A Zala Termálvölgye Egyesület a következő LEADER kritériumokat
határozta meg célterületenként
A Zala Termálvölgye LEADER HACS Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott
célkitűzések megvalósítása lehetőséget teremtenek a térség komplex fejlesztésére, az
együttműködésen alapuló gazdasági és közösségi fejlesztésre, az innováció ösztönzésére, a
helyi erőforrások bővítésére, az alábbiak szerint:
- a helyi termék előállítását, piacra jutását, népszerűsítését, fogyasztását segítő
lehetőségek megteremtésével,
- a helyi termék és a turizmus adta lehetőségek összekapcsolásával,
- a fiatalok letelepedését segítő kezdeményezések támogatásával.
Az elfogadott célkitűzések rendszere:
A1. Helyi termék előállításhoz, értékesítéshez kapcsolódó nagyprojektek támogatása
A2. Helyi termék előállításhoz, értékesítéshez kapcsolódó kisprojektek támogatása
A3. Helyi termékek piacra jutásának ösztönzése
A4. Hagyományos gyümölcsösök kialakításának ösztönzése
B1. Fecskeházak kialakítása
B2. Fecskeház központ és ifjúsági centrum létrehozása
E1. Turisztikai információs pontok kialakítása és fejlesztése
E2. Rendezvények infrastrukturális feltételeinek és eszközhátterének fejlesztése
E3. Látó utak támogatása
E4. Szakmai rendezvények támogatása
A célkitűzések mindegyike több ponton is kapcsolódik a LEADER alapelvekhez, amelyek a
következők:
1. térségi jellegzetességeken alapuló helyi fejlesztési stratégia
2. a helyi fejlesztési stratégia alkotása és végrehajtása helyi kezdeményezésként
3. helyi akciócsoportok
4. integrált, több szektorra kiterjedő intézkedések,
5. innováció,
6. hálózatosodás,
7. együttműködés.
A Zala Termálvölgye LEADER HACS a LEADER alapelvekre építve kialakította saját
LEADER kritérium listáját.
A1. Helyi termék előállításhoz, értékesítéshez kapcsolódó nagyprojektek támogatása
Célterület azonosító: 1 027 675
A helyi termékek és helyi kézműves termékek előállításának és értékesítésének fejlesztése a
szektor piacra jutása, verseny-, jövedelemtermelő- és foglalkoztatási képessége javítása
céljából.
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1.
Terület alapú megközelítés
A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul (helyi termék
előállításának fejlesztése), amely közös hagyományon, adottságokon alapul, vagy
újszerűsége, témája miatt a települések fejlődése szempontjából fontos.
A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.
2.
Alulról építkező megközelítés
A kedvezményezett a helyi stratégiában meghatározott gazdasági igény (a helyi termékek
iránt a vendéglátásban, helyi fogyasztásban jelentkező növekvő kereslet) alapján tervezi
megvalósítani tevékenységét.
A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén
legalább 2 alkalommal a Zala Termálvölgye LEADER HACS területén megvalósuló
rendezvényeken tevékenységét és/vagy termékeit bemutatja. A kedvezményezett vállalja,
hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén részt vesz a Zala
Termálvölgye LEADER HACS helyi termék előállítóinak együttműködését erősítő és
kompetenciáit fejlesztő jövőbeni programokban.
3.
Innováció
A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti
települést vagy a helyi akciócsoport által lefedett térséget tekintve új terméket, vagy
szolgáltatást vezet be.
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során új technológiai módszert, eljárást, új
termelési, előállítási folyamatot alkalmaz.
A kedvezményezett projektjével új piacot céloz meg vagy a helyi erőforrások, termékek,
alapanyagok, mezőgazdasági termékek hasznosításának új módját kívánja bevezetni.
4. Integrált és ágazatközi fellépések
A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági fejlődéshez és a térség
szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági igényt elégít ki, azaz
ösztönzi a helyi termékek előállítását és piacra jutását, ezáltal bővíti a jövedelemszerzési
lehetőségeket.
A2. Helyi termék előállításhoz, értékesítéshez kapcsolódó kisprojektek támogatása
Célterület azonosító: 1 027 668
A helyi termékek és helyi kézműves termékek előállításának és értékesítésének kisléptékű
fejlesztése a szektor piacra jutása, verseny-, jövedelemtermelő- és foglalkoztatási képessége
javítása céljából.
1.
Terület alapú megközelítés
A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul (helyi termék
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előállításának fejlesztése), amely közös hagyományon, adottságokon alapul, vagy
újszerűsége, témája miatt a települések fejlődése szempontjából fontos.
A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.
2.
Alulról építkező megközelítés
A kedvezményezett a helyi stratégiában meghatározott gazdasági igény (a helyi termékek
iránt a vendéglátásban, helyi fogyasztásban jelentkező növekvő kereslet) alapján tervezi
megvalósítani tevékenységét.
A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén
legalább 2 alkalommal a Zala Termálvölgye LEADER HACS területén megvalósuló
rendezvényeken tevékenységét és/vagy termékeit bemutatja. A kedvezményezett vállalja,
hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén részt vesz a Zala
Termálvölgye LEADER HACS helyi termék előállítóinak együttműködését erősítő és
kompetenciáit fejlesztő jövőbeni programokban.
3.
Innováció
A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti
települést vagy a helyi akciócsoport által lefedett térséget tekintve új terméket, vagy
szolgáltatást vezet be.
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során új technológiai módszert, eljárást, új
termelési, előállítási folyamatot alkalmaz.
A kedvezményezett projektjével új piacot céloz meg vagy a helyi erőforrások, termékek,
alapanyagok, mezőgazdasági termékek hasznosításának új módját kívánja bevezetni.
4. Integrált és ágazatközi fellépések
A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági fejlődéshez és a térség
szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági igényt elégít ki, azaz
ösztönzi a helyi termékek előállítását és piacra jutását, ezáltal bővíti a jövedelemszerzési
lehetőségeket.
A3. Helyi termékek piacra jutásának ösztönzése
Célterület azonosító: 1 021 778
A helyi termékek és helyi kézműves termékek piacra jutásának ösztönzése a szektor verseny-,
jövedelemtermelő- és foglalkoztatási képessége javítása céljából.
1.
Terület alapú megközelítés
A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul (helyi termék piacra
jutásának ösztönzése), amely közös hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége,
témája miatt a települések fejlődése szempontjából fontos.
A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.
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2.
Alulról építkező megközelítés
A kedvezményezett a helyi stratégiában meghatározott gazdasági igény (a helyi termékek
iránt a vendéglátásban, helyi fogyasztásban jelentkező növekvő kereslet) alapján tervezi
megvalósítani tevékenységét.
3.
Innováció
A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti
települést vagy a helyi akciócsoport által lefedett térséget tekintve új szolgáltatást vezet be.
A kedvezményezett projektjével új piacot céloz meg.
4.
Integrált és ágazatközi fellépések
A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági fejlődéshez és a térség
szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági igényt elégít ki, azaz
ösztönzi a helyi termékek előállítását és piacra jutását, ezáltal bővíti a jövedelemszerzési
lehetőségeket.
5.
Hálózatépítés és együttműködés
A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli
együttműködést a jogosult településeken belül.
A4. Hagyományos gyümölcsösök kialakításának ösztönzése
Célterület azonosító: 1 027 682
Hagyományos gyümölcsösök létrejöttének ösztönzése, mint hagyományos gazdálkodási forma
fenntartása, az alacsony növényvédőszer-használatból és tápanyag-gazdálkodásból származó
környezeti előnyök fenntartása, a biológiai sokféleség fenntartásához, illetve növeléséhez való
hozzájárulás, valamint a vidéki lakosok jövedelemszerzési lehetőségeinek bővítése,
visszaállítása céljából.
1.
Terület alapú megközelítés
A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul (hagyományos
gyümölcsösök létrehozása), amely közös hagyományon, adottságokon alapul, vagy
újszerűsége, témája miatt a települések fejlődése szempontjából fontos.
2.
Alulról építkező megközelítés
A kedvezményezett a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy gazdasági igények (a
térségben őshonos gyümölcsfa fajták megőrzése illetve jövedelemszerzési lehetőségek
bővítése) alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
3.
Innováció
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során a megvalósítás tervezett helye szerinti
települést vagy a helyi akciócsoport által lefedett térséget tekintve új technológiai módszert,
eljárást, új termelési, előállítási folyamatot alkalmaz.
A kedvezményezett a projekt megvalósítása részeként javítja tevékenységét a természeti
erőforrásokkal, az energiával való gazdálkodást tekintve.

4

4.
Integrált és ágazatközi fellépések
A projekt a térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy
társadalmi igényt elégít ki, azaz a gyümölcsösök terményei alapanyagként, termékként
szolgálnak a helyi lakosság és vendéglátás fogyasztása számára, illetve a hagyományos
gyümölcsösök felélesztése hozzájárul a térség természeti értékeinek megőrzéséhez, a kultúrtáj
fenntartásához.
A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a környezeti örökség értékeinek
megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez a hagyományos régi gyümölcsfajták elterjedésének
ösztönzésével.
B1. Fecskeházak kialakítása
Célterület azonosító: 1 021 747
Fecskeházak kialakításának támogatása, a fiatalok letelepedésének segítése céljából.
1.
Terület alapú megközelítés
A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul (fiatalok
letelepedésének ösztönzése), amely újszerűsége, témája miatt a települések fejlődése
szempontjából fontos.
2.
Alulról építkező megközelítés
A kedvezményezett a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy gazdasági igények (a
települések lakosságmegtartó erejének javítása illetve a fiatalok helyi munkaerőpiacon való
megjelenésének ösztönzése) alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
3.
Innováció
A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti
települést vagy a helyi akciócsoport által lefedett térséget tekintve olyan új szolgáltatást vezet
be, amely a helyi stratégiában a térségi igények között szerepelt, azaz fecskeház kialakítását
célozza a fiatalok helyben történő letelepedésének ösztönzése érdekében.
4.
Integrált és ágazatközi fellépések
A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez és a
térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy társadalmi
igényt elégít ki, azaz bővíti a munkaerőpiacon aktív lakosság arányát illetve javítja a település
demográfiai mutatóit.
5.
Hálózatépítés és együttműködés
A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi
akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés a
fecskeház hálózatban való részvételen illetve a projekt tapasztalatainak, eredményeinek
pályázó általi ismertetésén keresztül.
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B2. Fecskeház központ és ifjúsági centrum létrehozása
Célterület azonosító: 1 021 730
Fecskeház központ és ifjúsági centrum létrehozásának támogatása a fecskeházak hálózatba
szervezésének, hatékony működtetésének és a fiatalok letelepedésének, információval való
ellátásának elősegítése céljából.
1.
Terület alapú megközelítés
A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul (fiatalok
letelepedésének ösztönzése), amely újszerűsége, témája miatt a települések fejlődése
szempontjából fontos.
A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket, úgymint
fecskeházakat létrehozó projektgazdák vagy ifjúságfejlesztésben érintett szervezetek.
2.
Alulról építkező megközelítés
A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi vagy
gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy gazdasági
igények (a települések lakosságmegtartó erejének javítása illetve a fiatalok helyi
munkaerőpiacon való megjelenésének ösztönzése) alapján tervezi megvalósítani
tevékenységét.
3.
Köz- és magánszféra partnersége
A kedvezményezett a fecskeház hálózat működtetésén keresztül együttműködik a helyi
akciócsoport településein működő szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy
ágazaton belül, vagy azt a projekt megvalósítása során építi ki.
4.
Innováció
A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti
települést vagy a helyi akciócsoport által lefedett térséget tekintve olyan új szolgáltatást vezet
be, amely a helyi stratégiában a térségi igények között szerepelt, azaz a beruházás a
fecskeházak fenntartható működését segítő fecskeház hálózat infrastrukturális hátterének
fejlesztésére irányul.
5.
Integrált és ágazatközi fellépések
A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez és a
térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy társadalmi
igényt elégít ki, azaz elősegíti a munkaerőpiacon aktív lakosság arányának bővülését valamint
a települések demográfiai mutatóinak javulását.
6.
Hálózatépítés és együttműködés
A projekt együttműködési hálózat, azaz az ún. fecskeház hálózat létrehozását, működtetését
célozza.
A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli
együttműködést a jogosult településeken belül.
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A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi
akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés, hiszen a
fecskeház hálózat alapvető feladata a létrejött fecskeházak hálózatba szervezése, további
fecskeházak létrehozásának ösztönzése, a meglévő tapasztalatok összegyűjtése, rendezvények
szervezése, a program továbbfejlesztése, mindezekhez pénzügyi források keresése.
E1. Turisztikai információs pontok kialakítása és fejlesztése
Célterület azonosító: 1 021 785
A Zala Termálvölgye HACS térség egészét szolgáló, a turisztikai szolgáltatókat és a turizmus
fejlődésében érdekelt szervezeteket segítő, a térségi információáramlást és együttműködést
javító beruházások, projektek támogatása. A létrejövő projektek a HACS területére érkező
turisták ingyenes, rendszeres információval való ellátását kell, hogy szolgálják.
1.
Terület alapú megközelítés
A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul (térségi turisztikai
információáramlást javító beruházások), amely újszerűsége, témája miatt a települések
fejlődése szempontjából fontos.
A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket, úgymint turisztikai
szolgáltatók vagy turizmus fejlődésében érdekelt szervezetek.
2.
Alulról építkező megközelítés
A kedvezményezett a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy gazdasági igények
(térségen belüli információáramlás fokozása illetve idegenforgalmi szereplők
hálózatosodásának ösztönzése) alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
3.
Köz- és magánszféra partnersége
A kedvezményezett a projekt keretében kiépített információs rendszeren keresztül
együttműködik a helyi akciócsoport településein működő szervezetekkel szférák között,
ágazatok között vagy ágazaton belül.
4.
Innováció
A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti
települést vagy a helyi akciócsoport által lefedett térséget tekintve olyan új szolgáltatást vezet
be, amely a helyi stratégiában a térségi igények között szerepelt, azaz tervezett tevékenysége
az információáramlás fokozására irányul az idegenforgalom területén.
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során a megvalósítás tervezett helye szerinti
települést vagy a helyi akciócsoport által lefedett térséget tekintve új módszert, eljárást
alkalmaz.
5.
Integrált és ágazatközi fellépések
A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági fejlődéshez és a térség
szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági igényt elégít ki, azaz
hozzájárul a meglévő turisztikai kínálat kihasználtságának növekedéséhez, valamint bővíti a
helyi vállalkozások, lakosság jövedelemszerzési lehetőségeit.

7

6.
Hálózatépítés és együttműködés
A projekt az információs rendszerek létrehozásán keresztül tartalmaz szférák közötti és/vagy
ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli együttműködést a jogosult településeken belül.
A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi
akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.
E2. Rendezvények infrastrukturális feltételeinek és eszközhátterének fejlesztése
Célterület azonosító: 1 021 716
A Zala Termálvölgye térségben megvalósuló közösségi rendezvények eszközhátterének
fejlesztése a rendezvények fenntarthatóságának javítása, a szervezési költségek csökkentése
céljából.
1.
Terület alapú megközelítés
A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul (közösségi
rendezvények megvalósításának segítése), amely témája miatt a települések fejlődése
szempontjából fontos.
A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket, azaz a közösségi
rendezvényeket szervező civil szervezetekkel, önkormányzatokkal vagy vállalkozásokkal.
A kedvezményezett vállalja, hogy a beszerzett eszközöket és a kialakított infrastruktúrát
önköltségi áron minden a térségben közösségi rendezvényt szervező, a HACS területén
székhellyel, ill. telephellyel rendelkező szervezet rendelkezésére bocsátja.
2.
Alulról építkező megközelítés
A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi
szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy gazdasági igények alapján
tervezi megvalósítani tevékenységét, hiszen az eszközökkel támogatott rendezvények
hozzájárulnak a kulturális örökség megőrzéséhez, az identitástudat erősítéséhez, vagy
ismeretterjesztő, közösségfejlesztő feladatokat látnak el.
3.
Köz- és magánszféra partnersége
A kedvezményezett a projekt keretében beszerzendő eszközök használata vonatkozásában
együttműködik a helyi akciócsoport településein működő szervezetekkel szférák között,
ágazatok között vagy ágazaton belül.
4.
Integrált és ágazatközi fellépések
A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez és a
térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy társadalmi
igényt elégít ki, azaz hozzájárul a rendezvények fenntarthatóságának javításához a szervezési
költségek csökkentésén keresztül.
5.
Hálózatépítés és együttműködés
A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli
együttműködést a jogosult településeken belül.
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A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi
akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.
E3. Látó utak támogatása
Célterület azonosító: 1 021 822
Látó utak szervezésének támogatása, a Zala Termálvölgye LEADER HACS területén lévő
helyi természeti, épített, kulturális és tradicionális értékek megismerése, megismertetése.
1.
Terület alapú megközelítés
A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. A program a térség
több települését érinti és/vagy a megvalósítani kívánt program hozzájárul a térség
identitástudatának javításához, a helyi értékek megőrzéséhez.
2.
Alulról építkező megközelítés
A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi
szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy gazdasági igények alapján
tervezi megvalósítani tevékenységét. A tervezett program a helyi szereplők
kezdeményezésével jön létre, megvalósulása pedig hozzájárul a térség megismeréséhez, és
ismertté tételéhez.
3
Köz- és magánszféra partnersége
A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő szervezetekkel
szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt megvalósítása során
építi ki, hiszen legalább 3 db Zala Termálvölgye LEADER HACS területén
székhellyel/telephellyel rendelkező partner (civil szervezet, önkormányzat, vállalkozás)
bevonásával kell a projektjét megvalósítania.
4.
Innováció
A kedvezményezett a projekt megvalósításával új szolgáltatást – „Látó utak szervezése” vezet be.
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során új módszert, eljárást alkalmaz a helyi
természeti, épített, kulturális és tradicionális értékek bemutatására.
5.
Integrált és ágazatközi fellépések
A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, környezeti, épített örökségi
értékeinek megőrzéséhez.
6.
Hálózatépítés és együttműködés
A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli
együttműködést, a látó utak célcsoportja és/vagy a megvalósításban együttműködő partnerek
révén.
A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi
akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.
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E4. Szakmai rendezvények támogatása
Célterület azonosító: 1 021 723
Szakmai rendezvények támogatása a Zala Termálvölgye HACS térség egészét szolgáló, a
térség gazdaságának fejlődésében érdekelt szereplők együttműködési készségének javítása
illetve szakmai kompetenciáinak, ismereteinek fejlesztése érdekében.
1.
Terület alapú megközelítés
A projekt a térség egészére irányul, és olyan - a helyi stratégiában meghatározott témára terjed
ki - amely közös hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a
települések fejlődése szempontjából fontos.
A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket, és a közös
motivációnak köszönhetően hatékonyan és eredményesen képesek együtt dolgozni.
2.
Alulról építkező megközelítés
A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi vagy
gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott gazdasági igények alapján tervezi
megvalósítani tevékenységét.
3.
Köz- és magánszféra partnersége
A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő szervezetekkel
szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt megvalósítása során
építi ki, hiszen szakmai rendezvényt kizárólag a Zala Termálvölgye LEADER HACS Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott valamely gazdasági terület fejlesztéséhez
kötődően lehet szervezni.
4.
Innováció
A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti
települést vagy a helyi akciócsoport által lefedett térséget tekintve olyan szakmai
rendezvényeket valósít meg, amely új szemléletet kialakítását ösztönzi, újszerű
ismeretterjesztő módszereket alkalmaz, és/vagy a rendezvény során arra törekszik, hogy az
adott témához kapcsolódóan gyakorlatban mutassa be az új megoldásokat, és példaértékű
kezdeményezéseket.
5.
Integrált és ágazatközi fellépések
A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági fejlődéshez és a térség
szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági igényt elégít ki, azaz
javítja a vállalkozások versenyképességét illetve segíti a piacképes ismeretek elsajátítását.
A szakmai rendezvény a gazdaságfejlesztésen túl hozzájárul a helyi akciócsoport területén a
kulturális, környezeti, épített örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez.
6.
Hálózatépítés és együttműködés
A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli
együttműködést a jogosult településeken belül.
A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi
akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.
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