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Szakmai program 2016
A Zala Termálvölgye Egyesület által 2016. év során megvalósítani tervezett feladatok.

2014-2020-as LEADER program indítása
A Zala Termálvölgye Egyesület Zalaszentgrót térségének 30 települése vonatkozásában tervezi
felvállalni a LEADER program megvalósítását az új EU programozási időszakban. Jogosult települések:
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 LEADER program indításának tervezett lépései:


2015. év során az Egyesület előzetes LEADER HACS címet kapott és jogosultságot a program
előkészítésére. Az Irányító Hatóság útmutatásai alapján készített Helyi Fejlesztési Stratégia első
tervezetét az Egyesület közgyűlése 2015. december 9-én fogadta el.



2016. év elején az Egyesület megkapta az Irányító Hatóság javaslatait a HFS kapcsán. A közgyűlés által
elfogadott javítás beküldésének határideje 2016. június 10.



Az Irányító Hatóság 2016. nyarán jóváhagyja a beküldött Helyi Fejlesztési Stratégiát, az Egyesület
megkapja a LEADER Helyi Akciócsoport címet, majd 2016. év végén megjelennek az első LEADER
pályázati felhívások a helyi önkormányzatok, civilek és vállalkozások számára.



Az Egyesület a LEADER pályázati kiírásokhoz kapcsolódóan tájékoztató fórumokat szervez,
személyreszabott tanácsadást nyújt, kötelező konzultációs alkalmakat hirdet meg, majd értékeli a
beadott pályázatokat, az Egyesület elnöksége közreműködésével kiválasztja a támogatott projekteket,
segíti a fejlesztések megvalósítását.

Pályázati tanácsadás a térségben
Az Egyesület segítséget ad tagjai illetve más térségi szereplők számára a Vidékfejlesztési Program
megjelenő pályázati felhívásai kapcsán: folyamatos információadással (e-mail-en, honlapján, Facebook
oldalán), tájékoztató fórumok szervezésével, személyes tanácsadással.
Néhány fontosabb pályázati lehetőség 2016. évben:


VP 4.2 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a
feldolgozásban,



VP 7.4 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés,



VP 6.4 Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése



VP 7.4 Jármű- és eszközbeszerzés: köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és
tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű-, és eszközbeszerzéssel

Saját pályázatok benyújtása
Az Egyesület a LEADER pályázatok koordinálásán túl saját pályázatok benyújtását is tervezi a térségi
fejlesztési célok támogatása érdekében. Ilyen pályázatok lehetnek például:


Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program – Rövid élelmiszerlánc fejlesztés
témájú együttműködés előkészítése – 2016. április-május;

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
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LEADER térségek közötti együttműködési pályázat – hazai és nemzetközi projekt előkészítése – 2016. év
vége;



MNVH kisprojekt alap – szakmai rendezvény szervezése – 2016. év vége.

Nyitott Porta hálózat fejlesztése
2015. évben átfogó térségi kutatással (Helyi élelmiszerrendszer tanulmány) és közösségi tervezéssel
vette kezdetét egy térségi együttműködés, a Nyitott Porta hálózat létrehozásának előkészítése. A
tervek szerint a gazdaságból közvetlenül értékesítő helyi termék előállítók, gazdák egyedi
fejlesztéseket és hálózati projekteket is megvalósítanak majd az Egyesület támogatásával, a LEADER
források felhasználásával. 2016. évben a potenciális Nyitott Porták helyszíni felmérései
(gazdalátogatások), a hálózat működési rendszerének közös kidolgozása, a szükséges pályázatok
előkészítését szolgáló műhelytalálkozók és a hálózat megalakulása fog megvalósulni a tervek szerint.

Térségfejlesztés, egyéb vidékfejlesztési feladatok
Az Egyesület törekszik arra, hogy egyfajta fejlesztési ügynökségi szerepet töltsön be a térségben. Ennek
érdekében többek között kapcsolatot tart a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel,
vállalkozásokkal és egyéb helyi szereplőkkel, segíti térségi programok életrehívását.
Az Egyesület keresi az együttműködést más szervezetekkel. Például alapítótagja és rendszeres
résztvevője a Zalaszentgróti Járási Esély Kerekasztalnak, tagja a havonta ülésező Zala Megyei
Vidékfejlesztési Munkacsoportnak.
Az Egyesület több térségi információs portált is működtet: www.zalatermalvolgye.hu,
www.helyitermek.zalatermalvolgye.hu, www.turizmus.zalatermalvolgye.hu.

Az Egyesület működése
Az Egyesület operatív irányítását 7 tagú Elnökség látja el, munkáját továbbá 7 tagú Tervezői Csoport és
3 tagú Felügyelő Bizottság segíti. A szervezet 2 főállású alkalmazottja (1 fő munkaszervezet vezető, 1
fő pénzügyi referens) az Egyesület Zalaszentgrót városközpontban kialakított irodájában végzi
munkáját.

Kelt: Zalaszentgrót, 2016. május 5.
Guitprechtné Molnár Erzsébet
elnök

Szabó Tibor
munkaszervezet vezető
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