak számára jelentenek fontos információforrást.

Az Egyesület működtetése
Az Egyesület tevékenységei megvalósításának finanszírozását, az iroda fenntartását, a munkatársak
alkalmazását túlnyomórészt a LEADER program lebonyolításához kapcsolódó működési támogatás
teszi lehetővé. Éppen ezért a szervezet működtetésében mindenkor fontos szempont a LEADER
program feltételeinek való megfelelés, az Irányító Hatóság útmutatásainak követése. A szervezet
működtetésére 2015. évben rányomták a bélyegüket a 2007-2013-as LEADER program lezárása és az
új program indítása körüli bizonytalanságok.
Az Egyesület a 2014-2020-as LEADER program követelményeinek való megfelelés érdekében 2015.
december 9-én módosította alapszabályát, megváltoztatta működési területét, ennek megfelelően
ki- és beléptetett tagokat, majd újraválasztotta tisztségviselőit. A taglétszám 81 főre/szervezetre
csökkent a korábbi 103-ról. Az átalakulás nyomán 2015. november 1-től a korábbi 4-5 fő helyett 2 fő
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munkavállalót (1 munkaszervezet vezető, 1 pénzügyi referens) alkalmazott az Egyesület, valamint
2015. május 1-től áthelyezte irodáját a Zaffir Házba (Batthyány Lajos út 13.), amely lehetővé tette a
korábbinál alacsonyabb költségeket a működés során. Az előző ciklus maradvány működési forrásai
segítségével az iroda eszközállománya részben megújításra került (új fénymásoló és szerver).
2015-ben a közgyűlés 3 alkalommal, a 7 tagú elnökség és a 3 tagú Felügyelő Bizottság egyaránt 5-5
alkalommal ülésezett. Az Egyesület döntéshozó és ellenőrzési szerveinek tagjai társadalmi munkában,
tiszteletdíj nélkül látják el feladataikat.
További – 54/2011 (VI.10.) VM rendelet 4. §-a szerinti – információk a mellékletben (alább).
Kelt: Zalaszentgrót, 2016. május 15.
Guitprechtné Molnár Erzsébet
elnök

Szabó Tibor
munkaszervezet vezető
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MELLÉKLET
További információk a Zala Termálvölgye Egyesület 2015. évi tevékenységéről
(az 54/2011 (VI.10) VM rendelet 4.§-a szerint)
Támogatási céllal benyújtott projekttervezetek, pályázatok száma, tartalma, támogatási igénye
2015. év során nem került egyetlen projektötlet vagy pályázat sem beadásra a 2007-2013-as ciklus
kapcsán.
Beérkezett támogatási kérelmek összesítése feldolgozottság szerint
2015. év során nem érkezett be és nem volt feldolgozás alatt egyetlen támogatási kérelem sem a
2007-2013-as ciklus kapcsán.
Támogatási kötelezettségvállalásban részesült projektek
A Zala Termálvölgye Egyesület döntéshozásért felelős testületei által támogatott projektek részletes
listája a honlapon olvasható (link).
Projektek megvalósulása, a támogatások elszámolása
Az Egyesület által támogatásban részesített projektek részben valósultak csak meg (az okokról nem
áll rendelkezésre hivatalos információ). A sikeresen lezárt fejlesztések esetén minden projektnél
megtörtént a záró kifizetési kérelem benyújtása legkésőbb 2015. év végén. A megvalósult
projektekről Egyesületünk képekkel illusztrált rövid leírásokat tett közzé honlapja adatbázisában
(link).
Működtetési kötelezettséggel rendelkező projektek működése
Az Egyesület birtokába nem jutott olyan információ, amely arra utalna, hogy bármelyik korábban
általa támogatott, megvalósult projektnek működtetési problémája lenne. Vélhetően valamennyi
projektgazda teljesíti kötelezettségeit a kötelező fenntartási időszak alatt.
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