LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020
Zala Termálvölgye Egyesület
TERVEZET
A Zala Termálvölgye Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának akcióterülete Zalaszentgrót térségének
30 települését fedi le és 20.071 lakost érint (2013. január 1.).

A Stratégia szempontjából érintett 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
Jövőkép
A Zala Termálvölgye térségében a sikeres közösségeknek és vállalkozásoknak köszönhetően javul a
térségben élők életminősége, javul a térség népességmegtartó képessége, nő a térség turisztikai
vonzereje, versenyképessége. 2020-ra az együttműködésekre, mintaértékű vállalkozói beruházásokra
alapozott helyi vidékfejlesztés jelentős eredményeket ér el a helyi termék előállítás és értékesítés, a
foglalkoztatás bővítés, valamint a fiatalok elvándorlásának megállítása területén.
Az akciócsoport jövőképe meghatározásával - legfontosabb elemként - arra vállalkozott, hogy az
elkövetkező években újraszervezze a helyi gazdaságot, új, fenntartható alapokra helyezze a helyi
erőforrások, helyi termékek előállítását, fogyasztását, hasznosítását, új alternatívákat teremtsen a
helyi lakosok jövedelemszerzési lehetőségeit illetően. A cél elérése érdekében a komplex térségi
fejlesztési folyamatban - a helyi partnerek segítségével – bevonásra kerülnek a LEADER intézkedésen
kívüli forrásokból (pl. Rövid Ellátási Lánc Tematikus Alprogram) finanszírozott projektek is.
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Átfogó célok
1. Átfogó cél: A helyi gazdaság újraszervezése a helyi erőforrásokra, együttműködésekre építve
2. Átfogó cél: Érezhető előrelépés elérése az életminőség javításában és elvándorlás
megállításában magas hozzáadott értékű, közösségek által megvalósított projektek révén
Specifikus célok
Ssz.

Specifikus célok

Eredménymutatók megnevezése

Célértékek

1.

Magas szintű együttműködés elérése a
térség helyi termékeinek,
szolgáltatásainak előállítása, fogyasztása,
értékesítése területén

Létrejövő térségi hálózatban taggá
váló helyi szereplők (vállalkozás,
őstermelő stb.) száma

20 db

2.

Multiplikátor-hatású gazdaságfejlesztési
projektek megvalósulásának ösztönzése

3.
4.
5.

Fiatalok otthonteremtésének elősegítése
a térségben
Ifjúsági közösségek önszerveződésének
elősegítése
Tematikus térségi kapcsolatok erősítése
az együttműködésből fakadó hozzáadott
értékek elérése érdekében

6.

Új, költséghatékony közösségi
szolgáltatások létrehozásának ösztönzése
a térségben

7.

A helyi igényeket kiszolgáló nonprofit
jellegű közösségfejlesztési- és
gazdaságfejlesztési hatású projektek
megvalósulásának ösztönzése a
településeken

A támogatott projektek által
létrehozott új munkahelyek száma
(FTE)
Fecskelakásokba beköltöző fiatalok
száma
A támogatott közösségi akciókban
résztvevő fiatalok száma
A támogatott együttműködési
projektek megvalósításába bevont
partnerszervezetek száma
A létrehozott szolgáltatást
igénybevevő szervezetek száma a
projekt megvalósulását követő 1 év
során
A projektek eredményeképpen
elkészült infrastruktúrával
közvetlenül segített helyi lakosok
száma a projekt megvalósulását
követő 1 év során

4-5 db
3-6 fő
150 fő
40 db

15 db

300 fő

Intézkedések hozzárendelése specifikus célokhoz
Intézkedések (beavatkozási területek)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Fecskeházak fejlesztése
Ifjúságfejlesztési kisprojektek
Innovatív térségi közösségfejlesztés
Térségi szolgáltatások fejlesztése
Gazdálkodó települési közösségek
Közösségfejlesztési kulcsprojektek
Innovatív gazdaságfejlesztési projektek támogatása
Nyitott Porta hálózati projektek
Nyitott Porta hálózathoz kapcsolódó egyedi fejlesztések
Helyi termék előállítók együttműködése REL programban
Esély-hálózat működtetése Zalaszentgrót térségében

Melyik specifikus cél(ok)hoz
járul hozzá
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x

Az intézkedések leírása
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1. intézkedés: Fecskeházak fejlesztése
1. Az intézkedés megnevezése:
Fecskeházak fejlesztése
2. Specifikus cél:
Fiatalok otthonteremtésének elősegítése a térségben
3. Indoklás, alátámasztás:
A térségben egyre csökken a fiatalok száma, a települések elöregednek. Ennek oka legfőképpen az
aprófalvas településszerkezet, a rossz közlekedési viszonyok, a helyi munkahelyek, a minőségi
szabadidő eltöltési lehetőségek hiánya. A térségben a felsőfokú végzettségű fiatalok száma csökken
leginkább, hiszen kevés a végzettségüknek megfelelő munkahely – ha pedig sikerül elhelyezkedniük,
pályakezdőként a családalapítás, a saját lakás megfizethetetlen költséget jelent számukra. A
munkavállalás utáni első pár évben felvállalhatatlan terhet ró egy önálló lakás a családot alapítani
szándékozó fiatalra. Az önkormányzatok nehéz anyagi helyzete miatt nem -, vagy csak minimális
összeggel tudják a fiatalok letelepedését támogatni. A térségi lakóhelyválasztás ösztönzésével,
megtarthatóvá válnának a falvak fennmaradásában kulcsfontossággal bíró felsőfokú végzettséggel
rendelkező fiatalok. A potenciális projektgazdák részéről is felmerült az igény arra, hogy a Zala
Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport a 2007-2013-as ciklus után a 2014-2020-as Helyi Fejlesztési
Stratégia keretében is biztosítson lehetőséget új fecskelakások létrehozására.
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:
Fecskeházak kialakításának támogatása, a fiatalok letelepedésének segítése céljából. Támogatható
tevékenységek: 1. Térségi településeken meglévő épületek, épületrészek felújítása, lakhatóvá tétele.
2. Fecskeházak berendezési tárgyainak, eszközeinek beszerzése. 3. Fecskeház létrehozáshoz, férőhely
meghirdetéséhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek.
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A fecskeházak létrehozásának - a térségi sajátosságainak megfelelő - modelljét a Zala Termálvölgye
Egyesület 2009. év során dolgozta ki és ez alapján a 2007-2013-as ÚMVP LEADER programban
valósította meg. Az akciócsoport „Fecskeház programja” iránt az elmúlt 6 évben jelentős érdeklődés
mutatkozott az ország más térségeiből, a tervezés korai szakaszaiban például a Zala megyei TOP
programban is kiemelt célprogramként szerepelt (a végső anyagba már nem került bele). A helyi
modell szerinti fecskeházak megvalósítására a VP horizontális intézkedéseiből vagy más OP-kból nem
igényelhető támogatás.
6. A jogosultak köre:
Az akciócsoporthoz tartozó településeken működő települési önkormányzat, nonprofit szervezet,
egyházi jogi személy.
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
Alapelvek:


Fecskeház fogalom: A fecskeház olyan lakóingatlan (lakóház, lakás), amely elsősorban
felsőfokú végzettségű fiatalok letelepedésének elősegítését szolgálja. A beköltözés
időpontjában maximum 40 éves fiatalok a fecskeházban legfeljebb 5 évig lakhatnak. Az itt
eltöltött évek alatt a fiataloknak nem kell bérleti díjat fizetni, viszont kötelező
lakáselőtakarékosságot (a jelenlegi jogszabályok alapján 20 000 Ft/hó a maximális állami
támogatás igénybevételével) és rezsiköltség megfizetését vállalni. A pályázat sikere esetén a
fecskeház férőhelyeket kötelező nyílt eljárásban meghirdetni az érdeklődők számára az adott
településen alkalmazott hirdetési módokhoz illeszkedve. A kiválasztásnál az alábbi előnyt
jelentő szempontokat kötelezően kell alkalmazni: helyben lakókat, továbbá a LEADER HACS
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tervezési területén munkahellyel/munkahely ígérvénnyel rendelkezőket előnyben kell
részesíteni. A pályázó ösztönzi a fecskeház lakók aktív közreműködését a település és térség
közösségfejlesztési programjaiban. A fecskeház modell program megismertetése érdekében a
pályázó köteles a fecskeház program iránt érdeklődőket fogadni, a fecskeház működését
bemutatni a helyszínen, illetve szakmai rendezvényeken.
Kötelezettségvállalások:


A pályázónak a pályázat benyújtása előtt kötelezően részt kell vennie a Zala Termálvölgye
Egyesület által biztosított konzultáción. A részvételt a pályázó az Egyesület által kiállított erről
szóló dokumentum pályázathoz csatolásával igazolja.



A pályázónak vállalnia kell, hogy a térségben a Zalai Hazatérők Egyesülete által működtetett
fecskeház hálózattal együttműködik az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt. Az
együttműködést a pályázó a fecskeház hálózat koordinátor szervezet által kiállított erről szóló
dokumentum pályázathoz csatolásával igazolja.



A pályázónak vállalnia kell, hogy a fecskeház fogalomnál meghatározott feltételek szerint
működteti a fecskeházat legalább a pályázat kötelező fenntartási időszakának végéig.

Kiválasztási kritériumok:


A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt,
költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő
kiadási tételekkel bíró projektet részesítheti támogatásban.



Egy településen legfeljebb 1 projekt részesülhet támogatásban és valósulhat meg a 2014-2020as fejlesztési ciklusban jelen intézkedés keretében. Annak biztosítása céljából, hogy egy
településről ne kerüljön beadásra egynél több pályázat, minden pályázathoz kötelező
mellékelni a fejlesztéssel érintett település polgármesterének támogató nyilatkozatát.

8. Tervezett forrás:
a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti
tárfinanszírozás) nagysága:
15.000.000 Ft
b. Támogatás aránya:
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” kategóriába tartozó járásban lévő
település, valamint a 105/2015. (IV.23) Korm. rendelet szerint kedvezményezett település esetén a
maximális támogatási intenzitás 85%.
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „nem besorolt” kategóriába tartozó járásban lévő település
esetén a maximális támogatási intenzitás 75%.
c. Projektméret korlátai:
Maximális támogatás: 5.000.000 Ft
d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás):
Vissza nem térítendő támogatás, hagyományos költségelszámolás. Előleg igénybe vehető.
9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:
2016. II. félév – 2020. II. félév
10. Kimeneti indikátorok:
a. Támogatott projektek száma (db):
3-4 db
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b. Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás,
önkormányzat, civil szervezet) (db):
2-3 db önkormányzat, 1-2 db civil szervezet

2. intézkedés: Ifjúságfejlesztési kisprojektek
1. Az intézkedés megnevezése:
Ifjúságfejlesztési kisprojektek
2. Specifikus cél:
Ifjúsági közösségek önszerveződésének elősegítése
3. Indoklás, alátámasztás:
A térségben egyre csökken a fiatalok száma, a települések elöregednek. Nem működnek a települések
különböző életkorú és élethelyzetű csoportjainak találkozási, informálódási, együttműködési keretei.
Amennyiben nem kelnek életre a helyi közösségek, a térbeli elzártság, a társadalmi leszakadás
együttese oda vezet, hogy a jelenleg meglévő problémák tovább súlyosbodnak. A fiatalok térségben
való megtartásának egyik első fontos lépése az önszerveződő ifjúsági közösségek segítése.
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:
Ifjúságfejlesztési kisprojektek támogatása a pályázathoz mellékelt pályázó által készített akcióterv
alapján. Az intézkedés keretében támogatható az ifjúsági közösség által megtervezett és kivitelezett
következő tevékenységek: eszközbeszerzés, rendezvényszervezés, képzés, tréning, marketing, építés
és/vagy felújítás.
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
Az intézkedés sikerességének fontos kritériuma, hogy a célcsoportot jelentő önszerveződő települési
ifjúsági közösségek a térségben a változásokhoz szükséges kritikus tömeg elérése érdekében nagy
számban, közvetlenül pályázhassanak kisprojektek megvalósítására. Ifjúságfejlesztési kisprojektek
ilyen módon való megvalósítására a VP horizontális intézkedéseiből vagy más OP-kból nem igényelhető
támogatás.
6. A jogosultak köre:
Az akciócsoporthoz tartozó településeken működő települési önkormányzat, nonprofit szervezet,
egyházi jogi személy, szociális szövetkezet.
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
Alapelvek:


Az ifjúságfejlesztési kisprojektek egy-egy települési ifjúsági közösség céljai szerint kerülnek
megtervezésre. A pályázat adminisztrációs kötelezettségei miatt a kedvezményezett ifjúsági
közösségek közvetlenül nem fognak tudni pályázatot benyújtani. Helyettük az őket segítő
települési önkormányzat, nonprofit szervezet vagy egyházi jogi személy lesz a pályázó. A
pályázónak ugyanakkor a pályázathoz csatolandó akciótervben kell kifejtenie, s ezáltal
igazolnia, hogy a tervezést a fiatalok végezték.



Az akciótervek kidolgozását ifjúságfejlesztéssel foglalkozó szervezetek segítik, azaz olyan civil
szervezetek, amelyek alapszabályuk szerint ifjúságfejlesztéssel foglalkoznak.
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Kötelezettségvállalások:


A pályázónak a pályázat benyújtása előtt kötelezően részt kell vennie a Zala Termálvölgye
Egyesület által biztosított konzultáción. A részvételt a pályázó az Egyesület által kiállított erről
szóló dokumentum pályázathoz csatolásával igazolja.



Az ifjúságfejlesztési kisprojekt kidolgozását az intézkedés célcsoportját képező személyek
végzik valamely ifjúságfejlesztéssel foglalkozó szervezet közreműködésével. Mindezt a
pályázathoz csatolandó akciótervben kell kifejteni, s ezáltal igazolni.



A pályázónak vállalnia kell, hogy az akciótervben leírt tevékenységet megvalósítja a projekt
során.

Kiválasztási kritériumok:


A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt,
megfelelően kidolgozott akciótervvel rendelkező projekteket részesítheti támogatásban.



Egy településen alapesetben legfeljebb 2 projekt részesülhet támogatásban és valósulhat meg
a 2014-2020-as fejlesztési ciklusban jelen intézkedés keretében. Zalaszentgrót városban 2
projekt, plusz Zalaszentgrót részönkormányzatonként további 1-1 db projekt részesülhet
támogatásban. Annak biztosítása céljából, hogy egy településről ne kerüljön beadásra kettőnél
több pályázat, minden pályázathoz kötelező mellékelni a fejlesztéssel érintett település
polgármesterének támogató nyilatkozatát.

8. Tervezett forrás:
a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti
tárfinanszírozás) nagysága:
4.650.000 Ft
b. Támogatás aránya:
100% (az intézkedés keretében minden projekt egységesen 150.000 Ft támogatást kap a VP 6.2.1
intézkedéséhez hasonló – különösen az ifjúsági célcsoportra tekintettel – rendkívül egyszerűsített
módon)
c. Projektméret korlátai:
Minden pályázó egységesen 150.000 Ft támogatást kap.
d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás):
Vissza nem térítendő átalánytámogatás.
9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:
2017. I. félév – 2020. II. félév
10. Kimeneti indikátorok:
a. Támogatott projektek száma (db):
31 db
b. Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás,
önkormányzat, civil szervezet) (db):
15 db önkormányzat, 16 db civil szervezet
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3. intézkedés: Innovatív térségi közösségfejlesztés
1. Az intézkedés megnevezése:
Innovatív térségi közösségfejlesztés
2. Specifikus cél:
Tematikus térségi kapcsolatok erősítése az együttműködésből fakadó hozzáadott értékek elérése
érdekében
3. Indoklás, alátámasztás:
Az akciócsoport sajátossága az aprófalvas településszerkezet, viszonylag kis területen (385,56 km2)
jelentős számú település (30) és számos helyi szereplő „osztozik”. A gazdasági mutatókban bőven az
országos ill. megyei átlag alatt teljesítő, folyamatosan csökkenő lakosságszámú térségben érdemi
eredményeket, fejlődést csak együttműködéssel lehet elérni akár a közösségfejlesztés, akár a
gazdaságfejlesztés területén. A térségi kohéziót, az összefogásba vetett bizalmat újabb és újabb
együttműködési programok sikeres megvalósításával lehet erősíteni, építeni. A HFS tervezési
szakaszban konkrét igényként merült fel például a nyári napközi táborok segítése egy egész térséget
átfogó projekt keretében.
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:
Innovatív, komplex, az akciócsoport egész területét lefedő közösségfejlesztési projektek támogatása a
térségben lakó közösségek segítése érdekében az érintettekkel közösen kidolgozott akcióterv alapján.
Kiemelten támogatandó fejlesztési téma az ifjúsági közösségek támogatása, valamint a települési
döntéshozók, térségfejlesztési szereplők közötti együttműködés erősítése érdekében végzett
szemléletformálás, ismeretátadás. Támogatható tevékenységek a fejlesztési cél elérése érdekében:
rendezvényszervezés, képzés, akciócsoport térségén kívüli területre irányuló több napos tanulmányút
(szállásköltség is).
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
Ugyan más operatív programok is tartalmaznak közösségfejlesztéssel, identitástudat erősítéssel
foglalkozó kiírásokat (pl. TOP, EFOP), jelen intézkedés ezektől azonban jelentősen különbözik. Az
„Innovatív térségi közösségfejlesztés” intézkedés kizárólagosan az akciócsoport egész térségét lefedő
együttműködési projekteket támogatja, amelyeknél igazoltan bevonásra kerülnek a projekt
célcsoportját képező szereplők a tervezésbe és megvalósításba egyaránt.
6. A jogosultak köre:
Az akciócsoporthoz tartozó településeken működő települési önkormányzat, nonprofit szervezet,
egyházi jogi személy, nonprofit kft, önkormányzati társulás.
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
Alapelvek:


Az intézkedés célcsoportját a térségben lakó közösségek, különösen a fiatalok, települési
döntéshozók, térségfejlesztési szereplők képezik.



Az akciócsoport a fejlesztési ciklus alatt folyamatosan tervezi együttműködési projektek
támogatását. A rendelkezésre álló forráskeret ennek megfelelő szakaszos beosztását a HACS a
kötelező konzultációs alkalmak időbeli ütemezésével fogja biztosítani.

Kötelezettségvállalások:


A pályázónak a pályázat benyújtása előtt kötelezően részt kell vennie a Zala Termálvölgye
Egyesület által biztosított konzultáción. A részvételt a pályázó az Egyesület által kiállított erről
szóló dokumentum pályázathoz csatolásával igazolja.
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Az innovatív térségi közösségfejlesztési projektek kidolgozását és később annak lebonyolítását
a fejlesztési elképzelés által érintett célcsoport érdemi bevonásával kötelező megvalósítani. A
pályázónak törekednie kell a lehető legtöbb – optimális esetben valamennyi – térségi érintett
bevonására. Mindezt a pályázathoz csatolandó akciótervben kell kifejteni, s ezáltal igazolni.



A pályázónak vállalnia kell, hogy az akciótervben leírt tevékenységet megvalósítja a projekt
során.

Kiválasztási kritériumok:


A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt,
megfelelően kidolgozott akciótervvel rendelkező projekteket részesítheti támogatásban.



A Helyi Bíráló Bizottság előnyben részesíti a több éves lebonyolítású projekteket.

8. Tervezett forrás:
a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti
tárfinanszírozás) nagysága:
14.910.000 Ft
b. Támogatás aránya:
100% (a projekt keretében a valós, érdemi térségi szintű együttműködési projektek részesülnek
támogatásban, így a VP 19.3.1 intézkedéséhez hasonlóan itt is 100% lenne a támogatási arány)
c. Projektméret korlátai:
Maximális támogatás: 2.000.000 Ft
d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás):
Vissza nem térítendő támogatás, hagyományos költségelszámolás.
9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:
2016. II. félév – 2020. II. félév
10. Kimeneti indikátorok:
a. Támogatott projektek száma (db):
7-15 db
b. Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás,
önkormányzat, civil szervezet) (db):
5-10 db civil szervezet, 2-5 db önkormányzat

4. intézkedés: Térségi szolgáltatások fejlesztése
1. Az intézkedés megnevezése:
Térségi szolgáltatások fejlesztése
2. Specifikus cél:
Új, költséghatékony közösségi szolgáltatások létrehozásának ösztönzése a térségben
3. Indoklás, alátámasztás:
A jellemzően forráshiányos térségi településeken több olyan szolgáltatási igény jelenik meg, amelyet a
települések önmagukban nem képesek biztosítani. Az egyik ilyen terület a kisebb településfejlesztési
beruházások (például járdafelújítás) elvégzése. Külső pályázati források hiányában egyre több
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település kényszerül arra, hogy saját kivitelezésben (pl. a közmunkásai segítségével) valósítson meg
egy-egy kisebb lélegzetvételű, de sürgető fejlesztést. Másik ilyen téma a közösségi rendezvények (pl.
falunap, gyereknap) szervezése, amelyek ugyan kulcsfontosságúak a települési közösségek erősítése
szempontjából, de színvonalas megszervezésük évről évre egyre több forrást igényelne a települések
részéről (pl. ugrálóvárak bérlése). A hiányzó térségi szolgáltatásokhoz szükséges eszközök beszerzése
és önköltségi áron való biztosítása jelentős előrelépést jelentene a helyben lakók életminőségében.
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:
Helyi szükségletekre építő, az akciócsoport valamennyi településén elérhető, közösen kialakított
üzemeltetési terv alapján önköltségi áron igénybe vehető új szolgáltatások fejlesztése. Kiemelten
támogatandó fejlesztési téma a települési infrastruktúra felújításához, valamint a közösségi
rendezvények szervezéséhez kapcsolódó szolgáltatások kialakítása. Támogatható tevékenység a
fejlesztési cél elérése érdekében végrehajtott eszközbeszerzés.
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A „Térségi szolgáltatások fejlesztése” intézkedés specialitása, hogy az akciócsoport valamennyi
településén elérhető „közös eszközök” beszerzését támogatja, amelynek működtetési rendszere (pl.
foglalási rend) az érintettekkel egyeztetett módon kerül kialakításra. A Zala Termálvölgye Egyesület a
2007-2013-as LEADER ciklusban már több alkalommal biztosított lehetőséget hasonló LEADER
pályázatok megszületésének. Ezek sikere, tapasztalatai garantálják, hogy az újabb szolgáltatások
bevezetése is eredményesen meg fog tudni valósulni. Az intézkedés nem támogatja a VP 7.4.1
intézkedés keretében támogatható munkagépek beszerzését.
6. A jogosultak köre:
Az akciócsoporthoz tartozó településeken működő települési önkormányzat, nonprofit szervezet,
egyházi jogi személy, nonprofit kft.
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
Alapelvek:


A projekt keretében beszerzett eszközökkel nyújtott szolgáltatást az akciócsoport területének
valamennyi településén önköltségi áron szükséges biztosítani.

Kötelezettségvállalások:


A pályázónak a pályázat benyújtása előtt kötelezően részt kell vennie a Zala Termálvölgye
Egyesület által biztosított konzultáción. A részvételt a pályázó az Egyesület által kiállított erről
szóló dokumentum pályázathoz csatolásával igazolja.



A projekt keretében beszerzett eszközökkel nyújtott szolgáltatások igénybevételének
feltételrendszerét a szolgáltatás célcsoportjainak bevonásával szükséges meghatározni és azt
a pályázathoz csatolandó üzemeltetési terv dokumentumban kell rögzíteni.



A projekt keretében beszerzett eszközökkel nyújtott szolgáltatások igénybevételének
önköltségi árához kapcsolódó önköltség számítást a pályázathoz csatolandó üzemeltetési terv
dokumentumban kell rögzíteni.



A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt keretében beszerzett eszközökkel a vállalt
szolgáltatást az üzemeltetési tervben rögzítetteknek megfelelően nyújtja legalább a pályázat
kötelező fenntartási időszakának végéig.

Kiválasztási kritériumok:


A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt, a
gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel
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bíró, megfelelően kidolgozott üzemeltetési tervvel rendelkező projekteket részesítheti
támogatásban.


Nem támogatható olyan eszközök, gépek beszerzése, amelyek a VP 7.4.1 intézkedése
keretében támogatásban részesülhetnének.

8. Tervezett forrás:
a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti
tárfinanszírozás) nagysága:
30.000.000 Ft
b. Támogatás aránya:
100% (a projekt keretében a valós, érdemi térségi szintű együttműködési projektek részesülnek
támogatásban, így a VP 19.3.1 intézkedéséhez hasonlóan itt is 100% lenne a támogatási arány)
c. Projektméret korlátai:
Maximális támogatás: 20.000.000 Ft
d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás):
Vissza nem térítendő támogatás, hagyományos költségelszámolás. Előleg igénybe vehető.
9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:
2016. II. félév – 2018. II. félév
10. Kimeneti indikátorok:
a. Támogatott projektek száma (db):
2-3 db
b. Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás,
önkormányzat, civil szervezet) (db):
2-3 db civil szervezet

5. intézkedés: Gazdálkodó települési közösségek
1. Az intézkedés megnevezése:
Gazdálkodó települési közösségek
2. Specifikus cél:
A helyi igényeket kiszolgáló nonprofit jellegű közösségfejlesztési- és gazdaságfejlesztési hatású
projektek megvalósulásának ösztönzése a településeken
3. Indoklás, alátámasztás:
A térségi kistelepüléseken élők jövedelmi helyzete folyamatosan romlik, a munkanélküliek
foglalkoztatását pedig a megyei átlaghoz képest jóval gyengébb vállalkozói szféra egyre kevésbé képes
ellátni. Egyre nagyobb nyomás nehezedik a települési önkormányzatokra a bevételszerzési
lehetőségek bővítése, a megélhetést elősegítő megoldások kidolgozására a háztartások részéről. Az
elmúlt években mindez drasztikus átalakulást hozott az önkormányzatok működésében,
tevékenységében. A települések többsége elindult az önellátás, „gazdálkodóvá” válás útján. Például a
mezőgazdasági közmunkaprogramok keretében megtermelt termény bekerül a helyi közétkeztetésbe,
a falunapok asztalára, felhasználásra kerül a segélyezésben. Egyértelmű az igény a települési
közösségek ezirányú fejlesztéseinek támogatására.
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4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:
Olyan valamely közösség által megvalósított a helyi igények kielégítését szolgáló gazdaságfejlesztési
projektek támogatása, amelyek a települési lakosság jövedelemszerzési vagy költségcsökkentési
lehetőségeit bővítik, illetve az önellátás irányába mutatnak. Kiemelten támogatandó fejlesztési téma
közösségi feldolgozók kialakítása, gazdálkodási eszközök, gépek beszerzése, térségi termékek piacra
jutásának segítése. Támogatható tevékenység a fejlesztési cél elérése érdekében végrehajtott
eszközbeszerzés, gépbeszerzés, építés, felújítás.
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A „Gazdálkodó települési közösségek” intézkedés specialitása, hogy nonprofit szereplők olyan
nonprofit jellegű fejlesztéseit támogatja, amelynek egyértelműen kimutatható gazdasági hatása van,
azaz hozzájárul a települési lakosság jövedelemszerzési vagy költségcsökkentési lehetőségeinek
bővítéséhez, illetve az önellátás irányába mutat. Sajátossága továbbá, hogy nincs leszűkítve a
támogatható fejlesztési célok köre, így valóban a helyi igényeknek megfelelő fejlesztések valósulhatnak
meg, továbbá a konstrukció ösztönzi az innovációt is. A Zala Termálvölgye Egyesület a 2007-2013-as
LEADER ciklus 2013. évi kiírásában már biztosított lehetőséget hasonló LEADER pályázatok
megszületésének. Ezek sikere, tapasztalatai garantálják az újabb eredményes projektek
megvalósulását. Az intézkedés nem támogatja a VP 7.2.1 illetve 7.4.1 intézkedések keretében
támogatható eszközök beszerzését, építési beruházások megvalósítását.
6. A jogosultak köre:
Az akciócsoporthoz tartozó településeken működő települési önkormányzat, nonprofit szervezet,
egyházi jogi személy, nonprofit kft, szociális szövetkezet.
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
Alapelvek:


A projekt keretében beszerzett eszközökkel, megvalósított beruházásokkal végzett
tevékenység nem lehet profitorientált célú. A projektgazdának a fejlesztés tárgyával
kapcsolatban bevétele csak az önköltség finanszírozása céljából lehetséges.

Kötelezettségvállalások:


A pályázónak a pályázat benyújtása előtt kötelezően részt kell vennie a Zala Termálvölgye
Egyesület által biztosított konzultáción. A részvételt a pályázó az Egyesület által kiállított erről
szóló dokumentum pályázathoz csatolásával igazolja.



A projekt keretében beszerzett eszközökkel, megvalósított beruházásokkal végzett
tevékenységnek egyértelmű gazdasági hatással kell bírnia és valós helyi igényt kell kiszolgálnia,
amelyet a pályázónak a pályázathoz csatolandó üzemeltetési tervben kell kifejtenie.



A projekt keretében beszerzett eszközökkel, megvalósított beruházásokkal végzett
tevékenységhez amennyiben kapcsolódik igénybevételi díj, úgy a kapcsolódó önköltség
számítást a pályázathoz csatolandó üzemeltetési terv dokumentumban kell rögzíteni.



A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt keretében beszerzett eszközökkel a vállalt
tevékenységet az üzemeltetési tervben rögzítetteknek megfelelően végzi legalább a pályázat
kötelező fenntartási időszakának végéig.

Kiválasztási kritériumok:


A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt, a
gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel
bíró, megfelelően kidolgozott üzemeltetési tervvel rendelkező projekteket részesítheti
támogatásban.
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Nem támogatható olyan eszközök, gépek beszerzése, építési beruházások megvalósítása,
amelyek a VP 7.2.1 illetve 7.4.1 intézkedése keretében támogatásban részesülhetnének.



Egy településen legfeljebb 1 projekt részesülhet támogatásban és valósulhat meg a 2014-2020as fejlesztési ciklusban a „Gazdálkodó települési közösségek” és a „Közösségfejlesztési
kulcsprojektek” intézkedés keretében, azaz vagy az egyik, vagy a másik intézkedés keretében
valósul meg projekt a településen. Amennyiben egy településről több pályázat kerül
beküldésre, úgy a tartalmi vizsgálatot követően kizárólag csak egy, az indokoltabb, jobb
minőségű projekt részesül támogatásban.

8. Tervezett forrás:
a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti
tárfinanszírozás) nagysága:
40.000.000 Ft
b. Támogatás aránya:
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” kategóriába tartozó járásban lévő
település, valamint a 105/2015. (IV.23) Korm. rendelet szerint kedvezményezett település esetén a
maximális támogatási intenzitás 85%.
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „nem besorolt” kategóriába tartozó járásban lévő település
esetén a maximális támogatási intenzitás 75%.
c. Projektméret korlátai:
Maximális támogatás: 5.000.000 Ft
d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás):
Vissza nem térítendő támogatás, hagyományos költségelszámolás. Előleg igénybe vehető.
9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:
2016. II. félév – 2020. II. félév
10. Kimeneti indikátorok:
a. Támogatott projektek száma (db):
8-10 db
b. Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás,
önkormányzat, civil szervezet) (db):
6-8 db önkormányzat, 2-4 db civil szervezet

6. intézkedés: Közösségfejlesztési kulcsprojektek
1. Az intézkedés megnevezése:
Közösségfejlesztési kulcsprojektek
2. Specifikus cél:
A helyi igényeket kiszolgáló nonprofit jellegű közösségfejlesztési- és gazdaságfejlesztési hatású
projektek megvalósulásának ösztönzése a településeken
3. Indoklás, alátámasztás:
A Zalaszentgróti térség népesedési viszonyait tekintve a nagyobb térségi, és országos jellemzőkhöz
képest előnytelen helyzet tapasztalható: a térség a lakosságának közel egytizedét elvesztette tíz év
Oldal 12 / 26

alatt. A változó életfeltételek, a megélhetés követelményeként a munkahelyekhez való alkalmazkodás
az életmódban és egyéb más modernizációs folyamatok a generációk eltávolodását, a neutrális család
megerősödését eredményezik. Nem működnek a települések különböző életkorú és élethelyzetű
csoportjainak találkozási, informálódási, együttműködési keretei. Amennyiben nem kelnek életre a
helyi közösségek, a térbeli elzártság, a társadalmi leszakadás együttese oda vezet, hogy a jelenleg
meglévő problémák tovább súlyosbodnak. A közösségfejlesztésben minden településnek mások az
adottságai, így egy-egy településen a megoldás is más és más lehet.
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:
Helyi igényeknek megfelelő közösségfejlesztési projektek támogatása a településeken az összetartó
helyi közösségek kialakulásának támogatása és a generációk közötti kapcsolatok erősítése érdekében.
Támogatható tevékenység a fejlesztési cél elérése érdekében végrehajtott eszközbeszerzés,
gépbeszerzés, építés, felújítás.
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A „Közösségfejlesztési kulcsprojektek” intézkedés keretében az adott településen az a fejlesztés
valósulhat meg, amelyre közösségfejlesztési szempontból valóban szükség van és egyébként nem
pályázható meg más pályázati kiírásból. A kulcsprojekteknek multiplikátor, tovagyűrűző hatásuk is van,
azaz sok esetben az előfeltételét képezik valamely más VP intézkedésből vagy operatív programból
finanszírozott projekt sikeres megvalósításának. Az intézkedés nem támogatja a VP 7.2.1 illetve 7.4.1
intézkedések keretében támogatható eszközök beszerzését, építési beruházások megvalósítását.
6. A jogosultak köre:
Az akciócsoporthoz tartozó településeken működő települési önkormányzat, nonprofit szervezet,
egyházi jogi személy, nonprofit kft, szociális szövetkezet.
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
Alapelvek:


A cél olyan kulcsprojektek támogatása, amelyek alapvető feltételét képezik valamely fontos
települési közösségfejlesztési cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul meg, valamelyik
cél nem vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt megvalósulása előfeltétele
egyéb tervezett fejlesztések megvalósulásának vagy azok hatásai érvényesülésének.



A kulcsprojektek támogatásánál alapvető feltétel, hogy az más pályázati kiírásból nem
finanszírozható, továbbá előnyt jelentő szempont, ha a kulcsprojekthez további programok,
projektek kapcsolódnak.

Kötelezettségvállalások:


A pályázónak a pályázat benyújtása előtt kötelezően részt kell vennie a Zala Termálvölgye
Egyesület által biztosított konzultáción. A részvételt a pályázó az Egyesület által kiállított erről
szóló dokumentum pályázathoz csatolásával igazolja.



A projekt keretében beszerzett eszköznek, megvalósított beruházásnak valós helyi igényt kell
kiszolgálnia, közösségfejlesztési hatással kell bírnia, amelyet a pályázónak a pályázathoz
csatolandó üzemeltetési tervben kell kifejtenie.



A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt keretében beszerzett eszközökkel, a megvalósított
beruházással a vállalt tevékenységet az üzemeltetési tervben rögzítetteknek megfelelően végzi
legalább a pályázat kötelező fenntartási időszakának végéig.

Kiválasztási kritériumok:


A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt, a
gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel
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bíró, megfelelően kidolgozott üzemeltetési tervvel rendelkező projekteket részesítheti
támogatásban.


Nem támogatható olyan eszközök, gépek beszerzése, építési beruházások megvalósítása,
amelyek a VP 7.2.1 illetve 7.4.1 intézkedése keretében támogatásban részesülhetnének.



Egy településen legfeljebb 1 projekt részesülhet támogatásban és valósulhat meg a 2014-2020as fejlesztési ciklusban a „Gazdálkodó települési közösségek” és a „Közösségfejlesztési
kulcsprojektek” intézkedés keretében, azaz vagy az egyik, vagy a másik intézkedés keretében
valósul meg projekt a településen. Amennyiben egy településről több pályázat kerül
beküldésre, úgy a tartalmi vizsgálatot követően kizárólag csak egy, az indokoltabb, jobb
minőségű projekt részesül támogatásban.

8. Tervezett forrás:
a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti
tárfinanszírozás) nagysága:
43.000.000 Ft
b. Támogatás aránya:
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” kategóriába tartozó járásban lévő
település, valamint a 105/2015. (IV.23) Korm. rendelet szerint kedvezményezett település esetén a
maximális támogatási intenzitás 85%.
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „nem besorolt” kategóriába tartozó járásban lévő település
esetén a maximális támogatási intenzitás 75%.
c. Projektméret korlátai:
Maximális támogatás: 4.000.000 Ft
d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás):
Vissza nem térítendő támogatás, hagyományos költségelszámolás. Előleg igénybe vehető.
9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:
2016. II. félév – 2020. II. félév
10. Kimeneti indikátorok:
a. Támogatott projektek száma (db):
11-15 db
b. Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás,
önkormányzat, civil szervezet) (db):
8-10 db önkormányzat, 3-5 db civil szervezet

7. intézkedés: Innovatív gazdaságfejlesztési projektek támogatása
1. Az intézkedés megnevezése:
Innovatív gazdaságfejlesztési projektek támogatása
2. Specifikus cél:
Multiplikátor-hatású gazdaságfejlesztési projektek megvalósulásának ösztönzése
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3. Indoklás, alátámasztás:
A térségben alacsony a gazdasági aktivitás. A működő vállalkozások túlnyomó többsége
mikrovállalkozás, amelyekre az önfoglalkoztatás, a kényszervállalkozás, pályázati inaktivitás, alacsony
szintű termelékenység és a tőkehiány jellemző. A helybeli vállalkozások csak kevés munkaerőt képesek
foglalkoztatni, a helyi munkaerő többsége térségen kívülre jár dolgozni. A mikrovállalkozások
jövedelemtermelő és foglalkoztatási szerepének erősítésével bővíthető a helyi munkahely kínálat,
csökkenthető a szociális és gazdasági hátrányokat eredményező inaktivitás és munkanélküliség. E célok
eléréséhez kitűnő mintát adhat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi „Szelíd térségfejlesztési
modellek a gyakorlatban” pályázati konstrukciója, amely gazdaságfejlesztési projekteket támogatott
rugalmas rendszerben vidéken.
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:
Innovatív, együttműködésekre építő, multiplikátor hatású gazdaságfejlesztési projektek támogatása a
vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, a gazdasági szerkezet
fejlesztése és új munkahelyek létrehozása céljából. Kiemelten támogatandó fejlesztési téma a helyi
termékek előállításának, értékesítésének elősegítése. Támogatható tevékenység a fejlesztési cél
elérése érdekében végrehajtott eszközbeszerzés, gépek és berendezések beszerzése, építés, felújítás,
infrastruktúra-fejlesztés, immateriális beruházások, marketing, rendezvényszervezés, képzés.
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
Az intézkedéshez a mintát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium „Szelíd térségfejlesztési modellek a
gyakorlatban” című pályázata adta, ugyanakkor attól több ponton különbözik (például jogosult
települések köre, foglalkoztatási kötelezettség), így a lehatárolás egyértelmű. Magyarországon a 20142020-as fejlesztési ciklusban a gazdaságfejlesztési projektek széles skáláját támogatják. Ezért jelen
intézkedés keretében csak az a fejlesztés részesül majd támogatásban, amely innovativitása,
együttműködő jellege, multiplikátor hatása révén hozza azt a „plusszot”, hozzáadott értéket, ami a
LEADER program sajátossága.
6. A jogosultak köre:
Az akciócsoporthoz tartozó településeken működő mikrovállalkozások, szociális szövetkezetek, mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők.
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
Alapelvek:


Az intézkedés tekintettel van a térség gazdaságának már működő szereplőire és fejlesztéseire.
Sőt, a cél olyan projektek támogatása, amely nem csupán egyetlen gazdasági szereplő
fejlődését szolgálja, hanem a térség több szereplője részesül annak pozitív hatásából,
eredményeiből.

Kötelezettségvállalások:


A pályázónak a pályázat benyújtása előtt kötelezően részt kell vennie a Zala Termálvölgye
Egyesület által biztosított konzultáción. A részvételt a pályázó az Egyesület által kiállított erről
szóló dokumentum pályázathoz csatolásával igazolja.



A pályázónak kötelező legalább 1 fő foglalkoztatását vállalnia a projekt megvalósulásának
eredményeképpen.

Kiválasztási kritériumok:


A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt,
költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő
kiadási tételekkel bíró projektet részesítheti támogatásban.
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A Helyi Bíráló Bizottság a következő szempontokat vizsgálja a kiválasztásnál:
o

Közvetlenül jövedelmet hozó termék vagy szolgáltatás keletkezik.

o

Közvetve jelent jövedelmet más gazdasági szereplők számára.

o

A projektet több partner együtt valósítja meg.

o

Kiegészítő jelleg meglévő, működő tevékenységhez.

o

A projekt eredménye új technológia vagy új termék, új eljárás, új végrehajtási,
működési mód, új, magasabb minőség.

o

Helyi alapanyag, termék feldolgozása.

o

Térségi beszállító cégekkel való kapcsolat.

o

A leírtak alapján a projekt nincs negatív hatással a térség más gazdasági szereplőire.

o

A leírtak alapján a projektgazda jelen intézkedés támogatása nélkül nem tudná
megvalósítani a projektet, vagy más, leírt szempontok miatt nem valósítaná meg.

o

Létrejönnek-e a beruházás hatására pótlólagos beruházások.

8. Tervezett forrás:
a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti
tárfinanszírozás) nagysága:
100.000.000 Ft
b. Támogatás aránya:
70% (mivel az intézkedés a valóban innovatív, magas szintű együttműködéssel járó projektek
megvalósulását szeretné ösztönözni, amely jelentős plusz vállalásokkal járhat a projektgazda számára
az alap gazdaságfejlesztési projektekhez képest, az intézkedés keretében a VP 6.4.1 intézkedés szociális
szövetkezetek számára nyújtott támogatási intenzitás, azaz a 70%-os támogatási arány lenne az
optimális)
c. Projektméret korlátai:
Maximális támogatás: 20.000.000 Ft
d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás):
Vissza nem térítendő támogatás, hagyományos költségelszámolás. Előleg igénybe vehető.
9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:
2016. II. félév – 2020. II. félév
10. Kimeneti indikátorok:
a. Támogatott projektek száma (db):
5-10 db
b. Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás,
önkormányzat, civil szervezet) (db):
5-10 db vállalkozás
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8. intézkedés: Nyitott Porta hálózati projektek
1. Az intézkedés megnevezése:
Nyitott Porta hálózati projektek
2. Specifikus cél:
Magas szintű együttműködés elérése a térség helyi termékeinek, szolgáltatásainak előállítása,
fogyasztása, értékesítése területén
3. Indoklás, alátámasztás:
A 2015. évben szakértők bevonásával zajló helyi élelmiszerrendszer elemzés átfogó képet adott a
térségi helyi termékek előállításának, értékesítésének sajátosságairól, felvázolta a térség számára
célszerű továbblépési, fejlesztési irányokat. Az elemzés eredményeképpen megszülető „A helyi
élelmiszerrendszer fejlesztési lehetőségei a Zala Termálvölgye Egyesület térségében” tanulmány
többek között javaslatot tett a nyitott porták térségi együttműködésen alapuló fejlesztésére. A
koncepció hátterét az adja, hogy sok termelő nagy tapasztalattal és kialakult vevőkörrel rendelkezik,
akik szívesen kijárnak és háztól vásárolnak. A térség élen jár a rendezett gazdaudvarok,
fogadóhelyiségek kialakításában, és sok még nem termelőként regisztrált lakos rendelkezik termelési
és ételkészítési hagyományos tudással. Azonban az is megállapítható, hogy vannak termelők, akik
egyelőre nem állnak készen a vásárlók fogadására, sem a szükséges tudás (marketing, kommunikációs,
adózási stb.), sem az infrastrukturális háttér nem áll rendelkezésükre. Viszont a kérdőívezés során a
termelők nagyobb hányada válaszolta, hogy szívesen venne részt térségi kezdeményezésekben, és
fejlesztené gazdaságát a REL programba illeszkedő módon. Annak érdekében, hogy ezek a fejlesztések
megvalósuljanak, indokolt lenne a térség helyi szereplőinek széleskörű együttműködése a helyi
termékek és szolgáltatások vásárlásának, fogyasztásának elősegítése érdekében, fókuszba állítva a
helyi értékeket és a turisztikában rejlő lehetőségeket.
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:
Az akciócsoport egész területét lefedő helyi termék, helyi szolgáltatás témájú együttműködés, az ún.
Nyitott Porták hálózat előkészítéséhez, megalakításához, az együttműködés fejlesztéséhez kapcsolódó
hálózati projektek támogatása. A hálózat célja, hogy olyan közösségi jellegű fejlesztéseket valósítson
meg, amelyek a hálózat tagjainak egy egységes és rendezett megjelenést kölcsönöz, valamint szolgálja
a helyi termékek, szolgáltatások népszerűsítését, a szemléletformálást, a helyi értékek megőrzését és
a helyi gazdaság fejlődését. Támogatható tevékenység a fejlesztési cél elérése érdekében végrehajtott
rendezvényszervezés, képzés, felmérések, egyéni tanácsadás és mentorálás, eszközbeszerzés, gépek
és berendezések beszerzése, építés, felújítás, infrastruktúra-fejlesztés, immateriális beruházások, a
szükséges tudásátadás, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismerése, közös marketingstratégia
kidolgozása és megvalósítása.
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
Az intézkedés sajátos célja egy a Zala Termálvölgye HACS térséget lefedő, a helyi termék előállítókat,
helyi szolgáltatókat és más kapcsolódó szereplőket is bevonó (pl. civil szervezetek) formalizált
együttműködés létrehozása, amelynek komplex támogatására más VP kiírás illetve más operatív
program keretében nincs lehetőség. A program lényege, hogy a szereplők aktívan tudják használni a
hagyományos és az új élelmiszer-ellátási csatornákat, amely alkalmazásához az együttműködésből
származó előnyökön keresztül jutnak. Az intézkedéshez szorosan kapcsolódik a „Nyitott Porta
hálózathoz kapcsolódó egyedi fejlesztések” intézkedés, amely a hálózatban résztvevő szereplők
hálózati szerepvállalásához szorosan kötődő egyedi fejlesztéseinek megvalósításához biztosít keretet.
Az intézkedéshez kapcsolódik még a „Helyi termék előállítók együttműködése REL programban”
intézkedés is, amely a hálózatban résztvevő helyi termék előállítókkal közös pályázat benyújtását
jelentené a VP 16.4.1 intézkedésére. Amíg az egyik program az egyéni fejlesztési igényeket gyűjti össze,
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addig a másik kiegészítésként a REL-ek működéséhez szükséges tudás-átadás, marketing és
infrastrukturális fejlesztéseket teremtené meg.
6. A jogosultak köre:
Az akciócsoporthoz tartozó településeken működő nonprofit szervezet, nonprofit kft, szociális
szövetkezet.
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
Alapelvek:


A majdan kialakítandó térségi együttműködésnek a „gerincét” a „Nyitott Porták” kell, hogy
adják, azaz az alapvető cél egy minőségi vendégfogadási hálózat és egy egységes arculat
kiépítése a termelők, feldolgozók és vendéglátóhelyek együttműködésében. Ugyanakkor a
térségi együttműködésnek fontos célja kell, hogy legyen az itt élő lakosok minőségi helyi
termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátása, a helyi értékek tudatosítása, megőrzése is.



A Nyitott Porták hálózata segítségével kialakulhat a szoros együttműködés a térségi helyi
termék előállítók, helyi szolgáltatók és más érintett szereplők között. Ennek köszönhetően
többek között egy egységes zalai arculat várja a vendégeket, amely segíti a terület
megkülönböztetését, a helyi termékek, szolgáltatások marketingjének hosszú távú
megalapozását és a sajátosságok beazonosítását (ld. cseresznye Aveyron), másrészt
megvalósulhat egy tudatos turisztikai terv, amely a helyi adottságokra és igényekre épít.



Az akciócsoport a fejlesztési ciklus alatt folyamatosan tervezi hálózati projektek támogatását.
A rendelkezésre álló forráskeret ennek megfelelő szakaszos beosztását a HACS a kötelező
konzultációs alkalmak időbeli ütemezésével fogja biztosítani.



A hálózati együttműködés kereteit, a hálózathoz való csatlakozás feltételrendszerét a hálózat
potenciális érintettjei közösen határozzák meg a kezdetekkor, s a későbbiek során a hálózati
tagok együttesen alakítják. A hálózattal kapcsolatos elvárás, hogy ne legyen kirekesztő,
biztosítson reális csatlakozási lehetőséget a hálózat profiljába illeszkedő színvonalas terméket
vagy szolgáltatást nyújtó szereplők számára, ugyanakkor a minőségi szűrő egyfajta
megkülönböztetést és előnyt jelentsen a belépők számára.

Kötelezettségvállalások:


A pályázónak a pályázat benyújtása előtt kötelezően részt kell vennie a Zala Termálvölgye
Egyesület által biztosított konzultáción. A részvételt a pályázó az Egyesület által kiállított erről
szóló dokumentum pályázathoz csatolásával igazolja.



A hálózati projektek kidolgozását és később annak lebonyolítását a fejlesztési elképzelés által
érintett célcsoport érdemi bevonásával kötelező megvalósítani. A pályázónak törekednie kell
a lehető legtöbb, a közvetlen értékesítésben és élelmiszer-feldolgozásban már résztvevő –
optimális esetben valamennyi – térségi érintett bevonására. Mindezt a pályázathoz csatolandó
akciótervben kell kifejteni, s ezáltal igazolni.



A pályázónak vállalnia kell, hogy az akciótervben leírt tevékenységet megvalósítja a projekt
során.

Kiválasztási kritériumok:


A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt,
megfelelően kidolgozott akciótervvel rendelkező projekteket részesítheti támogatásban.

8. Tervezett forrás:
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a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti
tárfinanszírozás) nagysága:
50.000.000 Ft
b. Támogatás aránya:
100% (a projekt keretében a valós, érdemi térségi szintű együttműködési projektek részesülnek
támogatásban, így a VP 19.3.1 intézkedéséhez hasonlóan itt is 100% lenne a támogatási arány)
c. Projektméret korlátai:
Maximális támogatás: 20.000.000 Ft
d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás):
Vissza nem térítendő támogatás, hagyományos költségelszámolás. Előleg igénybe vehető.
9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:
2016. II. félév – 2020. II. félév
10. Kimeneti indikátorok:
a. Támogatott projektek száma (db):
3-6 db
b. Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás,
önkormányzat, civil szervezet) (db):
3-6 db civil szervezet

9. intézkedés: Nyitott Porta hálózathoz kapcsolódó egyedi fejlesztések
1. Az intézkedés megnevezése:
Nyitott Porta hálózathoz kapcsolódó egyedi fejlesztések
2. Specifikus cél:
Magas szintű együttműködés elérése a térség helyi termékeinek, szolgáltatásainak előállítása,
fogyasztása, értékesítése területén
3. Indoklás, alátámasztás:
A 2015. évben szakértők bevonásával zajló helyi élelmiszerrendszer elemzés átfogó képet adott a
térségi helyi termékek előállításának, értékesítésének sajátosságairól, felvázolta a térség számára
célszerű továbblépési, fejlesztési irányokat. Az elemzés eredményeképpen megszülető „A helyi
élelmiszerrendszer fejlesztési lehetőségei a Zala Termálvölgye Egyesület térségében” tanulmány
többek között javaslatot tett a nyitott porták térségi együttműködésen alapuló fejlesztésére. A
koncepció hátterét az adja, hogy sok termelő nagy tapasztalattal és kialakult vevőkörrel rendelkezik,
akik szívesen kijárnak és háztól vásárolnak. A térség élen jár a rendezett gazdaudvarok,
fogadóhelyiségek kialakításában, és sok még nem termelőként regisztrált lakos rendelkezik termelési
és ételkészítési hagyományos tudással. Azonban az is megállapítható, hogy vannak termelők, akik
egyelőre nem állnak készen a vásárlók fogadására, sem a szükséges tudás, sem az infrastrukturális
háttér nem áll rendelkezésükre. Viszont a kérdőívezés során a termelők nagyobb hányada válaszolta,
hogy szívesen venne részt térségi kezdeményezésekben, és fejlesztené gazdaságát a REL programba
illeszkedő módon. Indokolt a térség helyi szereplőinek széleskörű együttműködésén alapuló
programok megvalósítása a helyi termékek és szolgáltatások vásárlásának, fogyasztásának elősegítése
érdekében fókuszba állítva a helyi értékeket és kiváló minőséget.
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4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:
A „Nyitott Porta hálózati projektek” intézkedéshez kapcsolódóan létrejött térségi hálózat tagjai illetve
potenciális tagjai fejlesztéseinek támogatása a hálózati tagok számára megfogalmazott
követelményrendszernek való színvonalas megfelelés elősegítése érdekében. A fejlesztések kiemelt
célja, hogy a helyi termelők a térségre jellemző feldolgozott termékeket, mint hozzáadott értéket
tudják megjeleníteni, illetve képesek legyenek egyéni szinten a vendégfogadásra, vagy később a közös
hálózati turisztikai programokba való becsatlakozásra. Kiemelten támogatandó fejlesztési téma a
vendégfogadáshoz, bemutatkozáshoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása. Támogatható
tevékenység a fejlesztési cél elérése érdekében végrehajtott egyéni eszközbeszerzés, gépek és
berendezések beszerzése, építés, felújítás, infrastruktúra-fejlesztés, immateriális beruházások,
marketing.
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
Az intézkedés sajátos célja a „Nyitott Porta hálózati projektek” intézkedéshez kapcsolódóan létrejött
térségi hálózathoz való színvonalas kapcsolódás lehetőségének megteremtése a hálózati tagok,
potenciális tagok részére. Az intézkedéshez szorosan kapcsolódik a „Helyi termék előállítók
együttműködése REL programban” intézkedés is, amely a hálózatban résztvevő helyi termék
előállítókkal közös pályázat benyújtását jelentené a VP 16.4.1 intézkedésére. Jelen intézkedés kizárólag
a hálózatban résztvevő szereplők hálózati szerepvállalásához szorosan kötődő egyedi fejlesztéseinek
megvalósításához biztosít keretet, a hálózati tagok további, egyéni fejlesztéseit a VP más intézkedései
keretében kell, hogy végrehajtsák (pl. falusi szálláshely fejlesztése a VP 6.4.1 keretében, vagy
feldolgozó kialakítása a VP 4.2.1 keretében).
6. A jogosultak köre:
Az akciócsoporthoz tartozó településeken működő mikrovállalkozások, szociális szövetkezet illetve
mikro-vállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők.
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
Alapelvek:


A majdan kialakítandó térségi együttműködésnek a „gerincét” a „Nyitott Porták” kell, hogy
adják, azaz az alapvető cél egy minőségi vendégfogadási hálózat kiépítése a termelők,
feldolgozók és vendéglátóhelyek együttműködésében. Ugyanakkor a térségi
együttműködésnek fontos célja kell, hogy legyen az itt élő lakosok minőségi helyi termékekkel,
szolgáltatásokkal való ellátása, a helyi értékek tudatosítása, megőrzése is.



Az akciócsoport a fejlesztési ciklus alatt folyamatosan tervezi hálózathoz kapcsolódó egyedi
projektek támogatását. A rendelkezésre álló forráskeret ennek megfelelő szakaszos beosztását
a HACS a kötelező konzultációs alkalmak időbeli ütemezésével fogja biztosítani.



A hálózati együttműködés kereteit, a hálózathoz való csatlakozás feltételrendszerét a hálózat
potenciális érintettjei közösen határozzák meg a kezdetekkor, s a későbbiek során a hálózati
tagok együttesen alakítják. A hálózattal kapcsolatos elvárás, hogy ne legyen kirekesztő,
biztosítson reális csatlakozási lehetőséget a hálózat profiljába illeszkedő színvonalas terméket
vagy szolgáltatást nyújtó szereplők számára.

Kötelezettségvállalások:


A pályázónak a pályázat benyújtása előtt kötelezően részt kell vennie a Zala Termálvölgye
Egyesület által biztosított konzultáción. A részvételt a pályázó az Egyesület által kiállított erről
szóló dokumentum pályázathoz csatolásával igazolja.



A pályázó, amennyiben még nem tagja a „Nyitott Porta hálózati projektek” intézkedéshez
kapcsolódóan létrejött térségi hálózatnak, úgy vállalnia kell, hogy taggá válik a hálózatban.
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A projekt keretében végrehajtott tevékenységek kizárólag a hálózati tagok számára
megfogalmazott követelményrendszernek való színvonalas megfelelést kell, hogy szolgálják,
amelyet a pályázónak a pályázathoz csatolandó akciótervben kell kifejtenie. Nem támogatható
az a projekt, amely a hálózati követelményeknek való megfeleléshez önmagában nem
elégséges, s így a projekt lezárásig a hálózati taggá válás nem látszik biztosítottnak. A megfelelő
akciótervek elkészítése érdekében a „Nyitott Porta hálózati projektek” intézkedéshez
kapcsolódóan létrejött térségi hálózat felmérésekkel, tanácsadással segíti majd a
projektgazdákat.

Kiválasztási kritériumok:


A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt,
megfelelően kidolgozott akciótervvel rendelkező projekteket részesítheti támogatásban.

8. Tervezett forrás:
a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti
tárfinanszírozás) nagysága:
71.340.000 Ft
b. Támogatás aránya:
70% (mivel az intézkedés térségi hálózatban való magas színvonalú, érdemi együttműködést támogat,
amely jelentős plusz vállalásokkal járhat a projektgazda számára az alap gazdaságfejlesztési
projektekhez képest, az intézkedés keretében a VP 6.4.1 intézkedés szociális szövetkezetek számára
nyújtott támogatási intenzitás, azaz a 70%-os támogatási arány lenne az optimális)
c. Projektméret korlátai:
Maximális támogatás: 4.000.000 Ft
d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás):
Vissza nem térítendő támogatás, hagyományos költségelszámolás. Előleg igénybe vehető.
9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:
2017. I. félév – 2020. II. félév
10. Kimeneti indikátorok:
a. Támogatott projektek száma (db):
18-25 db
b. Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás,
önkormányzat, civil szervezet) (db):
18-25 db vállalkozás

10. intézkedés: Helyi termék előállítók együttműködése REL programban
1. Az intézkedés megnevezése:
Helyi termék előállítók együttműködése REL programban
2. Specifikus cél:
Magas szintű együttműködés elérése a térség helyi termékeinek, szolgáltatásainak előállítása,
fogyasztása, értékesítése területén
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3. Indoklás, alátámasztás:
A 2015. évben szakértők bevonásával zajló helyi élelmiszerrendszer elemzés átfogó képet adott a
térségi helyi termékek előállításának, értékesítésének sajátosságairól, felvázolta a térség számára
célszerű továbblépési, fejlesztési irányokat. Az elemzés eredményeképpen megszülető „A helyi
élelmiszerrendszer fejlesztési lehetőségei a Zala Termálvölgye Egyesület térségében” tanulmány
többek között javaslatot tett a nyitott porták térségi együttműködésen alapuló fejlesztésére. A
koncepció hátterét az adja, hogy sok termelő nagy tapasztalattal és kialakult vevőkörrel rendelkezik,
akik szívesen kijárnak és háztól vásárolnak. A térség élen jár a rendezett gazdaudvarok,
fogadóhelyiségek kialakításában, és sok még nem termelőként regisztrált lakos rendelkezik termelési
és ételkészítési hagyományos tudással. Azonban az is megállapítható, hogy vannak termelők, akik
egyelőre nem állnak készen a vásárlók fogadására, sem a szükséges tudás, sem az infrastrukturális
háttér nem áll rendelkezésükre. Viszont a kérdőívezés során a termelők nagyobb hányada válaszolta,
hogy szívesen venne részt térségi kezdeményezésekben, és fejlesztené gazdaságát a REL programba
illeszkedő módon. Indokolt a térség helyi szereplőinek széleskörű együttműködésén alapuló
programok megvalósítása a helyi termékek és szolgáltatások vásárlásának, fogyasztásának elősegítése
érdekében fókuszba állítva a helyi értékeket és kiváló minőséget. Mindezek alapján tervben van a
„Nyitott Porta hálózati projektek” intézkedéshez kapcsolódóan létrejött térségi hálózatban résztvevő
helyi termék előállítókkal közös pályázat benyújtása a VP 16.4.1 intézkedésére.

11. intézkedés: Esély-hálózat működtetése Zalaszentgrót térségében
1. Az intézkedés megnevezése:
Esély-hálózat működtetése Zalaszentgrót térségében
2. Specifikus cél:
Tematikus térségi kapcsolatok erősítése az együttműködésből fakadó hozzáadott értékek elérése
érdekében
3. Indoklás, alátámasztás:
A Zalaszentgróti térség népesedési viszonyait tekintve a nagyobb térségi, és országos jellemzőkhöz
képest előnytelen helyzet tapasztalható: a térség a lakosságának közel egytizedét elvesztette tíz év
alatt. A térség lakosságára vonatkozóan az alacsony szintű foglalkoztatottság, illetve magas
munkanélküliségi ráta, továbbá az inaktív népesség magas aránya a jellemző. A hátrányos helyzetű
rétegek (főként romák, mélyszegénységben élők) egyre nagyobb mértékben leszakadnak, valamint
valós a veszélye az ún. „dolgozói szegénység” fennmaradásának a térségben, amelynek köszönhetően
tovább éleződnek a helyi társadalmi feszültségek. A minőségi munkahelyek hiánya a térségen kívülre
vonzza a kreatív, cselekvőképes embereket, a térség szellemi kiürülése így folyamatosnak mondható.
Nagyon nagy problémát jelent a fiatalok elvándorlása a térségből. A felsőfokú végzettségű fiatalok
száma csökken leginkább, hiszen kevés a végzettségüknek megfelelő munkahely. A térség egészének
leszakadása miatti frusztráltság és tehetetlenség érzése a térségen belül is növeli az esélyegyenlőségi
csoportokkal szembeni intoleranciát.
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:
Az intézkedés célja modellértékű együttműködési program megvalósítása az esélyteremtés területén
a Zala Termálvölgye településein, a kedvezőtlen térségi szocio-demográfiai folyamatok megtörése
érdekében. Konkrét célok:
o

A térség és a mikrokörzetek humán, és szakmai kapacitásainak erősítése.

o

A mikrokörzetek kedvezőtlen folyamatainak feltárása, és a pozitív változások
elindítása.
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o

Valós partnerségi együttműködések kialakítása az esélyegyenlőségi területen
tevékenykedő szervezetek között.

Az intézkedés keretében támogatandó tevékenységi területek:
o

„Esély-hálózat” kialakítása, mikrokörzetekben
felkészítésével és alkalmazásával.

o

Mikrokörzeti komplex „Esély programok” kidolgozása a közösségi tervezés
módszerével.

o

A kidolgozott „Esély programok” alapján kisléptékű fejlesztések (pl. rendezvény,
képzés, eszközbeszerzés, kisebb beruházások stb.) megvalósítása.

dolgozó

esélymenedzserek

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
Az intézkedést az EFOP 1.7-es intézkedés „Kedvezőtlen szocio-demográfiai térségi folyamatok
megtörése (pl. fiatalok helyben tartása, helyi tudástőke növelése)” tevékenységi köréhez kapcsolódóan
tervezzük megvalósítani. A konkrét javaslat kidolgozásához kitűnő kiindulópontot jelent a
zalaszentgróti járás területén működő „járási felzárkóztatási kerekasztal” elmúlt félévi tevékenysége,
amelynek tagja a Zala Termálvölgye Egyesület, és amelynek munkájában aktívan részt vett. A
kerekasztal munkája nyomán 2015. évben elkészült a „Zalaszentgróti Járási Esélyteremtő Programterv”
is, amely konkrétan tartalmazza jelen intézkedést a tervezett intézkedései között. Elmondható, hogy
jelen intézkedés a térségi érintettekkel közös munkában, szakmai támogatással került megtervezésre,
s mint olyan a helyi igényekhez teljes mértékben illeszkedik. Az intézkedés legfontosabb sikertényezői
az esélymenedzserek foglalkoztatásának és a térségi hálózat működtetésének komplex megvalósítása,
amelyre semelyik más operatív program ill. pályázati kiírás nem biztosított lehetőséget.
6. A jogosultak köre:
A program koordinátora a Zala Termálvölgye Egyesület. A program megvalósításában részt vesz az 5
mikrokörzet vonatkozásában 1-1 civil szervezet vagy önkormányzat.
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:


A mikrokörzeti esélymenedzserek személyének kiválasztása során bevonásra kerülnek az
érintett települések polgármesterei. A mikrokörzetek a következők:
o

Zalaszentgróti mikrokörzet – Zalaszentgrót városa a méretéből adódóan önálló körzet.
A városközponthoz tartozik 5 részönkormányzat is.

o

Türjei mikrokörzet – Türje Tekenyével képez közös körzetet. Türje estében a hátrányos
helyzetű lakosok magas aránya indokolja a kiemelt szerepet.

o

Zalabéri mikrokörzet – Zalabér, Pakod, Dötk, Zalavég és Batyk települések körzete.

o

Óhídi mikrokörzet – Szalapa, Kisvásárhely, Mihályfa, Óhíd, Kisgörbő, Nagygörbő,
Döbröce és Sümegcsehi települések körzete.

o

Zalaszentlászlói mikrokörzet – Tilaj, Almásháza, Kehidakustány,
Zalaszentlászló, Sénye és Vindornyaszőlős települések körzete.

Kallósd,



Az esélymenedzserek túlnyomórészt önállóan látják el feladataikat, ugyanakkor az „Esélyhálózat” (koordinátor, szakértők) részéről folyamatos szakmai támogatásban, mentorálásban
részesülnek.



Az esélymenedzserek alapvető feladata közösségi tervezéssel olyan mikrokörzeti komplex
„Esély programok” előkészítése és megvalósítása, amely hozzájárul a körzet kedvezőtlen
folyamatainak megállításához. Az esélymenedzserek feladata továbbá a program keretében
térségi „Esély-hálózati” projektek közös tervezése és azok megvalósításában való
közreműködés.
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Az esélymenedzserek a kiválasztást követően egy intenzív felkészítő, szemléletformáló, és
érzékenyítő képzésben részesülnek, majd havonta egy napon térségi, „Esély-hálózati” műhely
munkában vesznek részt. Az esélyműhelyek célja a menedzserek képzése, a tapasztalatcsere,
a mikrotérségi „Esély programok” készítésének, megvalósításának támogatása, a térségi
hálózati projektek tervezése.



Az esélymenedzsereken keresztül minden településen folyamatos jelenlétet biztosító „Esélyhálózatnak” komoly szerepe lehet a térségen belüli információ áramlás erősítésében. A hálózat
segítségével a helyi szükségleteknek megfelelő projektek, programok születhetnek meg,
továbbá segítheti az információk eljutását a megfelelő célcsoportokhoz (pl. közösségi
művelődéssel,
egészség
megőrzéssel,
szociális
ellátásokkal,
foglalkoztatással,
felnőttképzésekkel kapcsolatos programok).



Bár a program csak 2 évig finanszírozná a hálózat működését, ugyanakkor a cél az lenne, hogy
az „Esély-hálózat” munkatársai a projekt lezárultát követően, hosszú távon is a térség aktív
szereplői legyenek. A kétéves esélymenedzseri munkának köszönhetően helyi
kapcsolatrendszerrel, szakmai tapasztalattal rendelkező szakembereket jó eséllyel
továbbfoglalkoztathatják a helyi partnerszervezetek. Ezen felül nagy hangsúlyt fektetnénk
további pályázati lehetőségek felkutatására az Esély-hálózat tevékenységének fejlesztése, a
hálózat működésének folytatása érdekében.

8. Tervezett forrás:
a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti
tárfinanszírozás) nagysága:
A program teljes megvalósításának költsége kb. 80 millió Ft.
b. Támogatás aránya:
100%
c. Projektméret korlátai:
A kb. 80 millió Ft összköltségű program tartalma - esélymenedzserek foglalkoztatása (5 fő - 24 hónap);
munkaeszközök (laptop stb.); projektkoordinátor foglalkozatása (1 fő - 24 hónap) és egyéb
menedzsment jellegű kiadás; esélymenedzserek szakmai felkészítése, mentorálása; mikrotérségi esély
projektek megvalósítása (pl. rendezvények); hálózati projektek megvalósítása.
d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás):
Vissza nem térítendő támogatás, hagyományos költségelszámolás. Előleg igénybe vehető.
9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:
2017. II. félév – 2019. I. félév (2 év)
10. Kimeneti indikátorok:
o

5 esélymenedzser és 1 projekt koordinátor foglalkoztatása.

o

24 db térségi esélyműhely lebonyolítása (havonta 1).

o

Elkészül 5 db mikrokörzeti komplex „Esély program” dokumentum.

o

Az „Esély programok” alapján az 5 mikrokörzet összesen 23 településén valósulnak
meg kisléptékű esély projektek.

Együttműködések
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1. Tervezett együttműködés: Interaktív menü készítése az éttermek számára a helyi
termékek és termelők bemutatásával


Az együttműködés tervezett tématerületei:

Helyi termékek értékesítésének segítése


Specifikus cél:

Magas szintű együttműködés elérése a térség helyi termékeinek, szolgáltatásainak előállítása,
fogyasztása, értékesítése területén


Indoklás, alátámasztás:

A Zala Termálvölgye Egyesület 2014. évben részt vett egy francia-magyar nemzetközi rövid élelmiszer
lánc témájú együttműködési projektben (ECOSYAL), amelynek keretében kapcsolatba került több
francia LEADER helyi akciócsoporttal. Hosszas előkészítő munkát követően az Egyesület a Pays de
Cathares akciócsoporttal elkötelezte magát jelen együttműködési projekt megvalósítására. A projekt
célja interaktív menü készítése az éttermek számára a helyi termékek és termelők bemutatásával.
Magyar-francia menü összeállítása és a projektben résztvevő éttermekben kínálása. A kihelyezett
tableten a recept megtekinthető, továbbá információk érhetőek el a termelőről. A francia-magyar
kooperáció alapvetően arra épülne, hogy mindkét szervezet együttműködik egy olyan termelői körrel,
akik aktívan részt tudnak venni a helyi kezdeményezésekben. A projekt kiválóan illeszkedik a HFS
„Nyitott Porták hálózatának létrehozása” intézkedéséhez, alapvetően a majdani együttműködésben
résztvevő szereplőkre épít. Jelen együttműködési projekt a sikerrel zárult ECOSYAL nemzetközi projekt
folytatásának tekinthető. A további együttműködés részleteinek kidolgozását már az ECOSYAL projekt
keretében megkezdődött, s 2015. évben több skype megbeszélés keretében folytatódott. Az
együttműködési szándék komolyságát jelzi, hogy már 2014. november 20-án aláírták az első,
általánosabb együttműködési megállapodást a francia és magyar akciócsoportok. A tervezett
együttműködés céljai többek között:
o

Francia módszerek alapján a termelők piacra juttatása, a helyi fogyasztók friss és
egészséges élelmiszerrel való ellátása, a helyi termékek és sajátosságok, kulturális
adottságoknak köszönhetően a helyi turizmus fellendítése.

o

A magyar és a francia termelők számára nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása.

o

A helyi lakosok szemléletformálása a média segítségével.

o

A gyermekek bevonása és a közétkeztetésen keresztül egészséges élelmiszerekkel való
ellátása.

2. Tervezett együttműködés: Zala megyei védjegyrendszer létrehozása


Az együttműködés tervezett tématerületei:

Helyi termékek értékesítésének segítése


Specifikus cél:

Magas szintű együttműködés elérése a térség helyi termékeinek, szolgáltatásainak előállítása,
fogyasztása, értékesítése területén


Indoklás, alátámasztás:

2015. novemberben került sor a zalaegerszegi Megyeházán a megyei vidékfejlesztési műhely első
ülésére, amelynek keretében a résztvevő zalai LEADER helyi akciócsoportok képviselői megkezdték a
beszélgetést egy közös, Zala megye egészére kiterjedő helyi termék illetve szolgáltatás minősítő-,
védjegyrendszer létrehozásáról. A körvonalazódó együttműködés életre hívásának egy fontos eszköze
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lehet többek között a LEADER térségek közötti együttműködési pályázati kiírás is. A tervezett
együttműködés lehetséges céljai többek között:
o

Helyi termelők támogatása.

o

A megye, a térségek imázsának formálása, az értékek (hagyományok, tradíciók, tájkép
stb.) támogatása.

o

Gazdasági együttműködés erősítése a megyében.

o

A térségi szintű együttműködés ösztönzése.

Indikatív pénzügyi terv
A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)
Forrás: EMVA LEADER 19.2 alintézkedés
Az intézkedések megnevezése
2016
2017
2018
2019
2020
Összesen
1 Fecskeházak fejlesztése
5
10
15
2 Ifjúságfejlesztési kisprojektek
1,5
1,5
1,65
4,65
Innovatív térségi
3
4
4
2
2
2,91
14,91
közösségfejlesztés
Térségi szolgáltatások
4
30
30
fejlesztése
Gazdálkodó települési
5
15
15
10
40
közösségek
Közösségfejlesztési
6
16
15
12
43
kulcsprojektek
Innovatív gazdaságfejlesztési
7
20
40
20
20
100
projektek támogatása
8 Nyitott Porta hálózati projektek
10
10
10
10
10
50
Nyitott Porta hálózathoz
9
30
30
11,34
71,34
kapcsolódó egyedi fejlesztések
Összesen
100
125,5 85,5
44,99
12,91
368,9

%
4%
1%
4%
8%
11%
12%
27%
14%
19%

Készítette: Zala Termálvölgye Egyesület
Készült: 2015. november 30.
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