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Vezetői összefoglaló
A következő oldalakon részletesen kidolgozott Helyi Fejlesztési Stratégia célja, hogy az Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, valamint a hazai Vidékfejlesztési Program és annak
LEADER célkitűzéseiben megfogalmazott célok mentén tegye lehetővé a Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület működési területén az EU2020 Stratégia uniós forrásainak felhasználását.
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület sikeres LEADER szervezetként eddig 1,5 Mrd Ft
fejlesztési forrás felhasználását tette lehetővé helyi partnerei számára. A 2014-2020-as időszakban
kibővített működési területen - 24 településre és 88 632 fő1 lakosságszámra - 665 550 000 Ft
tervezett fejlesztési forrás és 117 450 000 Ft működési forrás felhasználását teszi lehetővé a hazai
szabályozás. Egyesületünk törekedni fog a teljes fejlesztési forráskeret helyi partnerekkel történő
lekötésére és felhasználására, a stratégiánkban megfogalmazott célok és intézkedések mentén.
Stratégiánk fő irányát a helyi gazdaság fejlesztése – ezen belül is kiemelten a helyi termeléshez és a
turizmushoz kapcsolódó programok – és az itt élő közösség összehangolt, egymásra épülő tartós
fejlesztése adja. Az intézkedéseink keretében témaspecifikusan biztosítunk lehetőséget a helyi
szereplők számára, hogy beruházásaikkal, valamint az azokhoz kapcsolódó célzott programjaikkal
járuljanak hozzá a helyi gazdaság, a turizmus és a közösség erősítéséhez, ezáltal pedig a foglalkoztatás
és a népességmegtartó erő növeléséhez. A közösségi részvétel folyamata lehetővé teszi számunkra,
hogy érvényesíteni tudjuk a szociális igazságosság, a lehetőségekhez való hozzáférés
esélyegyenlősége és a társadalmi terhekből való közös részesedés alapelveit. A helyi partnerekkel
folytatott személyes beszélgetések során igyekeztünk a konszenzuson alapuló közös döntések
meghozatalát erősíteni.
Egyesületünk jelenleg 68 aktív taggal, 3 fős Elnökséggel, 3 fős Felügyelő Bizottsággal 2 fős
Munkaszervezettel rendelkezik és közel négyszáz helyi partnerrel állunk közvetlen kapcsolatban. A
működéshez szükséges pénzügyi források biztosításához a tagönkormányzatok az Örkényi
Takarékszövetkezetnél vezetett rulírozó hitel vállalásával és a kamatterhek elosztásával biztosítják
egyesületünk számára. A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2007-2013-as működés
során a lehetőségekhez való hozzáférés érdekében a legszélesebb nyilvánosság biztosítása mellett
valósította meg tevékenységét. Ez a fajta működési módszer nem csak a bizalom megerősödéséhez
járult hozzá nagymértékben, hanem a döntési helyzetek és folyamatok során nagymértékben segítette a
konszenzuson alapuló döntések meghozatalát és azok elfogadását. Teveink szerint ezek a működési,
működtetési elvek a továbbiakban is prioritást élveznek a mindennapi munka és a Helyi Fejlesztési
Stratégia tervezése, megvalósítása során. Egyesületi tevékenységünk fő célja az életminőség folytonos
javítása, a méltányos életkörülmények, a megfelelő életminőség és a jólét elérése a megvalósított
közösségi és egyéni fejlesztéseken keresztül.
A tények, a körülmények és a tényezők rendszerszerű figyelembe vételével igyekeztünk a stratégia fő
céljait megfogalmazni és megvalósítás során is ezekre a prioritásokra fogunk támaszkodni.
Szándékaink szerint - a fenntartható fejlődés egyik legfontosabb szempontja szerint is - az erőforrásgazdálkodás területén - a térség fejlődési szükségleteit úgy kívánjuk kielégíteni, hogy ne
veszélyeztessük ezzel a következő nemzedékek, generációk fejlődési és környezeti erőforrás
készleteit, az erőforrások kezelése során figyelembe vesszük a környezet eltartó képességének
korlátait, és gondot fordítunk a biológiai sokféleség megőrzésére is.
A Helyi Fejlesztési Stratégia jövőképe egy, a kooperáció által prosperáló, erős azonosságtudattal
rendelkező helyi közösség létrehozását tűzte ki célul az élhető gazdasági és társadalmi tér
megteremtésével. A Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése során is kiemelt és részletezett fejlesztési
céljaink megvalósításához, a közösség erősödéséhez, a közös értékeink megőrzéséhez szükség van a
helyi szereplők bizalmi alapú együttműködésére, melyet a stratégia készítésébe bekapcsolódó
résztvevőktől megtapasztaltunk.
1

A LEADER támogatással érintett érintett területen élő lakosság – Dabas belterület kivételével, ami 16 386 főt
(KSH) tesz ki – száma összesen 72 246 fő (TEIR)
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1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a
Vidékfejlesztési Program céljaihoz
A Helyi Fejlesztési Stratégia készítése során elsődleges célunk, hogy a térség adottságainak
figyelembevételével választ adjunk a helyi szükségletekre. Fontos azonban kiemelni, hogy a
stratégiában megfogalmazott céloknak a helyi igényeken túlmenően összhangban kell lennie az
EU2020, a Partnerségi Megállapodás (továbbiakban: PM) és a Vidékfejlesztési Program (VP)
céljaival. Ezáltal biztosítható, hogy a térségünkben megvalósuló LEADER fejlesztések egyszerre
szolgálják a helyi szereplők (térségünk), hazánk és az Európai Unió egészének fejlődését.
Az EU2020 három fő, egymást erősítő priorítást tűz ki:
1. Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása.
2. Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb
gazdaság.
3. Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió jellemezte
gazdaság kialakításának ösztönzése.
Az EU2020 stratégia céljaihoz való hozzájárulás érdekében Közös Stratégiai Keret rendelet 11
tematikus célt2 határoz meg, melyhez minden uniós forrásnak illeszkednie kell. Ennek értelmében ez a
szabályozás az Európai Strukturális és Beruházási Alapokra (ESB) is vonatkozik, melyek közé az
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) is tartozik. Az EMVA biztosítja – a
tagállami finanszírozás mellett – a hazai Vidékfejlesztési Program (VP) forrását is, melynek a
LEADER Program is részét képezi. Ennek megfelelően a Helyi Fejlesztési Stratégiának (HFS) egyben
ezen 11 célkitűzést kell szolgálnia, mindezek figyelembe vételével a HFS minden esetben hozzájárul a
az EU2020 Stratégia megvalósításához. Magyarország Partnerségi Megállapodása az EU2020
Stratégiával összhangban a következő öt prioritásra 3 fókuszál, együttesen átfogva a korábbi 11
célkitűzést, melynek értelmében a HFS Partnerségi Megállapodáshoz való illeszkedése is igazolt. Az
EMVA rendelet (1305/2013/EU rendelet) hat prioritást4 és tizennyolc fókuszterületet határoz meg a
vidékfejlesztési programok tematikus kereteként. A HFS a vállalt eredmények tekintetében első sorban
a 6. Prioritáshoz (Társadalmi befogadás előmozdítása, szegénység csökkentése, gazdasági fejlődés a
vidéki területeken), ezen belül leginkább a 6A fókuszterülethez (a diverzifikálásnak, kisvállalkozások
alapításának és fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtésnek a megkönnyítése), valamint a 6B
fókuszterülethez (a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben) kapcsolódik. Ezen túlmenően
azonban a HFS a Vidékfejlesztési Program bármely céljához is hozzájárulhat.
Fontos kiemelni a VP LEADER intézkedésének céljait, mivel ezen célkitűzések határozzák meg első
sorban Helyi Fejlesztési Stratégiánk alapjait is.
1. A vidéki térségekben a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása (helyi termékek és
szolgáltatások),
2. A vidéki térségekben a lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, illetve azok
elérésének előmozdítása,
3. A vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének erősítése,
4. A helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és együttműködési
készségeinek erősítése.
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület a megalkotott fejlesztési stratégiájának segítségével
kívánja a helyi adottságokra alapozva az EU, Magyarország és a VP célkitűzései mentén kitörési
lehetőséghez juttatni a térségét. A stratégia céljainak meghatározása során különös hagsúlyt fektettünk
az intézkedéseink más fejlesztési programokkal történő összehangolására, annak érdekében, hogy a
2

A tematikus célokat az 1.sz. melléklet tartalmazza
Az öt prioritást részletesen az 1.sz. melléklet ismerteti
4
A hat EMVA prioritást kibontva az 1.sz. mellékletben található
3
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Közép-magyarországi régióba érkező fejlesztési források kiegészítő jelleggel erősítsék egymás
hatásait. A tervezés során ennek megfelelően külön kihívást jelent, hogy a fejletlenebb régiókban
található – ám ennek következtében nagyobb mértékű fejlesztési forrásokhoz jutó – településekhez
hasonló mutatókkal rendelkező közösségeink számára miként tudjuk jól összpontosított, valós
közösségi igényeken alapuló célok mentén koncentrálni a szűkösen rendelkezésre álló támogatásokat.
Térségünkben ezáltal a LEADER források eredendően kiegészítő szerepe még inkább jelentőséget
kap, mivel a helyi társadalom tagjai számára a HFS által nyújtotta lehetőségek a leginkább elérhető
forrásoknak számítanak.
Stratégiánk fő irányát a helyi gazdaság – ezen belül is kiemelten a helyi vállalkozások
fejlesztéséhez és a turizmushoz kapcsolódó programok – és az itt élő közösség összehangolt,
egymásra épülő tartós fejlesztése adja. Az intézkedéseink keretében témaspecifikusan biztosítunk
lehetőséget a helyi szereplők számára, hogy beruházásaikkal, valamint az azokhoz kapcsolódó célzott
programjaikkal járuljanak hozzá a helyi gazdaság, a turizmus és a közösség erősítéséhez, a
foglalkoztatás és a népességmegtartó erő növeléséhez. Az intézkedések alapvetően két irányból
közelítik meg a helyi fejlesztéseket: az önálló, ám együttműködésben megvalósuló fejlesztések mellé,
a partnerségen alapuló, hálózatosodást és tudásátadást segítő komponenesek is kidolgozásra kerültek.
Az így megvalósuló fejlesztések esetében célunk, hogy a helyi szereplők együttműködésében elsősorban a tudáson és innováción alapuló gazdaságfejlesztés valósuljon meg, amely egy időben
biztosítja a szociális és területi kohézió megjelenését is. Mindezen kitűzések elérése érdekében a HFS
segítségével olyan kezdeményezések ösztönzését kívánjuk elérni, amelyek első sorban a gazdasági
szereplők versenyképességének a javítására, a társadalmi felzárkózási- és népesedési kihívások
kezelésére, valamint a gazdasági növekedést segítő helyi fejlesztések megvalósítására irányulnak. A
helyi gazdaság fejlesztése és a kedvezőtlen társadalmi folyamatok hatásainak enyhítése – mint a két
meghatározó alapcél - mellett kiegészítő jelleggel a klímarezíliencia fejlesztésére irányuló törekvések
is jelentős szerepet kapnak stratégiánkban.

2. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának folyamata
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület a stratégia alkotása során kiemelt figyelmet fordít a
térségi szereplők bevonásának folyamatára. Alapelvünk, hogy a Helyi Fejlesztési Stratégia céljai valós
választ adjanak a helyzetfeltárásban megfogalmazott szükségletekre, melyhez elengedhetetlen, hogy
az érintettek széles köre részesévé váljon a stratégia alkotásának. Éppen ezért célunk, hogy
akciócsoportunk a tervezés teljes folyamatát a lehető legátláthatóbb, legnyilvánosabb és bárki számára
hozzáférhető módon menedzselje. Ennek érdekében az alábbi szempontok menténk kialakított
tevékenységekkel kívánjuk akcióterületünkön a tervezést megvalósítani:

2.1. A tervezési folyamat átláthatóságának biztosítása
A tervezés folyamatának indulásáról és aktuális állásáról lehetőség szerint a térség összes érintett
szereplőjét (civil szervezetek, önkormányzatok, vállalkozások, magánszemélyek, egyházak, egyéb
szervezetek) folyamatosan tájékoztatjuk, a következő eszközök segítségével:
•
az Egyesület tagsága számára közgyűlést szervezünk, ahol ismertetjük a HFS tervezés
részletes folyamatát és a részvételi lehetőség módjait
•
ezt követően elindítjuk a HFS tervezés folyamatát az akcióterületen. Honlapunkon
(www.leaderkontakt.hu), mint elsődleges kommunikációs csatornánkon felhívást teszünk közzé a
tervezés elindításáról és a részvételi lehetőségek módjáról. Ugyanezen felhívást közösségi oldalunkon
(facebook.com – Felső Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület) és a korábbiakban is bevált
gyakorlat szerint a helyi önkormányzatok honlapjain, valamint nyomtatott kiadványokban is
közzétesszük.
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•
a felhívást és a rendszeres tájékoztatást az adatbázisunkban szereplő partnerek számára emailben/postai úton biztosítjuk.
•
folyamatos tájékoztatást biztosítunk az érintettek számára a helyi televíziócsatornákon és
regionális rádióműsorokban.
•
a helyi szereplőkkel történő párbeszédet fórumok (helyzetértékelő, tájékoztató, tematikus)
szervezésével biztosítjuk, a térség minden településén. A fórumok esetében a fent említett
kommunikációs csatornákon túl telefonos és személyes felkeresésekkel is ösztönözzük az érintetteket
a részvételre. A fórumokat olyan gyakorisággal és területi elhelyezéssel tervezzük megszervezni, hogy
egy adott körzetben legalább kétheti rendszerességgel nyíljon lehetőség a közös stratégiaalkotásban
való személyes részvételre, párbeszédre. Az eseményekről minden alkalommal feljegyzést készítünk,
melyben összegezzük a legfontosabb tapasztalatokat, megállapításokat. Az egyes fórumokon
elhangzott javaslatokat projektötlet adatlapokon ill. a javaslatok adatbázisában rögzítjük, melyek a
HFS mellékletét képezik majd. Minden fórumról emlékeztető készül, melyekben rögzítjük azokat a
konkrét projektformában meg nem jelenő ötleteket, javaslatokat amik a stratégia szempontjából
fontosak lehetnek.
•
a tervezés aktuális állásáról és eseményeiről a fenti kommunikációs csatornák mindegyikén
folyamatosan tájékoztatást adunk az érintettek számára
A tervezési folyamat bárki számára hozzáférhető, nyitott és a csatlakozásra a tervezés bármely
fázisában lehetőséget biztosítunk.

2.2. A közösség bevonása érdekében végzett tevékenységek bemutatása
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az érintetteket már a tervezési folyamat kezdetekor kellő
hatékonysággal megszólítsuk és ezáltal minél szélesebb rétegben bevonjuk a stratégia alkotás
folyamatába. A tervezés során nagy figyelmet fordítunk arra, hogy törekedjünk további szereplők
bevonására és biztosítsuk számukra a csatlakozási lehetőséget a folyamat bármely periódusában. A
közösség bevonását egy előre kidolgozott tevékenységterv alapján valósítjuk meg.
Tevékenység

Érintett szereplők
LEADER HACS tagsága
Térség összes szereplője

Alkalmak
száma
1
1

HFS tervezést indító közgyűlés
Általános térségi tájékoztatás és
felhívás a HFS tervezésre
Helyzetértékelő fórumok járási
egységenként
HFS tervezést segítő tájékoztató
fórumok (településenként)5
HFS tervezési közgyűlés
TKCS ülések
HFS tervezést segítő tematikus
workshopok és tanulmányutak (min.
3 téma)
HFS tervezést összegző és záró
tevékenységek
Folyamatos
kommunikáció
(tájékoztatás,
bevonás)
és
ügyfélszolgálati tevékenység
HFS tervezést záró közgyűlés
(nyilvános)

Időterv
2015. október
2015. október

Térség összes szereplője

3

2015. november

Térség összes szereplője

24

LEADER HACS tagsága
TKCS

1
3

Térség összes
szereplője/TKCS

7

2015. november december
2015. december
2015.december2016.március
2016. januármárcius

Térség összes szereplője

2

2016.március

Térség összes szereplője

21

LEADER HACS tagsága
/ térség összes szereplője

1

2015.október –
2016.március
(hetente)
2016.március

5

Többségében ugyanazon a napon több alkalom megtartására is sor került, a fórumok részletes listája az 5.
pontban az események részletezésénél található
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A HFS indító közgyűlésen ismertetjük az akciócsoport tagságával a HFS tervezés folyamatát ill.
javaslatokat várunk és rögzítünk a résztvevőktől, amit követően a tervezés hivatalosan is elindul a
térségben.
Általános térségi tájékoztatás keretében a korábban részletezett kommunikációs csatornákon (helyi
televízió, helyi rádiók, közösségi média, HACS honlap, önkormányzatok honlapjai, nyomtatott térségi
kiadványok) közzétesszük a térségi szereplők körében a tervezési felhívást valamint a folyamathoz
kapcsolódó események időpontjait, helyszíneit.
A HACS területén járási egységenként helyzetértékelő fórumokat szervezünk a Szent István Egyetem
kutatócsoportjával való együttműködésben, melyek célja, hogy objektív képet kapjunk a térség
jelenlegi helyzetéről és az ott tevékenykedő szereplők valós, térségről alkotott véleményéről. Ezzel
elindítjuk a párbeszédet a térségi szereplőkkel. A fórumok során speciális kutatási módszertant ill.
interjú készítés módszerét alkalmazzunk, ezek kiértékelését az egyetemmel kialakított
munkacsoporttal közösen végezzük, melyet részletesen dokumentálunk (kérdéssorok, fórumok és
értékelő megbeszélések feljegyzései, jelenléti ívei).
Ezt követően HFS tervezést segítő tájékoztató fórumok keretében minden településre ellátogatunk,
elindítva ezzel a tervezési folyamat települési szinteken történő megvalósítását. A fórumokon a HFS
tervezés folyamatának menetéről ill. a stratégiában rejlő lehetőségek jelentőségéről való tájékoztatáson
túlmenően megkezdjük a helyi javaslatok és projektötletek feltérképezését is. A fórumok menetéről
összegző feljegyzéseket, míg a javaslatokról és projektötletekről erre rendszeresített
formanyomtatványokon információkat gyűjtünk. Az információk eljuttatására a fórumokat követően is
folyamatosan lehetőséget biztosítunk a résztvevők számára. A fórumok szervezése során nagy
hangsúlyt fektetünk arra, hogy a nehezen elérhető közösségek is bevonásra kerüljenek a tervezés
folyamatába. Ezen közösségeket szervezést megelőzően és a fórumok alkalmával felmérjük az adott
településen és igény esetén személyes konzultációval ill. önálló fórum szervezésével támogatjuk őket.
A fórumsorozat zárását és a részletes helyzetelemzés kidolgozását követően HFS tervezési közgyűlést
tartunk, ahol a helyi közösség javaslatai alapján a szakértők közreműködésével elkészített stratégia
első koncepcióját/terv változatát jóvá hagyja a HACS Közgyűlése. Ezt követően a közgyűlés
alkalmával a fórumok igényei és a helyzetelemzési munka során kirajzolódó fő térségi fejlesztési
prioritások mentén a tematikus workshopok alapját adó témák meghatározására kerül sor. Ezen
túlmenően a LEADER HACS aktív magjából, a HACS munkaszervezetéből, valamint az aktív térségi
szereplőkből felállításra és elfogadásra kerül a Tervezést Koordináló Csoport (TKCS), melynek
összeállítása során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a vállalkozói és a civil szektor meghatározó
arányban képviselje magát.
A TKCS üléseit havonta tervezzük megtartani. Az ülések alkalmával a TKCS tagok beszámolnak
tervezés állásáról ill. a tematikus workshopokon szerzett tapasztalatokról. A alkalmak során
összegzésre és kiértékelésre kerülnek a benyújtott projektötletek és egyéb térségi javaslatok is. A
stratégia a TKCS felügyeletével készül. A Tervezést Koordináló Csoport munkamegbeszéléseire és a
tematikus ülésekre külső szakértők meghívását tervezzük, hogy ezzel is segítsük a helyi résztvevők
képzésének folyamatát, az új tudás és ötletek megjelenésének lehetőségét.
A HFS tervezést segítő tematikus workshopok és tanulmányutak a térségi tájékoztató fórumok és a
helyzetértékelő munka során kialakult fő térségi fejlesztési prioritásokra fókuszálnak. Céljuk, hogy az
adott prioritással kapcsolatban kidolgozásra kerülő intézkedések egyszerre tükrözzék a térségi
igényeket és adjanak valós választ a fejlesztési szükségletekre. A tematikus workshopok
megszervezését megelőzően összesítésre kerülnek a helyi ötletek, majd ezt követően csoportosítjuk
őket a meghatározó témák szerint. Így láthatóvá válik, hogy mely szereplők érintettek egy adott téma
intézkedéseinek a kidolgozásában, ennek megfelelően a tematikus worshopokra már célzottan a
témában érintettek kerülnek meghívásra. Célunk, hogy ezen workshopok keretében tematikus
munkacsoportok alakuljanak ki. Fontosnak tartjuk azonban, hogy az adott témához kapcsolódó más
ágazatok képviselői is lehetőséget kapjanak a hozzászólásra, így az egyes tematikus workshopok
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helyszíneit és időpontjait rendszeresen közzétesszük a honlapunkon ill. ha a megbeszélések során
konkrét igény fogalmazódik meg rá, a soron következő alkalomra az érintett ágazatok képviselőit is
célzottan meghívjuk ill. bemutatjuk tanulmányutak keretében a helyi jó gyakorlatokat.
A HFS intézkedéseinek véglegesítését megelőzően a tematikus workshopok és a TKCS által
kidolgozott stratégiát és intézkedéseit járási egységenként ismertetjük a térség szeplőivel, ezáltal még
az elfogadás előtt nyilvánosságot és hozzászólási lehetőséget biztosítva mindenki számára. Az itt
megfogalmazott észrevételek és javaslatok vizsgálatra és lehetőség szerint beépítésre kerülnek a
stratégiába. A teljes tervezési szakaszt folyamatos kommunikációs és ügyfélszolgálati tevékenységgel
támogatjuk a korábbiakban leírtak szerint.
A HFS tervezést záró közgyűlésen a stratégia végleges, térségi szereplők bevonásával elkészült
változata kerül elfogadásra a HACS Közgyűlése által.
Akciócsoportunk estében az állandó népesség 15%-ánál kisebb aránya él a kedvezményezett
járások besorolásáról szóló 290/2014.(XI.26.) Korm. rendelet kedvezményezett járásban és/vagy a
kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.)
Korm. rendelet kedvezményezett település területén, ennek ellenére tevékenységünk során rendkívüli
figyelmet szentelünk a társadalmi kirekesztéssel veszélyeztetett csoportok bevonására.

2.3. A tervezés folyamatában résztvevők részletes bemutatása
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület Elnöksége és Munkaszervezete felelős a Helyi
Fejlesztési Stratégia tervezési folyamatának koordinálásáért. A HFS tervezés operatív feladatait a
Munkaszervezet munkatársai látják el, az Elnökség jóváhagyó szakmai munkája mellett.
A tervezés folyamatába bevont szakértőkkel (Discovery R&D Center, Szent István Egyetem
Gazdaságtudományi Kar) történt egyeztetés, és ütemterv elkészítést követően a Munkaszervezet
munkatársai megkezdték a helyi partnerekkel a szükséges egyeztetéseket.
A Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési folyamatának indításáról a weboldalon, valamint az ingyenesen
hozzáférhető önkormányzati újságokban tájékoztattuk a lakosságot, a HFS tervezésbe közvetlenül
bevont partnereinket (interjúalanyokat, helyzetfeltárás fókuszcsoportban résztvevőket) pedig
személyesen és írásban is megkerestük. A fókuszcsoport tagjait a különböző szférák képviselői közül
arányos mértékben próbáltuk bevonni. A HFS tervezés első szakaszában lebonyolított fórumainkon
nagy érdeklődés mutatkozott a vállalkozói és civil szféra szereplőinek körében, a két szektor aránya
meghaladta az önkormányzatokat képviselők arányát a résztvevők között.
A stratégia alkotás folyamata során a helyi fórumok megrendezésével lehetőséget biztosítunk minden
érdeklődő számára, hogy részt vehessenek a stratégia alkotás folyamatában. A helyi tájékoztató
fórumok megszervezésében nagy segítséget kaptunk a települési önkormányzatoktól, hiszen az általuk
elérhető gazdasági szereplők számára közvetlenül is eljuttatták a helyi tájékoztató megbeszélések
időpontjáról, helyszínéről szóló információkat, és a Munkaszervezet általkészített meghívót, az
elérhetőségekkel együtt.
A települési fórumokon Munkaszervezetünk mindkét munkatársa folyamatosan részt vett, a
tájékoztató megbeszélések módszertana első sorban a képzésen, felkészítésen és információátadáson
(előadás a HFS tervezés folyamatáról) alapult. Az elhangzottakkal kapcsolatban a kérdések-válaszok
feldolgozása, a települési jellemzők megtárgyalása és a helyi igények felmérése is ezen tematikai
rendszerben történtek. A helyi fórumokra külön kérdéssort dolgoztunk ki, ezzel is segítve a helyi
szereplők megszólaltatását, a beszélgetések tematikus mederben tartását, és a fejlesztési
elképzelésekre való fókuszálás folyamatát. A fórumokon a Munkaszervezetünk munkatársai
felosztották egymás között is a feladatokat, és így egyik kollégánk a fórum levezetője, másik
kollégánk a fórumon elhangzott megállapítások rögzítőjeként vett részt a megbeszéléseken. Ezt a
módszert a továbbiakban is szeretnénk minden helyi megbeszélésen követni, hiszen az elhangzottak
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alapján készített jegyzetekből a tervezés további fázisaiban is hasznos információkat nyerhetünk ki a
helyi igényekre, aktuális helyzetre vonatkozóan.
A kihelyezett fórumok tapasztalatairól a lakosságot és az érintetteket folyamatosan tájékoztatjuk, a
weboldalon, és a helyi médiában elhelyezett friss beszámolókon, cikken keresztül. A
sajtómegjelenéseket követően érezhetően megnőtt a személyes megkeresések száma, a közvetlen
telefonos, személyes érdeklődés főleg a vállalkozók, és a civilek részéről jeltett aktivitást.
A stratégia tervezés folyamatába bevont Tervezést Koordináló Csoport (TKCS) tagjainak kiválasztási
szempontjainál fontosnak tartottuk, hogy olyan partnerek kerüljenek bevonásra, akiknek az előző
időszak Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósítása során szerzett tapasztalatai vannak, saját
projekt megvalósítása során szerzett tudásukat képesek megosztani, kiterjedt helyi és térségi
ismeretekkel rendelkeznek, és lehetőség szerint nagy kapcsolati hálóval rendelkeznek, potenciálisan a
település olyan szereplői, akik a lehető legnagyobb számú elérést tudják biztosítani a helyi
szereplőkhöz, ami az információk megosztása, terjesztése és a visszacsatolás miatt is kifejezetten
fontos. Itt is kifejezetten ügyelünk a szférák közötti arányok tartására, a vállalkozások és a civil
szervezetek képviselőinek aktív bevonására. A TKCS tagjait a HACS Közgyűlése választotta ki.
A tematikus workshopok és tanulmányutak alkalmával a résztvevőkből folyamatosan egy
munkacsoport alakult ki, akik az egyes alkalmakon hozzászólásaikkal közvetítették az általuk
képviselt mikro térségek értékeit és elvárásait. A résztvevők ezen alkalmak során mindhárom szférából
és a HACS teljes területéről érkeztek.

2.4. A közösségi részvétel által elért tervezési eredmények bemutatása
A helyi érintettek bevonása a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezés folyamatába a releváns és reális
tervezési elképzelések megjelenésének egyik alapeleme. A másik fontos célunk, hogy a potenciális
partnerek megszólításával és a tervezési folyamatba bevonással olyan humánkapacitás fejlesztési
lépéseket tegyünk, amelyek egyik fontos dimenziója a helyiek képessé tétele a társadalmi
folyamatokban való részvételre. Szeretnénk elérni, hogy minél szélesebb körben úgy érezzék, hogy
hatással lehetnek a folyamatok alakítására, és ezen keresztül befolyásuk lehet a helyi ügyekre,
valamint saját életük alakítására.
Koordinációs tevékenységünk egyik fő célja, hogy a társadalmi és gazdasági folyamatokban
résztvevők önfenntartó, öngondoskodó módon is képesek legyenek reflektálni magukra és
környezetükre. A kiegyenlített fejlődés eléréshez a közösség tagjaival együtt kidolgozott Helyi
Fejlesztési Stratégiában megjelenő ösztönző és elérhető támogatási rendszeren keresztül szeretnénk
eljutni.
A közösségi részvétel folyamata lehetővé teszi számunkra, hogy érvényesíteni tudjuk a szociális
igazságosság, a lehetőségekhez való hozzáférés esélyegyenlősége, a társadalmi terhekből való közös
részesedés alapelveit. A helyi partnerekkel folytatott személyes beszélgetések során igyekeztünk a
konszenzuson alapuló közös döntések meghozatalát erősíteni. A fórumok során feltett kérdéseinkre,
miszerint: "Döntési helyzetben preferenciáik alapján a kevés számú, de nagyobb összegű beruházás,
vagy a számszerűen több, de kisebb támogatásintenzitással megvalósuló fejlesztéseket támogatnák-e?"
- kivétel nélkül minden csoport a nagyobb létszámú hozzáférés biztosítását, alacsonyabb támogatási
összeggel tartotta fontosabbnak.
Ez a fajta megközelítés közelebb áll az általunk is kitűzött az életminőség folytonos javítása céljaihoz,
hiszen a tervezett forrásfelhasználás során is tudunk majd a most még nem látható új projektöltek,
innovatív fejlesztések támogathatóságával számolni.
Az érintett helyi partnerek a stratégia kialakítása során fontosnak tartották a területileg is
kiegyensúlyozott fejlesztési forrásfelhasználás biztosítását. Tekintve, hogy a két térség (dabasiráckevei) egyesítésének a folyamata, a térség egységes identitástudatának a megteremtése még csak

9

FELSŐ-HOMOKHÁTSÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET – LEADER HFS 2014-2020

néhány hónapja kezdődött meg, nem alakult ki az a bizalom, ami a 2007-2013-as ciklusban területileg
együttműködő települések között már létezett. Különösen igaz ez a Felső-Homokhátság eredeti, 13
településére, ahol az új szereplők megjelenésével feléledt a bizalmatlanság hulláma, és kifejezetten
kérték a "belső arányok" megtartását. Mindkét területről érkezett olyan kérés, hogy valamilyen módon
szabályozzuk a források felhasználhatóságának feltételeit, és ne engedjük, hogy egyik, vagy másik
erősebb potenciállal rendelkező terület aránytalanul magas fejlesztési forrásokhoz jusson a közös
fejlesztési keretekből.
A közösségi részvétel mellett kifejezetten fontos szerepe van a társadalmi tőkeképzésnek, mely a
stratégia alkotás folyamatában hangsúlyozott szerephez jut.
"A társadalmi tőke úgy is megfogalmazható, mint a kölcsönösen elfogadott íratlan szabályok és
normák (values and norms) az együttműködő közösségekben. A bizalom létrejötte a kooperáció
alapja, mely hatékonyságot növeli." (Fukuyama, 1999.)
A társadalmi tőke kulcsdimenziói:
- a jólétet elősegítő kapcsolatok, csoportok és hálózatok megléte
- a társadalmi kohéziót erősítő bizalom és szolidaritás szintje
- a közösségi ügyek megoldására irányuló kollektív cselekvés, együttműködés
- konfliktusveszélyek a társadalmi kohézió és a kirekesztés területén
- negatív társadalmi tőke korlátozása az információ és a kommunikáció eszközeivel
Az "összetartó", "összekötő", és "összekapcsoló" társadalmi tőkefajták közül számunkra legkedvezőbb
összekötő társadalmi tőke képzést tartjuk fontosnak, melyet kevésbé sűrű, gyengébb, de a
csoporthatárokat áttörő kötődések jellemeznek. Véleményünk szerint ez a forma alkalmas leginkább a
helyi integráció erősítésére, a különböző társadalmi csoportok, rétegek közötti kapcsolatteremtésre.
A közösségi tervezés folyamatának megvalósítására a fenti értékek fókuszba helyezésével
törekedtünk. A tervezés során kiemelkedő eredményként könyvelhetjük el, hogy az új területi és
társadalmi struktúrával induló akciócsoportunk szereplőit a „régi” és „új” területeken egyaránt meg
tudtuk szólítani és be tudtuk vonni a közös tervezésbe. Ezáltal sikerült olyan aktív és a térség
fejlesztése iránt elkötelezett helyi közösségeket feltérképeznünk, akik a folyamat során markánsan
képviselték mikrotérségeik értékeit, ám mégis nyitottak maradtak a többi térségen belüli kisközösség
adottságainak és értékrendszerének megismerésére, befogadására. A legjelentősebb eredményünk,
hogy az egyes tervezési alkalmak során a különböző hagyományokkal, adottságokkal és gazdasági- ill.
társadalmi háttérrel rendelkező közösségek tagjai együtt fogalmazták meg azokat a térségi szintű
értékeket és elvárásokat, melyek alapján a HFS intézkedései kidolgozásra kerültek.

2.5. A közösségi részvételét alátámasztó események
A közösség részvételét alátámasztó események részletes összegzését a 2.sz. melléklet tartalmazza.

3. A Helyi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság
meghatározása
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területéhez a 2014-2020-as támogatási
időszakban összesen 24 település tartozik, melyek közül 23 teljes területtel (Apaj, Áporka, Bugyi,
Csévharaszt, Dömsöd, Hernád, Inárcs, Kakucs, Kiskunlacháza, Lórév, Makád, Örkény, Pusztavacs,
Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán,
Újlengyel, Vasad), míg egy település (Dabas) 10 ezer fő feletti népességszámának köszönhetően
csupán külterülettel jogosult a Vidékfejlesztési Program LEADER forrásainak felhasználására.
Szükséges megemlíteni még, hogy az Egyesület tagja Ócsa és Alsónémedi Önkormányzata is, akik
agglomerációs elhelyezkedésük révén nem jogosultak a fejlesztési források felhasználására, de
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szeretnék követni az Egyesület tevékenységét, mintákat átvenni a közösségszervezés, hálózatépítés és
fejlesztési feladatok ellátása tapasztalataiból, és esetlegesen a VEKOP által kínált fejlesztési
lehetőségek közös kidolgozásában, együttműködésekben szeretnének részt venni. Az Egyesülethez
tartozó terület mintegy 1114 km2, a támogatásra jogosult lakónépesség 72 246 fő. A térség települései
közigazgatásilag is egy egységet alkotnak, mivel a Dabasi és a Ráckevei járás települései tartoznak
hozzá, melyek egybefüggő területet határolnak le a Pest megyei agglomeráció M0-s, M5-ös és M6-os
autópályák által határolt déli részén. A monori járáshoz tartozó Csévharaszt és Vasad, valamint a gyáli
járáshoz tartozó Bugyi Nagyközség az Egyesület alapításától kezdődően a dabasi járás településeihez
csatlakozott, velük együtt kívánt a vidékfejlesztési program megvalósításában részt venni.
Mivel a 2007-2013-as időszakban a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület és a Pest-Budai és
Ráckevei Városszépítő és Műemlékvédő Egyesület elkülönült területi egységen működött a két térség
társadalmilag, gazdaságilag és földrajzilag egy egységben történő meghatározása jelenleg is
folyamatban van. Az Egyesület megnövekedett feladatainak ellátásához, a helyi kapcsolattartás
megkönnyítéséhez
és az életképes fejlesztési stratégia kidolgozásához mikrotérségi irodák
fenntartásával kívánunk hozzájárulni. A Dabas központjában működő iroda mellett Ráckeve város
Önkormányzata által felajánlott iroda működtetése segíti a személyes kapcsolattartást, kapcsolatépítést
a kollégáink számára új területen. A helyzetfeltárás során hangsúlyozott közös térségi identitás
mielőbbi megteremtése érdekében rendszeresen szervezünk találkozókat a – most, már közös térség vállalkozói, civil szereplői és önkormányzatai számára. A Helyi Fejlesztési Stratégia folyamatának
tervezése során külön figyelmet fordítottunk arra, hogy a régi- és új terület, régi és új szereplők ugyan
olyan figyelmet kapjanak, a tájékoztatás és a fórumokon való megjelenés, közösségi bevonás
tevékenysége ne különbözzön.
A két térség egyesülése során az Önkormányzatok tagfelvétele a helyi települési önkormányzat
döntését követően egyszerű tagfelvételi kérelemmel megtörtént. A HFS tervezés során igyekszünk
minden potenciális vállalkozót és civil szervezetet megszólítani, aktívan bevonni a Stratégia készítés
folyamatába, valamint felhívjuk a figyelmet az Egyesülethez való csatlakozás lehetőségére. A
megváltozott tervezési terület és az Egyesület képviselete tekintetében az Elnökség kibővítésére lesz
szükség, mely a jelenleg 3 fős Elnökség legalább 5 főre történő növelésével, valamint a Felügyelő
Bizottság tagjainak újraválasztásával jár. Terveink szerint ezeket a feladatokat a 2007-2013-as időszak
pénzügyi lezárását és az Egyesület 2015-ös Pénzügyi Beszámolójának elfogadását követően kerül
majd sor, várhatóan a 2016. májusi közgyűlésen.
A működési terület változásaival kapcsolatos előzetes tárgyalások során a tagönkormányzatok
képviselői részéről felmerült a javaslat a működés költségeinek előfinanszírozására és ezzel a
működést biztosító hitel kiváltására. A javaslat jelenleg kidolgozás alatt van, a kérdésről a Közgyűlés
és a Helyi Önkormányzatok képviselő fognak döntést hozni. A működés finanszírozásának
kiegyensúlyozottabbá tétele létkérdés a LEADER szervezetek számára. Az elmúlt ciklus tapasztalatai
alapján elmondható, hogy az évi egymillió forintot is kitevő kamatköltségek megfizetése nagy terhet
rótt az döntéshozó testület tagjaira és a Munkaszervezet munkatársaira. Kívánatos a LEADER
szervezetek előfinanszírozásának megteremtése.
A terület elhelyezkedése a gazdasági, közlekedési, társadalmi és környezeti helyzetet, folyamatokat is
nagyban meghatározza. Az északi, közlekedési csomópontokhoz közeli részek ipari jellegű
településekből áll, míg a déli szektor felé haladva a mezőgazdaság szerep – főképp zöldség-gyümölcs
termesztés kerül előtérbe. Egyértelmű közös adottságok jellemzik a térséget gazdasági (KKV-k
nagyarányú jelenléte, rekreációs célok), infrastrukturális (utak felújítása, az ipari területeken azok
fejlesztése), és társadalmi (javarészt elvándorló népesség, alvó városok, Budapest elszívó hatása)
szempontból, valamint a természeti környezet (rengeteg természetvédelmi terület mind a Ráckevei
dunai sziget-térségben, mind a dabasi homokpusztai és lápvidékeken) tekintetében. A hely karakterét
és egyben legjellemzőbb erőforrását a jelen lévő és aktívan (főként a sport, a kultúra és a
hagyományőrzés területén) működő civil szervezetek adják, amelyek biztos alapjai a személyes
kapcsolattartásnak, a segítségnyújtásnak. A Magyar Zarándokút Ráckeve és Dabas közti szakaszának
2015 nyarán történt felújítása szimbolikus mozzanata lehet a korábban két akciócsoporthoz tartozó
térség jövőbeni együttműködésének.
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A működési területen székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek adatbázisa folyamatosan
bővül, a tevékenységcsoportok szerint besorolt egyesületeknek külön szakmai napokat kívánunk
tartani a HFS tervezés időszaka alatt. A tervezés során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az
egyházak és felekezetek képviselői véleményt tudjanak nyilvánítani, és be tudjanak kapcsolódni a
tervezés és végrehajtás folyamatába.
Helyzetfeltárásra vonatkozó elemzésünkben a térség problémái és lehetőségei mellett erre a területi
koherenciára szeretnénk bizonyítékot szolgáltatni ezzel is igazolva a Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület működésének létjogosultságát.

4. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése
4.1. Helyzetfeltárás
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület (továbbiakban FHHVE) területe elég nagy ahhoz,
hogy elegendő kritikus tömeget biztosítson az emberi, pénzügyi és gazdasági erőforrások
vonatkozásában egy életképes fejlesztési stratégia megvalósításához, ugyanakkor véleményünk
szerint, elég kicsi ahhoz, hogy lehetővé tegye a helyi interakciókat a tervezés során. Továbbá a
térségben egy település - Tatárszentgyörgy -kedvezményezett település, de mivel lakossága nem éri el
a térség állandó népesség 15%-át így elemzésünkben nem térünk ki jelentősen azon közösségek
helyzetének bemutatására, akiket fokozottan veszélyeztet a társadalmi kirekesztettség és az
újratermelődő szegénység problémája. Az HFS által lefedett terület és lakosság a 3. fejezetben már
bemutatásra került, így a helyzetfeltárásban erre ismételten nem térünk ki.
A LEADER-ben a lokális karakter tulajdonképpen annak biztosítéka, hogy az akcióterület léptéke és a
helyi akciócsoport területi szervezeti egységeinek kombinációja lehetővé teszik a helyi, személyes
interakciókat, az összetartás és közös térségi identitás érvényesülését, ami egy valóban alulról építkező
fejlesztési programhoz nélkülözhetetlen.
A területi koherencia igazolható társadalmi, természeti, kulturális vagy gazdasági kapcsolatokkal (pl.
munkába járás vagy szolgáltatási vonzáskörzetek, korábban megvalósított közös projektek során
felhalmozott tapasztalatok és bizalom), közös jellemzőkkel (pl. közös történelmi, kulturális vagy
nemzetiségen alapuló örökség, közös térségi identitás, odatartozás) vagy éppen a hasonló helyzettel,
szükségletekkel (pl. mobilitás, szolgáltatás-ellátás problémái, közös társadalmi ügyek, problémák).
Elemzésünkben a térség problémái és lehetőségei mellett erre a területi koherenciára szeretnénk
bizonyítékot szolgáltatni.

Demográfia
A térség lakossága a gazdasági válság idejéig folyamatos növekedést mutat a térségben, de ezt követő
időben a lakosság csökkenése figyelhető meg (a lakosság közel 2 %-a). Feltételezzük, hogy a negatív
gazdasági folyamatok magukkal hozták az életminőség feltételeinek romlását, amely a lakosság egy
részét a térség elhagyására sarkallta.
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Lakónépesség száma az év végén

Forrás: TEIR, LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás, 2015.

Az agilis és gyermekvállalás előtt álló fiatalok elköltöznek a térségből és ezzel növelik a született
gyermeke száma és a halálozások száma közti különbséget. Mindez jól reprezentálja a természetes
szaporodás negatív ütemének Magyarország egészére is jellemző tendenciáját. A statisztikai adatokból
egyértelműen kitűnik, hogy a természetes szaporodás6 és a vándorlási egyenleg a gazdasági válság óta
folyamatos romló értékekkel bír. Az akciócsoport két térsége között nem mutatható ki jelentős
különbség, bár elmondható, hogy vannak az átlagosnál jobban és rosszabbul teljesítő települések,
amely a társadalmi rétegek különbözőségeiből is eredhet. Ez a későbbiek során társadalmi
feszültségekhez vezethet és további demográfiai folyamatokat indíthat el.
Vándorlási egyenleg (ezrelék)

Forrás: TEIR, LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás, 2015.
6
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A népesség öregedési indexe folyamatos növekedést mutat a megyei és országos adatok trendjének
megfelelően, de mértéke sokkal nagyobb és közelít az országos értékhez, mely érték közel 35%-kal
nagyobb, mint a megyei. Az index mutatói esetében az öregek száma az országos adatokhoz hasonlóan
növekszik, így egyértelmű, hogy a fiatalkorúak statisztikájában is látható rohamos ütemű csökkenés
eredményezi az index romló értékét.
Azt is meg kell említeni, hogy 2005 előtt a fiatalok száma az országban kimagasló eredményt
mutatott7. Így még inkább érzékelhető, hogy ténylegesen milyen fontos és kezelendő folyamatok
játszódnak le a térségben. Területi bontásban a dabasi térségben a fiatalok, míg a ráckevei térségben az
öregek száma nagyobb. Ebből adódóan a ráckevei területen az öregedési index is magasabb, mint a
dabasi oldalon. Ebben az esetben is említést érdemel, hogy e korcsoportok társadalmi összetételének
nyomon követése és megfelelő módon történő kezelése fontos tényező a vizsgált térségekben.
Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)

Forrás: TEIR, LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás, 2015.

A társadalmi összetétel vonatkozásában fontos a cigány (romani, beás) etnikai kisebbséghez tartozó
népesség jelenléte. A vizsgált térség esetében e kisebbség aránya a népességen beül 2001 és 2011
között 1,3%-kal növekedett, így elérte a 3,6 %-ot (a megye cigány lakosságnak 13%-a, mely Örkény,
Dömsöd, Kakucs és Tatárszentgyörgyre koncentrálódik). Térségi bontásban látható, hogy a dabasi
oldalon a cigány kisebbség aránya sokkal nagyobb, mint a ráckevei oldalon.
Az említett etnikai csoporttal kapcsolatban a társadalomi integrálás (iskola, munka világa, társadalmi
norma, stb.) elsődleges feladattá válhat, ahogy az a régió operatív programjában is fontos prioritásként
szerepel. Ennek legfontosabb szerepe a gazdaság és a társadalmi többségének való megfeleltetésben
van, amely az eddigi tapasztalatok alapján igen nehéz és lassú folyamat, így nem kérdés ennek
mihamarabbi és hatékony kezelése. Ennek megvalósításához széles teret kell engedni a térségben a
társadalmi integrációnak és az esélyteremtő programoknak.
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A cigány (romani, beás) etnikai kisebbséghez tartozó népesség aránya (%), 2011

Forrás: TEIR, LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás, 2015.

Az etnikai kisebbség mellett a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület esetében a nemzeti
kisebbségről is szólni kell. A térségben jellemzően 4 nemzetiség jelenik meg jelentősebb számban,
mégpedig a bolgár (megye bolgár lakosságnak 7%-a), német (megye német lakosságnak 9%-a), román
(megye román lakosságnak 9%-a) és szerb (megye szerb lakosságnak 21%-a). Azért is tartjuk
fontosnak hogy a megye nemzetiségi lakosságának arányában határoztuk meg ezt a 4 nagyobb
nemzetiségét, mert a megye lakosságának 7%-a lakik a térségben és ezen 4 nemzetiséghez tartozok
száma mind meghaladja ezt az arányt. A koncentráltan a német (Szigetbecse a lakosságának 11%-a,
Szigetcsép a lakosságának 11%-a, Szigetszentmárton a lakosságának 16%-a, Szigetújfalu a
lakosságának 13%-a, Újhartyán a lakosságának 30%-a) és szerb (Lórév a lakosságának 37%-a)
kisebbség jelenik meg település szinten. Összességében a lakosság 8%-a, míg a megye kisebbségének
9%-a él a térségben, települések esetében Kakucs (11%), Szigetújfalu (14%), Szigetbecse (15%),
Szigetcsép (17%), Tatárszentgyörgy (17%), Szigetszentmárton (17%), Örkény (19%), Újhartyán
(31%) és Lórév (43%) lakosságának kisebbségi aránya haladja meg a 10%-ot.
Foglalkoztatás
A népszámlálási adatok alapján a foglalkoztatás javuló tendenciát mutat a térségben a 15-64 éves
korosztályon belül, melynek üteme nagyobb, mint az országos, de még így sem éri el annak mértékét
2011-es adatok alapján (2%-kal marad el). Vagyis a lakosság foglalkoztatása terén még Budapest
közelsége sem idéz elő jelentős hatást, ennek függvényében a helyi foglalkoztatás elősegítése válik
szükségessé. A Helyi Akció Csoportba került két térség foglalkoztatása homogénnek tekinthető, mert
mind a két térség átlagát tekintve azonos mértékű és a település szintű foglalkoztatás igen heterogén a
térségekben.
A foglalkoztatás elemzése során valamint Budapest közelsége miatt fontos vizsgálnunk, hogy a
munkaerő helyben vagy a településeken kívül dolgozik, vagyis a foglalkoztatottak hány százaléka
ingázik a munkába járás során. Népszámlálási adatok alapján a térségben foglalkoztatott emberek
ingázási aránya az országos és megyei átlagnál nagyobb értéket mutat. Budapest közelsége is
kimutatható az adatokban, hiszen a megyei átlag közel 30 %-kal, míg a térségi átlag 20%-kal nagyobb
az országos adatoknál. Térségi bontásban is jól látható folyamatok rajzolódnak ki. Míg a dabasi
oldalon a közutak idézik elő az ingázást (a térség északi részében nagyobb az ingázás), addig a
ráckevei térségben a tömegközlekedés okozza a nagyarányú ingázást (a térség déli és északi részében
is magas az ingázás)8. A két népszámlálás közötti folyamatok esetében egyértelmű, hogy ez a folyamat
a dabasi területen volt jelentősebb és területileg sokkal jobban kiterjedté vált.
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Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%), 2011

Forrás: TEIR, LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás, 2015.

A foglalkoztatás mellett értelmezni kell a munkanélküliségi adatokat. A munkanélküliségi ráta a
gazdasági válság hatására jelentősen megugrott az országos trendnek megfelelően, de attól jelentősen
elmaradt. Azonban a válság éveitől kezdve a munkanélküliségi adatok egyre közelebb kerültek az
országos átlaghoz. Ez jól mutatja, hogy a térség munkavállalóinak végzettsége és a nagyobb térségben
rendelkezésre álló munka kínálat jelentősen különbözik. Budapest közelsége ebben a mutatóban is
megjelenik, hiszen a térség déli részében a munkanélküliségi ráta magasabb, mint a térség többi
részében.
Munkanélküliségi ráta (%)

Forrás: TEIR, LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás, 2015.

A tartós munkanélküliség aránya9 a munkanélküliségi rátával ellentétben sokkal jobban alakul. A
munkanélküliek összetétele sokkal jobban változik, mint bárhol az országban. Ez jelentheti egyben azt
is, hogy a munkaképes korúak jelentős része újból és újból nem felel meg a piac elvárásainak és
visszakerül a munkanélküliek világába. Ez általában a munkamorál, vagy a végzettség hiányából
eredhet, mely újból arra vezet minket, hogy a térségben az iskolai végzettség, a munka világa és a
társadalmi/munka norma tekintetében jelentős társadalmi/közösségi fejlődésre és fejlesztésre van
szükség.
9
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A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya a népszámlálási adatok alapján a nagyobb területi szintek
átlagaihoz képest jobb értékeket mutat. A ráckevei térségben a foglalkoztatott nélküli háztartások
homogén elhelyezkedésűek, míg a dabasi térségben a déli településekre koncentrálódnak.
Alacsony presztízsű (ipari és építőipari; gépkezelő, összeszerelő, járművezető; valamint
szakképzettséget nem igénylő) foglalkoztatási csoportokban a foglalkoztatottak megoszlása, az aktív
korúak aránya, valamint a legfeljebb 8 általános iskolát végzett regisztrált munkanélküliek aránya az
országos és megyei átlagokat jelentősen meghaladja és területileg a dabasi oldalra összpontosul. Ez
előrevetíti a térségek közötti iskolai végzettségek eloszlását, mely szerint a ráckevei oldalon magasabb
az iskolai végzettség és inkább a szolgáltató ágazatban foglalkoztatottak a lakosok.
A helyi interakciónak köszönhetően olyan információk is napvilágra kerültek, melyek a statisztikai
adatokból nem derültek eddig ki. A helyi vállalkozásokkal történt beszélgetések során egyértelműen
kiderült, hogy a belső munkaerő-kereslet kielégítetlen, jelentősen a betanított munkások körében áll
fent ez a helyzet. Elmondásaik szerint jelenlegi szociális ellátórendszer olyan feltételt teremt ezen a
területen, hogy a munkanélküli lakosság nem hajlandó munkába állni csekélymértékben több havi
jövedelem fejében. Tehát az a tény is (a gazdasági szerkezet betanított munkásokra szorul) hozzájárul
ahhoz a térségben a tartós munkanélküliek köre milyen mértékben változik. Erre megoldás
egyértelműen a vállalkozások adhatják, mégpedig a bérek addigi emelésével, amíg számukra a
felmerülő plusz költség nem jelent jelentős gazdasági befolyást, valamint addig ameddig a
munkanélküliek hajlandóak a munkába állásra. Erre a döntésre, pedig hatást csak külső ösztönzéssel
lehet hatni, melyre stratégia céljaink egyértelműen hatni próbálnak.
Az alacsony képzettségi szintű munkanélküliek felzárkóztatására térségi szinten egy megoldást láttak
helyesnek a helyi szereplők: a képzési programok térségi szervezését, melynek rendszerét a hiány
szakmák lefedésére csak szervezett formában lehet fellépni ilyen összetett foglalkoztatási szerkezet
viszonylatában.
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak megoszlása az aktív korúak
arányában (%)

Forrás: TEIR, LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás, 2015.

A munkanélküliség területén még két fontos mutatót érdemes elemezni, még pedig a fiatalkorúak és a
védett korúak munkanélküliségi arányát. A térségben a 25 évnél fiatalabb munkanélküliek aránya
sokkal nagyobb, mint a megyei, vagy országos átlag és jelentősen a dabasi oldalra koncentrálódik.
Ezzel ellentétben a 45 év feletti regisztrált munkanélküliek aránya kedvezőbb a különböző területi
szintek átlagainál és a ráckevei térségre összpontosít.
Közfoglalkoztatottak számának alakulása a FHHVE területén 2013 januárjától vizsgálva jelentős
kilengéseket mutat ezért lineáris trendvizsgálattal megvizsgálva 2015 májusáig, folyamatos
emelkedést mutat, havonta 10 fővel emelkedett számúk. 2013. december és 2014 szeptembere között
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volt a legnagyobb a számúk a térségben. Az ezt követő hónapokban napjainkig egy csökkenő
tendenciát mutat a lineáris tendencia vizsgálat. Összességében az mondható, hogy a közfoglalkozatás
jelentős a térségben, és mértéke jelentős növekedést követően csökkenésnek indult, de nem mondható
jelentősnek.
Közfoglalkoztatottak számának alakulása a FHHVE területén
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Forrás: TEIR, Interaktív elemző adatai alapján saját szerkesztés, 2015.

Társadalom

Ahogy az előbbiekben említettük, az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban
foglalkoztatottak megoszlása és a legfeljebb 8 általános iskolát végzett regisztrált munkanélküliek
aránya előre vetíti a térségek közötti iskolai végzetségek eloszlását. Ezt a megállapításunkat a
legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzett 7 éves és idősebbek aránya egyértelműen alátámasztja10.
Ez az érték az országos és megyei átlagot egyötödével meghaladja és trendjét tekintve kismértékben
közelít ezekhez az értékekhez. Továbbá az is jól látható, hogy a térségben a dabasi területen magasabb
ez a mutató, mely kihat a foglalkoztatásra, a vállalkozások típusára és munkanélküliségre.
A térségek közötti iskolai végzettségek eloszlását jól mutatja továbbá a legalább érettségizett 18 éves
és idősebb népesség aránya11 és a felsőfokú végzettségű 25 éves és idősebb népesség aránya. Mindkét
mutató esetében a térség egésze jelentősen eltér a megyei és országos adatoktól, mely azt jelenti, hogy
ezen átlagoknak 50-60%-át éri el. Térségen belül is igen nagy a mutatók megoszlása, mely azt jelenti,
hogy a ráckevei térségben érettségi vagy ennél magasabb végzettséggel rendelkezők száma
megközelíti az országos értékeket.
A társadalmi aktivitást és szerepvállalást semelyik más statisztikai mutató nem reprezentálja annyira
jól, mint a non-profit szervezetek száma illetve annak aktivitása. Ennek viszonylatában a térségről az
mondható el, hogy rendkívül alacsony társadalmi aktivitást mutat, hiszen a non-profit szerezetek
száma jelentősen elmarad a megyei és országos átlagoktól, bár azok annak trendjeit követi. Az
adatokat térségi bontásban vizsgálva az mondható el, hogy a dabasi területek társadalmi aktivitása
alacsonyabb a ráckevei térségben jellemzőnél, mely arra figyelmeztet, hogy az egyenlőtlenségeket
mérséklő intézkedéseknek nagy szerepet kell szánni a HFS tervezése során.
Pozitív társadalmi mutatóként jegyezhetjük azonban a regisztrált bűncselekmények ezer lakosra
vetített számát. Eszerint 2010 óta a térség bűncselekményeinek száma jelentősen elmarad a megyei és
térségi átlagtól, továbbá a területi különbségek sem olyan jelentősek, mint az eddig vizsgált mutatók
esetében. A lakosság biztonságérzete tehát sokkal kielégítőbb, mint az országban átlagosan. Ez a
változás sok esetben a településekre kihelyezett térfigyelő kameráknak köszönhető.
10
11
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Ahogy a demográfiai résznél említettük, a térségre jellemző a nemzetiségi sokszínűség, illetve az
ebből eredő színvonalas hagyományőrzés és ezek megjelenése a kulturális rendezvényeken. Azonban
a civil szektor aktív szereplőinek alacsony száma – akik ezeket a népcsoportokat a lehető
legtöbbféleképpen képviselik – ennek fejlődését nem teszi lehetővé.
Ennek fejlesztésére, fejlődésére a kerekasztal beszélgetések szolgáltak helyi információval, hiszen a
résztvevők a legjobb megoldásnak a nagyobb térségi szervezetek társadalmi fejlődését elősegítő
tevékenységét látják. Ezek szerepe a civil szervezetek létrejöttében ill. sikeres működésében
megkérdőjelezhetetlen és ez által a helyi kisebbségek érvényre jutását is elő lehetne segíteni.
Mindemellett ahogy az a demográfiában látható cserélődik a térség társadalma, melyből eredően
identitástudat gyengülése is fenyegeti a térségek, ezért is tartjuk fontosan a civil szektor megerősítését.
Felsőfokú végzettségű 25 éves és idősebb népesség aránya (%), 2011

Forrás: TEIR, LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás, 2015.

Gazdaság

A gazdaság alapvető stabilitása a termelékenységen és a fedezeten múlik. A térség átlagot vizsgálva
megállapítható hogy az országos és megyei adatokat jelentősen felülmúlják e mutatók. Az egy lakosra
jutó jegyzett tőke az elmúlt 5 évben stabilan stagnál, míg az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték
folyamatosan csökken (2008-2013-as időszakban felére csökkent). Ez a csökkenés véleményünk
szerint a térségben termelt termékek és szolgáltatások iránti igény csökkenésével magyarázható.
Ezekre az adatokra árnyékként vetül, hogy települési bontásban a helyzet területileg koncentrált.
Település szinten az egy lakosra jutó jegyzett tőke dabasi térségének 3 települése éri el a megyei és
országos értékeket.
Az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték esetében a dabasi térségben 4, míg a ráckevei térségben 1
település közelíti meg a nagyobb térségek átlagát. Mindkét mutató esetében az előbb említett
településeken kívül minden község jelentősen elmarad az átlagosnak tekintett értékektől.
Véleményünk szerint ez arra utal, hogy települési szinten a térségben alacsony a ténylegesen nagy
mennyiségben termelő és terméket előállító vállalkozások.
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Egy lakosra jutó jegyzett tőke (1000 Ft)

Forrás: TEIR, LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás, 2015.

Az egy főre jutó iparűzési adó mértéke a nagyobb térségek trendjét követi, de 10-20 %-kal elmarad
azoktól. Ez azt jelentheti (a vállalkozások számának stabil és országos trendnek megfelelő változását
figyelembe véve), hogy a települések önkormányzatának jelentős többsége a vállalkozások
megtelepedése és megtartása céljából iparűzési adó kedvezményben részesíti a vállalkozásokat,
valamint hogy az előbb említett termelékenységi probléma önkormányzat gazdasági/pénzügyi
problémákat is eredményezhet. Tehát a vállalkozások termelékenysége és az önkormányzat
gazdaságot érintő döntései egyértelmű forrás hiányt eredményez az önkormányzat oldalán. Ezzel is
csökkentve a fejlesztésekre félretehető megtakarításokat az önrész biztosítása céljából.
Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték (1000 Ft)

Forrás: TEIR, LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás, 2015.

A regisztrált vállalkozások száma folyamatos növekedést mutat 2007 óta, mely növekedés mögött
elsődlegesen az őstermelők számának a regisztrált vállalkozások számába történő beszámítása áll.
Természetesen a vállalkozások száma is kismértékben növekedik, de az őstermelők számának
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növekedése ettől sokkal nagyobb ütemű, éves szinten közel 100 őstermelő jelenik meg a térségben.
Érdekes folyamatnak tekintjük, hogy a hamarabb polgárosodott ráckevei térségben a mezőgazdaságból
élő őstermelők száma magasabb, mint a dabasi térségben település szinten, annak ellenére, hogy a
dabasi oldalon vannak a legtöbb őstermelőt számláló települések.
A térség működő egyéni vállalkozásainak száma 2008-tól számítva folyamatosan csökken és közel a
¾ részére esett vissza és térségileg a ráckevei oldalra jellemző az egyéni vállalkozások jelenléte. A
működő társas vállalkozások esetében térségi megoszlás egyenletes és számúk folyamatosan
emelkedik. Ezen folyamatok következtében 2013-ban 1583 egyéni és 2738 társas működő
vállalkozással rendelkezik a térség. Azonban ezer főre vetítve a működő vállalkozások száma
jelentősen elmarad mind a megyei, mind az országos átlagtól, de trendjeiket követi. Térképes
ábrázolása esetén jól látható, hogy a mutatók e fajta vizsgálata esetén is a ráckevei térség mutatkozik
erősebbnek12.
A működő vállalkozások száma a jelentősen az ipar-építőiparban és a szolgáltató ágazatban működő 19 fős létszámú működő vállalkozások teszik ki, mely ágazatok inkább a ráckevei térségre jellemző.
Kisebb arányban, de a jelentősebb szereppel mutatkozik a 10 fős létszámú működő vállalkozások
száma. Fontossága abból ered, hogy a termelékeny és jövedelmezőbb dabasi térségre jellemző ez a
vállalkozási réteg (még jelentősen nagyszámú munkaerőt foglalkoztató vállalkozások is jelen vannak),
mely magyarázatott ad a térségben folyó gazdasági folyamatokra.
Tehát a gazdaságról összességében elmondható, hogy a ráckevei térség vállalkozások számában és
összetételében sokkal erősebb a dabasinál, de a termelékenység és jövedelmezőség - mind
gazdaságilag, mind önkormányzatilag – tekintetében a dabasi oldal mutatkozik jobbnak.
A helyi interakciók szerint jelentősen nőtt, fejlődött a térségben a helyi termékek iránti kereslet, a
helyi kínálat szélesedő értékesítési területei és a kereslet szemlélet változásának köszönhetően.
Minderre jelentős hatással volt és van a kertészeti kultúra kimagasló művelése és a jelentős extenzív
állattartási hagyományok (pl. szürke marha).
További helyi információkra alapozva megállapítható, hogy sikeres a magas foglalkoztatottságú
vállalkozások letelepülése és ezzel a betelepülő tőke munkaerő-szükségletének kielégítési lehetősége a
rendelkezésre álló munkaerő palettával. Ennek a vállalkozások térségbe vonzása kapcsán jelentős
marketing értéke van, mely tevékenység jelenleg a térség által folytatott kommunikációs folyósokon
nem jelenik meg tudatosan és irányítottan. Ennek fejlesztése jelentős hatással lehet a térség gazdasági,
foglalkoztatási szerkezetére, ha figyelembe vesszük területi fekvését.
Természetesen negatív vonatkozású információk is megjelentek a helyi interakciós során, mint a
vállalkozói szervezetek gyenge kooperatív hajlama, mely Magyarország jelentős részére igaz.
Általában ennek leküzdése kitartó tervezői és mentorállási folyamat részeként oldódik fel és válik
kooperáló vállalkozói közösségé. Véleményünk szerint ezért is hiányzik a térségben a feldolgozó
vertikum, valamint azért mert az ipari területek nem megfelelően használják és nyújtják a
vállalkozások rendelkezésére a térség potenciális gazdasági szerepének elérése céljából.
Továbbá a vállalkozások elmaradó eszközbeszerzése és ingatlanfejlesztése, a gazdaság innovációs
tevékenységek (a tudás és az információ átvételének) hiánya és a fejlődő, de alacsony szintű
együttműködési hajlam, arra készteti Egyesületünket, hogy jelentős lépéseket tegyen ennek
megoldására. Lépéseket azért merünk tenni ennek megoldásra, mert a megvalósult támogatások példa
jellege és az eddig jellemző hossztávú működést szolgáló fejlesztések azt mutatják hogy a térség
szereplői a LEADER forrásokat célszerűen és reálisan - jövőjük szolgálatában- hossztávú jövőkép
kialakítása mellett használják fel.

Idegenforgalom
A kereskedelmi és falusi szálláshelyek száma térségi szinten folyamatos emelkedést mutat, azonban
település szinten igen koncentrált képet fest. Kereskedelmi szálláshely 7, míg falusi szálláshely 8
12
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településen van, mely települések nem fedik egymást. Ennek ismeretében, meg kell állapítani, hogy
2013-as adatok alapján 9 településen se kereskedelmi, se falusi szálláshely nincs.
A vendégéjszakák tekintetében az adatok nagy fluktuációt mutat, mely egybe csengő tendenciát mutat
a magyar lakosság megtakarításainak és kiadásainak (mint többek között a gazdasági válságot követő
csökkenő, majd a 2010-es évek követő növekvő lakossági kiadásoknak) tendenciával. Az adatok
elemzése továbbá megállapította, hogy a vendégek számának trendje folyamatos növekedést mutat,
vagyis a térség iránti érdeklődés az idő múlásával fokozatosan növekszik. A külföldiek szempontjából
a térség kereskedelmi szállásai nem attraktívak, hiszen a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák
aránya a kereskedelmi szálláshelyeken az ország és megyei adatok 30%-át éri csak el. A falusi
szálláshelyek esetében ez a mutató az országos és megyei adatoknál jobb értéket mutat, de 2-3
településre koncentrál. Ennek függvényében a térségben az átlagos tartózkodási idő a kereskedelmi és
falusi szálláshelyeken megközelíti a megyei átlagértéket. Az egy lakosra jutó idegenforgalmi adó
tekintetében a térség a megyei értékeket meghaladva megközelíti az országos trendeket, melyből
levezethető, hogy a térségre nehezedő turista tömeg nem jelent túlságosan nagy nyomást.
Helyi információból származó tapasztalatunk, hogy a turizmus területén túldimenzionált fejlesztési
igények fogalmazódnak meg a helyiek oldaláról, melyek megvalósítására a LEADER források nem
alkalmasak, vagy kizárólag egy kis részük finanszírozását teszi csak lehetővé. Azonban számos olyan
kihasználatlan turisztikai adottsággal rendelkezik a térség, mely alkalmassá teszi a szelíd
(kikapcsolódásra vágyó természet közeli) turizmusra. Jelentős méretű, egyedi tájképi elemekkel
színezett természetvédelmi és Natura 2000-es területek állnak a rendelkezésre, potenciális
termálforrások találhatóak szakmai anyagok alapján a földben és magas az erdőgazdálkodási
tevékenység (melyhez társulhat jelentős turisztikai aktivitás). Mindezek jelentik azokat az
erőforrásokat, amire véleményünk szerint támaszkodni lehet. Azonban a turizmushoz szükséges
szolgáltatási ágak alacsony színvonala és száma valamint szabadidős lehetőségek hiánya is hátráltatják
a térség turisztikai fejlődését, fejlesztését. Mindehhez társul egy alacsony szintű marketing
tevékenység egy nem kiforrt térségi imázzsal, mely általában helytelen kommunikációs és információs
csatornák alkalmazása miatt nem jut el az elméleti, potenciális látogatókhoz. Mindemellett jelentős
Budapest környezetterhelő externális hatásai és sugár irányú közlekedési infrastruktúrájából
(autópálya) eredő turisztikai forgalom hiánya, vagyis az átmenő forgalomból eredő többletbevétel is
elkerüli a térséget.
Jelentős fejlődést jelentene a FHHVE térsége számára ha a védett területek kezelését és fejlesztését,
valamint a turisztikai szempontú helyi fejlesztéseit országos szinten nagyobb támogatásban
részesülnének. Hiszen a térség jelentős pályázati lehetőséghez jutna a természetvédelmi területeiben
rejlő potenciálok kihasználására, a Duna ökonómiai megújulását hátráltató tényezők megszüntetésére
és a kiépítésre és felújításra váró közlekedési útvonalak fejlesztésre.
Humán közszolgáltatás
A humán közszolgáltatások témakörét a lakosság legfiatalabb lakosaitól kezdve a legöregebbekig
végig tekintjük. Első sorban a 0-2 éves gyermekek valamint szüleiknek nyújtott lehetőséget, a
bölcsődéket. Térségi szinten valamint térségen belüli vizsgálat esetén, 2013-as adatok alapján
megállapítható, hogy a bölcsődék száma és azok férőhelyeinek a száma jelentősen elmarad nagyobb
térségi átlagoktól (40-50 %-a). Az óvodai férőhelyekre jutó 3-5 gyermeket száma 2008-ig az országos
és megyei átlagokat meghaladta. Azonban 2008 után a gyermekek számának csökkenése és az
elvándorlásoknak köszönhetően folyamatosan, jelenleg az országos átlagnak megfelelő értékre
csökkent. Ez a népesedési folyamat az általános iskolai feladatellátási helyek átlagos létszámában is
megmutatkozik, hiszen az országos tendenciával megegyezően, de nagyobb mértékben csökken. E
csökkenés hátterében nem a férőhelyek számának alakulása, hanem a tanulók számának jelentős
csökkenése áll, hiszen 12 év alatt közel 1200 fővel lett kevesebb a tanulók száma. Ezek a folyamatok
térségen belül jelentős különbséget nem mutatnak, és jól alátámasszák a már tárgyalt népesedési
mutatókat, többek között az öregedési indexet.
Az egy házi- és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma tekintetében a térség az országos adatoknál
némileg magasabb, de a megyei adatoktól elmarad. Ez azt jelenti, hogy országos tekintetben némiképp
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magas a terheltség az egészségügyben, de megyei adatoktól sokkal jobb. Térségen belüli bontásban a
ráckevei oldal jobb helyzetben van, ami két tényt feltételez. Először is azt, hogy ráckevei oldalon több
az orvosok száma, vagy alacsonyabb a lakosságszám. Így ezen adatból jelentős következtetést nem
vonunk le. Az önkormányzati kezelésben lévő tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmények kapacitás kihasználtsága teljes mértékben megfelel a nagyobb térségek adataival, mely
93-97% közötti kapacitás kihasználtság mellett működnek. Ez azt jelenti, hogy a térség ezen adottságai
jelenleg megfelelnek a népesedési folyamatok jelenlegi állásának.
A helyi interakciók, a felkért szakértőink véleménye és az eddigi visszajelzések alapján úgy véljük,
hogy egyesületünk sikeres hazai és nemzetközi kapcsolatokat épített ki és jelentős projektvezetési
tapasztalatokat szerzett, melyet az elkövetkező időszakban is a térség szolgálatába szeretne állítani.
Azonban az interakció során megfogalmazott finanszírozási problémák (hitel, utófinanszírozás,
önrész), az önkormányzatok önrész támogató tevékenysége, a bürokratikus dokumentáció, a gyakori
jogszabályváltozások, a rövid pályázati benyújtási időszak és az elnyúló elbírálások könnyen a HACS
iránti bizalom- és ezáltal a HFS prioritások iránti motivációvesztéshez vezethetnek.
Jövedelmi viszonyok
Jövedelmi viszonyok vizsgálata esetén érdemes először az adófizetők számát elemeznünk, hiszen a
térség jövedelmének jelentős része ebből a társadalmi csoportból származik. A száz lakosra jutó
adófizetők számának vizsgálata során arra megállapításra jutottunk, hogy az országos és megyei
trendeknek megfelelően alakul a mutató, de azok értékétől elmarad. Ez egyértelmű következménye a
már tárgyalt foglalkoztatási, munkanélküliségi és a népesedési folyamatok alakulásának. Budapest
közelségéből eredő többlet jövedelem lehetősége a térségben nem mutatható ki, hiszen jelentősen
elmarad ennek összege a megyei és országos átlag értékektől. Térségen belüli bontásban igen magas
szórást figyelhetünk meg, melynek megoldása a stratégiai célok gazdaságfejlesztési intézkedésének
minél sokszínűbb tervezését kívánja meg.
A munkanélküliek számának trendjeiből következtethető rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkező aktív korúak aránya a térségben jelentősen magasabb, a térségi átlagok figyelembe vétele
mellett. Trendjét követve azonban nagyobb mértékű javulás figyelhető meg. A térség
településszerkezetében e mutatónak jelentősen befolyásoló tényezői a déli oldalra összpontosulnak. A
Budapesttől való távolodással a munkához jutás feltételei exponenciálisan csökkennek, ahogy ezt az
eddig vizsgálatainkban is próbáltuk kifejteni. A mutató boncolgatása során arra a megállapításra
jutottunk, jelentősen a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma befolyásolja ezt a
térségben. Melynek további sikeres (eddigi trendek alapján jól kirajzolódó változások) fejlesztése
elengedhetetlen lépés a térségben, mivel eddigi vizsgálataink jelentős része erre az okozati tényezőre
vezethető vissza.
Általában jövedelmi tényezők közé sorolt, de jelentősen az ingázással is összefüggésben lévő
jövedelmi tényező a személygépkocsi állomány változása. Vizsgálatunkból azt állapítottuk meg, az
állomány az ingázás mértékének megfelelően magasabb az országos trendnél, és a térségen kívüli
tényleges foglalkoztatás mértékével megegyezően a megyei adatok alatt áll. Így véleményünk szerint a
személygépkocsi állomány jelentősen nem a jövedelmi viszonyokkal van összefüggésben, ha térség
foglalkoztatási szerkezetével és az ingázási kényszerrel.
Helyi interakciók eredményeként megfogalmazódót, hogy magas a szociális ellátásra szorulók száma
és ezzel jelentős terhet róva a település ellátó rendszerére. Ez jelentős terhet okoz az önkormányzatok
számára gazdasági oldalról, illetve a lakosság oldaláról pedig jelentős feszültséget generál. A
jövedelmek és a lakosság ingázásának ténye előrevetíti a lakossági szokások változását és a
megtakarítások elköltésének területi vetületét (mint a globalizáció negatív hatása). Vagyis hogy a
jövedelmek nem a térségben költődnek el, hanem a térségen kívül, pontosabban Budapesten (ahová
amúgy rendszeresen a munka miatt ingáznak).
Lakásviszony, kommunális ellátás
A témakört a lakosság életminőségi tényezője szempontjából vizsgáljuk, hiszen a térségre jellemző
elvándorlás egyik jelentős eleme a hiányos vagy nem kielégítő életminőség.
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A lakásállomány, mint elsődleges – jelentősen lakosság által befolyásolt - életminőségi tényező
szempontjából talán legjobban kiemelendő vizsgálati elem az alacsony komfort fokozatú lakások
aránya. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül jelentősen
magas. 2001-ben ez a mutató jelentősen elmaradott volt a nagyobb térségi átlagokhoz képest. 2011-re
ezektől az átlagoktól egy sokkal jobb ütemű pozitív változást mutat, tehát jelentősen csökken az
országos adatoktól való – negatív értelmű – eltérés, de jelentősebb megyei átlagtól még mindig
nagyon elmarad. Így érthető, hogy a lakosság akár lakásállomány felszereltsége végett is elköltözik a
térségből.
A térség közműolló elemzése során megállapítottuk, hogy országos és megyei viszonylatban
kimagasló adottsággal rendelkezik. Ez abból ered, hogy közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások
aránya (78,3%) magasabb, míg az ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (91,6%)
alacsonyabb a nagyobb térségek átlagától. A háztartási gázfogyasztók száma az országos átlag felett és
a megyei átlag között helyezkedik el, és ezen átlagok trendjét követi. 2010-ig növekedés, míg ezt
követő időszakot csökkenés jellemzi. Ennek hátterében az az országos trend, hogy a lakosság jelentős
része átáll a hagyományos tüzelőanyagok használatára (növekvő fogyasztói díjak miatt).
2013-ban a szélessávú (legalább 30 Mbps) internet-hozzáférés a térségben a ráckevei oldalon állt csak
rendelkezésre. Azonban helyi adatgyűjtés során kiderült, hogy jelenleg a dabasi oldalon is
rendelkezésre áll már ez a szolgáltatás, folyamatos bővülést mutat.
2011-ben a térségben a szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma az országos értéket
megközelíti, azonban a megyei átlagot jelentősen meghaladja. Természetesen ez a mutató csak a
szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét reprezentálja. Fontosabb tény ennek kihasználtsága, mely a
lakosságtól szelektív hulladékgyűjtésben elszállított települési szilárd hulladék aránya mutatja meg
talán a legjobban. Elemzésünk során, arra a következtetésre jutottunk, hogy a megyén belüli kimagasló
lehetőség a szelektívhulladék gyűjtésre kihasználatlan. Jelenleg a térségben a szilárd hulladék 2,5
százalékát tesz ki a szelektív hulladék, míg a nagyobb térségben ez az átlag érték, 5-7 százalék között
mozog. Fontos lenne a lakosság körében a szelektívhulladék gyűjtés fontosságára és területi hatására –
többek között környezetvédelemre, újrahasznosításra - felhívni a figyelmet, ha már ennek feltételei
adottak a térségben.
Elérhetőség
Közlekedés tekintetében egyértelmű hogy a megyeszékhelytől való távolság, az egyre délebbre fekvő
települések esetében fokozatosan növekszik. Az autópálya csomópontig való távolság esetében, a
térségben minél nyugatabbra eső területek felé fokozatosan növekszik, hiszen a dabasi térségen
keresztül vezet az M5-ös autópálya. A járás székhelyek elérhetősége pedig a terület nagyságából és
közúti szerkezetéből eredően országos tekintettben jónak tekinthető.

4.2 A 2007-2013-as HVS megvalósulásának összegző értékelése, következtetések
A következőkben a 2007-2013-as Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításának tapasztalatait
foglaljuk össze. Megvizsgáljuk, hogy melyek azok a fejlesztési elemek és a működéssel kapcsolatos
tevékenységek/elvek, amelyek eredményesnek bizonyultak és melyek azok, amelyeknek módosítása,
továbbfejlesztése, illetve elhagyása szükséges. Az előző programozási időszak tapasztalatainak és
eredményeinek a számbavétele akciócsoportunk esetében most azért is rendkívül fontos, mert a 20142020 időszakban korábban három Helyi LEADER Akciócsport13 keretein belül működő települések
egyesültek a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület égisze alatt.
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület esetében 2007-től a legfontosabb problémák
között jellemzően infrastrukturális (utak állapota, tömegközlekedés helyzete), humánerőforrás
(képzetlen munkaerő, mentális problémákkal küzdők magas száma) és környezeti (vízvisszatartás,
13

1. Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület, 2. KIS-DUNA-MENTI Vidékfejlesztési Egyesület / PestBudai és Ráckevei Városszépítő és Műemlékvédő Egyesület, 3. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
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illegális szemétlerakás) tényezők szerepeltek. A legfontosabb lehetőségeket természetföldrajzi (a
terület fekvése, természeti környezete), valamint kulturális (etnikai sokszínűség) vonatkozásban
jelölték meg. Stratégiájuk legfőbb céljaként egy önálló, markáns arculattal, identitástudattal
rendelkező térség létrehozását tűzték ki. A cél megvalósítása érdekében a következő 7 fő prioritást
fogalmaztak meg, amelyeket 2011-ben és 2013-ban felülvizsgáltak:
1.
Vonzásadottságokhoz alkalmazkodó fenntartható turizmusfejlesztés: a térségi összefogás
megvalósítását, közös marketing és kiadványok kialakítását célozta. A kiemelt elemek közé tartozott
még a lovasturizmus fejlesztése és kalandparkok létrehozása, mivel a térség mindkét szabadidős
program számára jó a terepet biztosít, sőt, a lovakkal kapcsolatos tevékenységeknek hagyománya is
van a környéken. A következő években a megvalósítási, közbeszerzési szakaszt (2011) követően a
marketingtevékenységben történtek változások, térségi kiadvány is jelent meg, azonban a markáns
arculat megjelenése még 2013-ban is elmaradt, amelynek legfőbb okát a forráshiányban és az
összefogás valamint szakértő humánkapacitás hiányában jelölte meg az Egyesület.
2.
A helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének növelése és diverzifikálása: a
mikro-vállalkozások támogatása, a helyi piacok létrehozása, az őstermelők segítése és a száraz
mezőgazdasági termelés megismertetése tartoztak a fő fejlesztési területek közé. A 2011-ben készült
értékelés szerint a helyi szereplők bizalommal fordulnak a HACS-hoz, azonban kézzel fogható
eredményt a LEADER-ben megpályázható, a mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó források
szűk körének köszönhetően felmutatni nem tudtak (ez nem vonatkozik a nem LEADER támogatásból
megvalósult beruházásokra).
3.
Környezet megóvása, védelme: a hulladékgazdálkodás fejlesztését és a természetvédelmi
területek kihasználását foglalta magában. Ebben a pillérben is megjelent a turizmus fejlesztése a
természeti környezet adottságainak kihasználásával, amelyet tanösvények és egy túraútvonal
kialakításával valósítottak meg. Ezen felül a civil szervezetek környezetvédelmi akciói is példaként
szolgálhatnak a jövőben.
4.
A helyi társadalom megújulásának elősegítése: legfontosabb eleme a munkába való
visszailleszkedés volt a helyi kisebbség, fogyatékkal élők és a nők tekintetében. A 2011-ben készült
felülvizsgálat arról számol be, hogy a gazdasági válság negatív hatásai miatt a térség ebben a
prioritásban sem tudott fejlődést elérni.
5.
A nemzeti és nemzetiségi identitástudat fejlesztése, közösségek közötti kapcsolatépítés:
keretében fontosnak tartották az „ország közepe” identitás a térségben élő etnikumok bevonásával
történő kialakítását. A prioritás nemzetiségekkel összefüggő tevékenységeit a térségben működő civilés hagyományőrző szervezetek folytatják (2011, 2013), az ország közepe identitás kialakulására több
időt és fejlesztési forrást kell szánni. A témában az Egyesület identitás kutatása jelentős előrelépés
volt.
6.
Az egészségmegőrzés térségi elősegítése főleg a mentálhigiénés prevenciót jelentette, de a
szakmai ismeretek hiánya és a téma érzékenysége miatt 2011-től kikerült a prioritások köréből,
azonban az egészséges életmódhoz kapcsolódó rendezvények támogatása továbbra is kedvelt
intézkedésként jelent meg.
7.
A térségen belüli közlekedési feltételek javítása az összekötő utak, a belső, önkormányzati
utak és tömegközlekedés javítását tűzte ki célul, de a költségek átcsoportosítása és forráshiány miatt az
előző prioritáshoz hasonlóan 2011-től kezdve eltekintettek a megvalósításától.
Összességében elmondható, hogy a kisebb volumenű (jellemzően infrastrukturális) fejlesztések a
települések egy részén megvalósításra kerültek, míg a térség egészét érintő (például a
humánerőforrással, az identitástudattal, valamint a turisztikai fejlesztésekkel összefüggő) elképzelések
a következő fejlesztési stratégiában is helytálló prioritásként szerepelhetnek.
A KIS-DUNA-MENTI Vidékfejlesztési Egyesület 14 fő célja a 2007-2013-as programozási
időszakban az volt, hogy a térség hosszú távon a főváros ökológiai alapokon nyugvó rekreációs
központjává váljon.
14

A KIS-DUNA-MENTI Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS feladatait 2013-tól a Pest-Budai és

Ráckevei Városszépítő és Műemlékvédő Egyesület vette át és látta el 2015-ig.
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A Felső-Homokhátsági Vidékfejlesztési Egyesülethez hasonlóan a legfontosabb problémákat az
infrastrukturális hiányosságokban és a humánerőforrás képzetlenségében definiálták. A lehetőségek
tekintetében szintén párhuzam fedezhető fel a Felső-Homokhátsági térséggel, a természeti környezeti
adottságokat és az ezekre építethető turisztikai fejlesztéseket emelték ki a Kis-Duna-menti
Közösségben is. A célok megvalósítása érdekében jelen térség esetében 3 prioritást fogalmaztak meg,
melyeket később egy negyedik fejlesztési elemmel egészítettek ki, ezek a következők:
1.
A vonzóbb és élhetőbb környezet kialakítása az életminőség javítását, ezáltal a turisták
térségbe vonzását célozza.
2.
Kiegészítő jövedelemszerző források fejlesztése és a foglalkoztatottság növelése a rekreációs
turizmus fejlesztésével: olyan költségigényes, ám hosszútávon fenntartható turisztikai jellegű
fejlesztéseket takar, amely hozzájárulhat a térségben élők jövedelemszerző képességének, ezáltal az
életszínvonal javulásához.(szóval pl a kaland- és lovasturizmus közös pont lehet a dabasival)
3.
A helyi identitás erősítése és termékek piacra jutásának a segítése az egységes marketing és
kommunikáció kialakításával: a fejlesztési prioritás egyértelműen közös vonásokat mutat a FelsőHomokhátsági területek céljaival. A Kis-Duna-menti térségben is fontosnak tartják a
mikrovállalkozások támogatását (például az innovációt célzó projektek szorgalmazásával) az
egységes, térségspecifikus arculat kialakulásának érdekében, amely az előzőekhez hasonlóan a
rekreációra vágyó turistákat vonzaná a területre.
4.
A társadalmi akciók a közösség fejlesztéséért elnevezésű fejlesztési sarokpont azokat, a FelsőHomokhátsági Egyesület prioritásai között is megjelenő célokat tömöríti, amelyek a színes és
hagyományokra épülő identitás civil szervezetek közreműködésével történő kialakítását foglalják
magukban.
A Pest-Budai és Ráckevei Városszépítő és Műemlékvédő Egyesület 2013-tól a térségi helyi
közösség az alábbi prioritások mentén folytatta vidékfejlesztő munkáját a térségben:
1.
Térségi turizmus fejlesztése “Ráckeve két keréken és vízen”, melynek keretében első sorban a
térség turisztikai vonzerejét kívánták növelni a falusi szálláshelyek számának bővítésével.
2.
Egészséges, összetartó Ráckevei térség megteremtése célkitűzésben a közösségi civil
rendezvények ösztönzésével, egyházi rendezvények és a civil élet együttműködésének erősítésével,
sport rendezvények és térségi civil klub szervezésével törekedett a HACS a térségi közösség
megerősítésére és az egészségtudatos életmód népszerűsítésére.
3.
Településfejlesztés a helyi társadalmi adottságokra építve prioritás a helyi értékek feltárását és
bemutatását célozta meg egy értékleltár létrehozásával.
4.
Fenntartható Ráckevei térség megteremtése célkitűzés foglalta magában azokat az
intézkedéseket, melyek tanösvények kialakításával és megújuló energia információs pont
létrehozásával serkentették a térség adottságainak tudatos, környezetbarát használatát, bemutatását.
5.
Vállalkozásfejlesztés a Ráckevei térség területén cél tartalmazta azokat az intézkedéseket,
melyek a közösség vállalkozóit támogatták tevékenységeik fejlesztésében, annak érdekében, hogy
javuljon a térség gazdasági potenciálja. Ennek érdekében a térség adottságaira támaszkodva lovas
oktatóbázis, kisüzemi vállalkozásfejlesztés, helyi kézművesek támogatása és tanyasi turizmus
fejlesztése jelentek meg kiemelt intézkedésként.
A Ráckevei térségben sikeresnek mondhatóak a Ráckeve kistérségi szerepét támogató intézkedések, a
helyi (civil) szervezetek eszközbeszerzésének, megerősödését segítő pályázatok, a turisztikai vonzerőt
bemutató marketingtevékenységek (kiadványok) ill. a turisztikai szolgáltatások erősítése, a közösségi
terek és a helyi közösségek fejlesztése és a természeti értékek revitalizációját célzó infrastrukturális
beruházások.
Fontos kiemelni a térség szempontjából a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület (HACS)
munkáját is, hiszen Lórév település korábban ezen LEADER Helyi Akciócsoport tervezési területéhez
tartozott, így annak a HVS-nek a keretei között valósította meg fejlesztéseit.
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület fejlesztési prioritásai között a települések és területek
közötti „híd” kiépítése jelent meg meghatározó elemként. Mindemellet a HACS a helyben megtermelt
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termékek, áruk ismeretségét kívánta növelni térségi és országos szinten a támogatott intézkedések
segítségével. További célul tűzték ki a helyi vállalkozások felemelését és a helyi munkaerő
gazdálkodás megfelelő piaci igényekhez való alakítását, valamint a térségi adottságoknak megfelelő
turisztikai potenciál kihasználását és összekapcsolását, ill. a hátrányos helyzetű települések erősítését.
A mellékelt táblázat 15 a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2014-20 időszakot érintő
tervezési területén, a 2007-13 időszakban elért eredményeket összesíti a megítélt támogatások és a
támogatott projektek tekintetében.

4.3. A HFS-t érintő tervezési előzmények, programok, szolgáltatások
4.3.1. Külső koherencia, kiegészítő jelleg
A HACS/HFS szempontjából fontos 2014-2020-as Operatív Programok beavatkozási területeinek
azonosítása kapcsán meg kell említenünk, hogy a Közép-magyarországi régió és így térségünk nem
konvergencia regió, ezért csak egy Operatív Programban, a Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Programban (továbbiakban: VEKOP) tud a térség majd pályázni. A VEKOP azon pontjai
fontosak a HACS tagjai és a HFS tervezése szempontjából, mely az erős identitástudat -, mikro
vállalkozások –, minőségi életszínvonal és térségi társadalmi és gazdasági megtartóerő fejlesztésére
irányulnak.
A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése
szempontjából nagyon fontos a helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat
nyújtó struktúrák támogatása a munkahelyek teremtése, a munka és a magánélet jobb összhangjának
megteremtése érdekében. A helyi foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás
ösztönzése révén az álláskeresők és az inaktív személyek - többek között a tartós munkanélküliek és a
munkaerőpiactól távol esők - foglalkoztatáshoz való hozzáférése. A magyar gazdaság (és társadalom)
egyik legfontosabb problémája hosszú ideje a foglalkoztatás nemzetközi viszonylatban is alacsony
szintje. A magyar kormány legfontosabb gazdaság- és fejlesztéspolitikai célja, ezért az EU2020
nemzeti célkitűzéseivel összhangban: a foglalkoztatás bővítése, a 75%-os foglalkoztatási ráta elérése,
különösen az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők és a hátrányos helyzetűek foglalkoztatáshoz
való hozzáférésének elősegítésével.
Jelentős a fiatalok, különösen a nem foglalkoztatottak, oktatásban és képzésben nem részesülők,
közöttük a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett és a marginalizálódott közösségekből jövő
generációjának fenntartható munkaerő-piaci integrációja, többek között az ifjúsági garancia
végrehajtása révén különösen fontos tényezők összessége. A Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi
és Fogyasztóvédelmi Tanács 2013. február 28-án döntött az Ifjúsági Garancia (Youth Guarantee)
létrehozásáról. A tanácsi ajánlás értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy „valamennyi 25
év alatti fiatal a munkahelye elvesztését vagy a formális tanulás befejezését követő négy hónapos
időszakon belül színvonalas állásajánlatot kapjon, illetve további oktatásban, tanulószerződéses
gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben részesüljön. A 2013. évi országspecifikus ajánlások
is felhívják Magyarország figyelmét a probléma kezelésére. A KMR területén az ifjúsági
munkanélküliség kiemelt probléma. A kihívás kezelése hozzájárul a fiatal munkaerő megtartásához is,
mely kiemelten szükséges.
A társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés
elleni küzdelem esetén meg kell jegyezni, hogy a szociális helyzet romlása - az országspecifikus
ajánlások szerint - továbbra is probléma hazánkban, mely szerint a népesség 30%-át fenyegeti az
elszegényedés és a társadalmi kirekesztés veszélye. Csökkenteni kell az alacsony jövedelmi
körülmények között élők számát. Kiemelt cél a lakókörnyezet fejlesztése, a célcsoport
életminőségének javítása, társadalmi együttműködés erősítése és ezzel a gazdasági erőforrások
hatékonyabb kiaknázása, a népességmegtartó-képesség javítása. A nemzeti, regionális és helyi
fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi
15

A táblázat a 4.sz. mellékletben található
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állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való
jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi befogadás előmozdítása, valamint az intézményi
szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás is mind hozzájárul a kitűzött célok
eléréséhez. A Közép-magyarországi régió egyes, elmaradottabb területein nagy kihívást jelent a
marginalizálódott közösségek helyzete, a kirekesztődés fennálló vagy kialakuló veszélye. Kiemelt cél
többek közt a romák és egyéb célcsoportok társadalmi-gazdasági integrációjának elősegítése célzott
programok megvalósításával. A kiemelt társadalmi felzárkózást támogató programok a régió
társadalmi fejlesztését szolgálják.
Az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése
és az egész életen át tartó tanulás érdekében is szükséges fejlesztéseket eszközölni. Foglalkozni kell a
korai iskolaelhagyók számának csökkentésével és a korai iskolaelhagyás megelőzésével, valamint a
minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdításával a koragyermekkori nevelésben, az alapés középfokú oktatásban téma egységével, valamint az oktatásba való visszatérést ösztönző formális,
informális és nem formális tanulási formák kifejlesztésével. Támogatni kell a közoktatási- és
köznevelési intézmények programjait, elsősorban a korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás
csökkentése, valamint a nem-formális és informális oktatás fejlesztése érdekében. Fontos lépés a
felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének
javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, különösen a hátrányos helyzetű csoportok
számára. Szükséges a felsőoktatás fejlesztése a munkaerő-piaci igényekhez való jobb alkalmazkodás, a
rendszer hatékonyságának növelése, a hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése tekintetében, ahogy
ezt az országspecifikus ajánlások is alátámasztják. Az oktatásnak és képzésnek megkülönböztetett
szerepe van a foglalkoztatási problémák megoldásában. A gazdaság fejlődése szempontjából
alapkövetelmény a munkaképes korú lakosság munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlesztése, mivel a
képzéshez és tanuláshoz való hozzáférés alacsony, ezért szükséges segíteni az ezekhez való egyenlő
hozzáférést. A beruházási prioritás egyúttal hozzájárul a közszolgáltatásokban foglalkoztatottak
továbbképzéséhez. Kihívást jelent a fiatalok munkanélkülisége, az egész életen át tartó tanulásban való
alacsony részvétel, a szakképzésben résztvevők körében tapasztalható lemorzsolódás. Magyarországon
a munkaerő-piaci részvétel aránya egyik legalacsonyabb az EU-n belül, melynek egyik oka, hogy a
munkaerő-piaci (gyakorlati) elvárások és az elméleti oktatás során megszerzett tudás sokszor nem
egyeznek utóbbi piacképtelensége miatt. A gazdaság fejlődése szempontjából kiemelten fontos a
gazdaság igényeihez igazodó képzési intézményrendszer erősítése, a szakképzés és felnőttképzés
támogatása. A szak- és felnőttképzési rendszert úgy kell fejleszteni, hogy az elősegítse a munka
világába történő belépést. Ezért a munkaerő-piaci relevanciát javítani szükséges.
A kkv-k versenyképességének fokozásához mindenképpen szükséges a vállalkozói szellem
előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítésével, valamint új cégek
alapításának, többek között üzleti inkubátorházak segítségével történő – ösztönzése. Az üzleti
környezet romlása az országspecifikus ajánlások szerint a legtöbb aggodalomra okot adó terület.
Lényeges elem a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és
bővítésének támogatása. Az üzleti környezet romlása az országspecifikus ajánlások szerint a legtöbb
aggodalomra okot adó terület, melynek megállítása elsősorban Pest megye egyes térségeinek
felzárkózásához szükségszerű. A pénzügyi eszközök és vissza nem térítendő források nyújtásával a
problémás térségek számára a helyi gazdaság és vállalkozói környezet megerősítését élénkítését
szorgalmazni szükséges. Fontos szempont az is, hogy növekedni tudjanak a kkv-k mind regionális,
mind pedig nemzeti és nemzetközi piacokon, illetve az innovációs folyamatokban részt tudjanak
venni. A vállalkozások közötti együttműködés és a piacfejlesztési tevékenységek elégtelensége,
valamint a tőke hiánya gátolja a KKV-k növekedési folyamatokba való bekapcsolódását. A pénzügyi
eszközök és vissza nem térítendő támogatások segítségével megvalósuló fejlesztések elsősorban a
helyi szinten már megerősödött KKV-k hálózatosodását segítik elő. Az országos vállalkozói
mentorhálózat Közép-magyarországi régióban működő mentorszervezeteinek a program
működtetésével, koordinációjával kapcsolatban felmerülő költségeit finanszírozza. Ezt a feladatot
kizárólag egy országos hatókörű szervezet tudja ellátni, illetve a KMR régióban halmozódik fel az a
tudás és tapasztalat, ami egy országos hálózat egységes és professzionális működtetéséhez
nélkülözhetetlen. A vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági
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hasznosításának megkönnyítésével, valamint új cégek alapításának - többek között üzleti
inkubátorházak segítségével történő – ösztönzése is lehetséges.
Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatásával – minden ágazatban hozzá kell járulni a környezet megőrzéséhez, védelméhez, mellyel egy élhetőbb környezetet lehet
teremteni. A mai modern életkörülmények megkövetelik a versenyképesség fokozását, melyhez egy
modern világban az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság életre hívásának komoly jelentősége
van egy cég életében is. Napjainkban kiemelkedő a jelentősége van ennek a prioritásnak. A KMR
területén működő vállalkozásoknál – akár csak az ország fejletlenebb régióiban – igény jelentkezik az
energiahatékonyság és a megújuló energia felhasználás növelésére az épületek, gazdasági termelési
folyamatok energiaigényének csökkentésére. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat
és a megújuló energiák felhasználásának támogatása fontos a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a
középületeket és a lakóépületeket is. Lakóépületeink elavult energetikai állapota a magas károsanyagkibocsátása miatt szükségessé vált a korszerűsítés elvégzése egyedileg és rendszerszinten egyaránt. A
megújuló energia egyre nagyobb arányú felhasználása elkerülhetetlen az energiafüggőség csökkentése
érdekében is.
A környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása, a természeti és
kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése; a biológiai sokféleség és a talaj
megóvása és helyreállítása és az ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, többek között a Natura 2000
és a zöld infrastruktúrák révén mind - mind elsőbbséget élvez. Környezet megőrzéséhez hozzá lehet
járulni úgy is, hogy a GINOP keretében a fejletlenebb régiók területén megvalósuló turisztikai
hálózatok KMR területen kialakítása, fejlesztésre kerülő elemeinek támogatása megtörténik, annak
érdekében, hogy a tematikus utak az egész országot lefedjék. Magyarország természeti és kulturális
értékeire sok esetben jellemző a leromlott, elhanyagolt állapot, melyek helyreállítása, megőrzése,
fejlesztése fontos feladat nem csak eszmei, de gazdasági jelentőségük miatt is.
A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz
történő hozzájárulása is lényeges elem. Ide ebbe a prioritási pontba főként azon közigazgatási szervek
és közszolgálatok intézményi kapacitásának és hatékonyságának növelésébe történő beruházások
tartoznak nemzeti, regionális és helyi szinten, amelyek célja a reformok, a jobb szabályozás és a jó
kormányzás megvalósítása. A közigazgatási szektor fejlesztését az adminisztratív terhek relatív magas
mértéke, az átláthatóság terén tapasztalható kihívások, az e-közigazgatási szolgáltatások
lehetőségeinek alacsony kihasználtsága, a korszerű humán-erőforrás menedzsment megoldások
elterjedtségének hiánya indokolják. Koordinációs hiányosság indokolja a közszolgáltatási szektor
fejlesztését a hatékony működés lehetőségeit. A közszolgáltatások területén lezajlott országos léptékű
átszervezések lehetőséget kínálnak arra, hogy az innovatív megoldások elterjesztésével Magyarország
jelentősen javítsa a közszolgáltatásai hatékonyságát.

4.3.2. A HFS tartalmát befolyásoló fejlesztési prioritások/beavatkozási területek/jelentős
projektek
Az alfejezetben röviden áttekintjük a Helyi Fejlesztési Stratégiát tartalmát befolyásoló megyei, járási,
települési vagy egyéb területi szinten megfogalmazott fejlesztési prioritásokat/beavatkozási
területeket/jelentős projekteket.
Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020
A program releváns átfogó célja a térség gazdasági megerősödése, egy egészségesebb és hatékonyabb
társadalom kiépülése és a természeti környezetével összhangban lévő organikus élettér, fenntartható
környezet megvalósítása.
Horizontális célként jelenik meg a programon belül a területi és társadalmi kohézióra való törekvés, a
fenntarthatóság szempontja valamennyi fejlesztés esetében, a klíma és energiapolitika, valamint a
hatékonyság figyelembe vétele, továbbá a partnerség és együttműködés fenntartása, sőt elmélyítése. A
célok fontosságát tekintve előkelő helyen szerepel a térségi identitás megőrzése és fejlesztése, helyi
értékek,- identitás-, közösségek fejlesztése.

29

FELSŐ-HOMOKHÁTSÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET – LEADER HFS 2014-2020

A fejlesztési dokumentum egyik speciális stratégiai célja a Homokhátság térségének komplex
fejlesztése. A leszakadás irányába mutató folyamatokat a program a helyi erőforrásokra alapozva,
célzott módon kívánja megállítani. A Dabas/Ráckevei térség összetettsége miatt a dokumentum hat
fejlesztési csomagot határoz meg, melyek a következőkés a HFS szempontjából meghatározóak:
-

A mezőgazdaság struktúrájának piaci viszonyokhoz való alakítása: (Helyi mezőgazdaság és
ráépülő feldolgozóipar, valamint egyéb kapcsolódó iparágak dinamikus fejlődési pályára
állítása.)
Több lábon álló turizmus vonzóképességének fokozása (Színvonalasabb szolgáltatásokon
keresztül több látogató térségbe vonzása, a hétvégi üdülések kiterjesztése hosszabb időszakra; a
szezon kitolásával foglalkoztatás növelés)
Helyi, térségi foglalkoztatás bővítő és technológiafejlesztő gazdaságélénkítés (Prosperáló
gazdaság, fokozódó termelékenység és hatékonyág, növekvő foglalkoztatás)
Vállalkozások hálózatosodása és logisztikai potenciáljának fejlesztése (Csatlakozás az M0 mentén
kialakuló ipari-logisztikai tengely termelési tevékenységéhez)
Piacorientált oktatási-képzési programok biztosítása (Rugalmas, a vállalatok speciális igényeihez
igazodó munkakultúra és kompetenciák kialakítása, piacorientált, gyakorlatias képzési
programok.)
Helyi kultúra-, és közösségek fejlesztése (Helyi kultúra felvirágzása, népességmegtartó erejének
növekedése.)

Dabas integrált városfejlesztési stratégia
A városfejlesztési stratégia HFS-hez kapcsolódó tematikus cél egyike az épített örökség védelme, a
városrészek sajátos identitásának megőrzése, mely a nemzetiségi hagyományok őrzése egy-egy sajátos
utcakép megóvásával valósul meg. További cél a munkahelyeket teremtő, erős helyi gazdaság
kialakulásának ösztönzése, mely a helyi gazdaság fejlesztése az ipari park és a városközpont
kereskedelmi szolgáltató funkcióinak fejlesztésével történik.
Ráckeve integrált városfejlesztési stratégia
A városfejlesztési stratégia HFS-hez kapcsolódó tematikus cél egyike az identitástudat,
közösségépítés, lokálpatriotizmus, tolerancia erősítése valamint a turisztikai fejlesztések,
mezőgazdasági, ipari potenciálok fokozott hasznosítása, melynél a turizmust kiszolgáló adottságok és
lehetőségek maximális kihasználása a cél, de nem elhanyagolva a mezőgazdasági és az ipari potenciál
fejlesztését.
Pest Megyei Környezetvédelmi Program
A Nemzeti Környezetvédelmi Program stratégiai célkitűzéseit követő, a HFS tervezése során
figyelembe veendő megyei program, az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek
javítása, a természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata, valamint az erőforrástakarékosság és a hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése. Ezek mellett a megyei vonatkozásait is
figyelembe véve, az országos célkitűzések közül kiemelendők a program a talajok védelme és
fenntartható használata.

4.3.4. A HFS tartalmát befolyásoló, a térség gazdasági és környezeti fejlődését és a befogadást
támogató programok, szolgáltatások
Az alfejezetben röviden áttekintjük a Helyi Fejlesztési Stratégiát tartalmát befolyásoló, a térség
gazdasági és környezeti fejlődését és a befogadást támogató programokat.
Foglalkoztatási Paktum az Ország Közepe Kistérségben
A megvalósulás helyszínei Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva,
Tatárszentgyörgy, Újhartyán és Újlengyel. A foglalkoztatási paktum célja a településeken megjelenő
munkaerőigény mennyiségi és minőségi kielégítése, illetve a gazdaság igénye és a szakképzés
összhangjának erősítése. A foglalkoztatási paktum abban különbözik minden más partnerségtől, hogy
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elsődlegesen a munkanélküliség csökkentését, a foglalkoztatási színvonal növelését célozza meg.
Ennek megfelelően a fejlesztés célcsoportjai az álláskeresők, inaktívak, valamint a munkaerő-piacon
hátrányos helyzetű személyek: tartós munkanélküliek, romák, 50 év felettiek, megváltozott
munkaképességűek, gyes-ről, gyed-ről visszatérők, diplomás pályakezdők, alacsony iskolai
végzettségűek, elavult szakmával rendelkezők. A paktum célja a térségi foglalkoztatáspolitikában
érintett szereplők összefogása annak érdekében, hogy:
- megismerjék a térség foglalkoztatási helyzetét, a munkanélküliség okait,
- összehangolják a térségi szereplők gazdasági és humánerőforrás fejlesztési céljait,
- összehangolják a pénzügyi forrásokat a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes megvalósítása
érdekében,
- a hátrányos helyzetű és a munkaerő-piacról kiszorult rétegek integrációját segítsék, foglalkoztatást
elősegítő és képzési programokat tervezzenek és valósítsanak meg.
Ráckevei Kis-Duna Natúrpark Egyesület
A natúrpark jelentősége abban van, hogy hozzájárul a jellegzetes kultúr-, és természeti táj
megőrzéséhez. A natúrpark célja az értékvédelem, a környezetvédelem, a vidékfejlesztés, a
hagyományos természetbarát gazdálkodási módszerek és formák felkutatása, népszerűsítése,
biogazdálkodás elterjesztése, a környezetkímélő technikák, tudás alapú vállalkozások, szelektív
hulladékgyűjtés valamint a turizmus (ökoturizmus támogatása, turisztikai infrastruktúra fejlesztése és
nyilvánosságának megteremtése). Kiemelkedő lehetőségek rejlenek a regionális fejlesztési
támogatásokban a turizmus, mezőgazdaság, ipar területén. A gazdasági struktúra erősödésével,
munkahelyek teremtődnek illetve mellékes kereseti lehetőségekre nyílik lehetőség. A szolgáltatási
szektor lehetőségei jelentősen bővülnek. További lehetőségek vannak a környezetvédelmi képzés és
nevelés területén.

4.4 SWOT
A SWOT jelentősége abban rejlik a fejlesztési stratégiák készítése során – melyre mi is törekszünk -,
hogy összeköti a feltárt tényeket, a közösség véleményét és a javasolt stratégiát úgy, hogy összeköti a
fejlesztési szükségleteket és a lehetőségeket a stratégia fő irányvonalainak kialakítása céljából. A
vizsgálat részletessége céljából tematikus SWOT elemzést készítünk a társadalom, gazdaság,
környezet területére.
Társadalom specifikus SWOT
Erősség: Ahogy azt a HVS megvalósulása kapcsán elemeztük a HACS jelentős projektvezetési
tapasztalattal rendelkezik, amit a jövőben is a vidéki terek sikeres fejlesztésére fordítunk. A társadalmi
erőségnek tekintjük az önkormányzatok önrész támogató tevékenységét, hiszen a civil szervezetek
jelentős része pályázatok során előfinanszírozási problémákba ütközik, melyre az önkormányzatok az
önrész támogató tevékenységükkel találtak megoldást. E tevékenységnek társadalmi szerepvállalás
szerepe van, hiszen a lakosság közösségi és identitás tudatának érdekeit támogatják a civil
szervezeteken keresztül. Ahogy a helyzetfeltárásban bemutattuk a térségben kimagasló a rendelkezésre
álló jó adottságú humán közszolgáltatások, melyre a jövőben építeni szükséges. Országos
viszonylatban magas foglalkoztatás és az országos trendnek megfelelő munkanélküliség jelentős
erőssége térségnek, mely a gazdaságfejlesztés alapjainak egyik elemét teremtik meg. Illetve
legfontosabb társadalmi erőségének tekintjük a sokszínű nemzetiséget a térségnek, mely
megteremtette és megteremti a színvonalas hagyományőrzést és kulturális rendezvényeket működési
területünkön.
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Társadalom specifikus SWOT
Erősség
- a HACS projektvezetési tapasztalatai
- színvonalas hagyományőrzés és kulturális
rendezvények
- sokszínű nemzetiség
- magas foglalkoztatottság
- országos trendnek megfelelő
munkanélküliség
- a rendelkezésre álló jó adottságú humán
közszolgáltatások
- önkormányzatok önrész támogató
tevékenysége
Lehetőség
- képzési programok térségi szervezése
- a társadalmi fejlődést előmozdító fejlesztési
lehetőségek (VEKOP)
- betelepülő tőke munkaerő-szükséglete
- nagyobb térségi szervezetek társadalmi
fejlődést elősegítő tevékenysége
- a HACS hazai, nemzetközi sikeres
kapcsolatai

Gyengeség
- fejlődő, de alacsony szintű együttműködési
hajlam
- túldimenzionált fejlesztési igények
- a foglalkoztatottak nagymértékű ingázása
- csökkenő lakosságszám
- elöregedő társadalom
- etnikai kisebbség növekvő száma
- alacsony iskolázottsági szint
- nonprofit szektor alulreprezentáltsága
- alacsony jövedelmi viszonyok
- magas a szociális ellátásra szorulók száma
- kielégítetlen belső munkaerő-kereslet
Veszély
- Budapest elszívó hatása
- megtakarítások elköltésének területi változása
- globalizáció hatása (lakossági szokások
változása)
- a HFS prioritások iránti motivációvesztés
- a cserélődő társadalomból eredő identitástudat
gyengülése

Gyengeség: Azonban társadalmunk rendelkezik gyengeségekkel is, mint a csökkenő lakosságszám és
az ebből eredő elöregedő társadalom. A gyengeségek sorában továbbá említést kell tennünk az etnikai
kisebbség növekvő számáról és a térségre jellemző alacsony iskolázottsági szintről, melyek közt
jelentős összefüggések – több kutatás alapján - mutathatóak ki. A foglalkoztatás gyengesége a
kielégítetlen belső munkaerő-kereslet és a foglalkoztatottak nagymértékű ingázása, mely tények
egyértelmű magyarázatai egymásnak. A térségre jellemző alacsony jövedelmi viszonyok, pedig magas
szociális nyomást jelent a településeknek, hiszen a hiányzó jövedelem miatt sokan igényelnek
szociális ellátást. Társadalmi problémának tekinthetők továbbá a túldimenzionált fejlesztési igények,
melyhez fejlődő, de alacsony szintű együttműködési hajlam társul, így ezek megvalósítása jelentős
kockázattal jár. Mindezek mellett a nonprofit szektor alulreprezentáltsága is jellemző, mely a helyi
társadalmi igények napvilágra jutását.
Lehetőség: Társadalom lehetősége a HACS hazai, nemzetközi sikeres kapcsolatai, mely potenciális
jövőbeli együttműködéseket teremthet. A jellemző nagyobb térségi szervezetek társadalmi fejlődést
elősegítő tevékenységeinek térségünkbe való vonzása és ezek népszerűsítése jelentős együttműködési
hajlam és identitástudat erősödést eredményezhet. A rendelkezésre álló munkanélküliségnek
megfelelő betelepülő tőke pedig lehetőséget teremtele a helyi foglalkoztatás növelésében. A térségben,
ahogy előbb említettük magas az alacsony iskolai végzettségűek száma, melynek fejlesztése
nélkülözhetetlen egy erős társadalmi bázis kialakítása céljából, ezért fontos lehetőségnek tartjuk
különböző képzési programok térségi szervezését. Továbbá talán a legfontosabb lehetőség a
társadalmi fejlődést előmozdító fejlesztési lehetőségek és források, mely a VEKOP egyik intézkedési
programja.
Veszély: A térség társadalmi adottságait legfőbb veszélyeztető tény Budapest elszívó hatása, mely
eddig jelentős társadalmi változásokat idézett elő, ahogy azt már a helyzetfeltárásban többször
említésre került. Budapest közelségének és az ingázás magas számának járulékos hatásává válhat,
hogy a megtakarítások elköltésének területi változásai kedvezőtlenül alakul a térség rovására. Továbbá
a globalizáció hatására előnytelen lakossági szokások változása is bekövetkezhet. A társadalom eddigi
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identitástudatának gyengülése is várható a folyamatosan cserélődő lakosság miatt. A HACS
szempontjából talán legfontosabb, de a legkisebb valószínűségű veszély a HFS prioritások iránti
motivációvesztés.
Gazdaság specifikus SWOT
Erősség: Térség erőssége, hogy számos támogatással megvalósult projekt jó példát mutat sikeres
fejlődéshez és kivitelezéshez, de ehhez az együttműködési hajlamot növelni szükséges. A térség helyi
szereplői a tervezéseik kapcsán reális hosszú távú jövőképet fogalmaznak meg és valósítanak meg,
tehát hosszú távú működést szolgáló fejlesztéseket valósítanak meg. A működési területünk
mezőgazdaságára jellemző a kertészeti kultúra kimagasló művelése és a jelentős extenzív állattartási
hagyományok (pl. szürke marha). Ezen tevékenységekből és a kézműves termelésből eredő termékek,
vagyis a helyi termékek iránt fejlődik a kereslet a lakosság és az ide látogatók oldaláról. Ezt és a térség
adottságait figyelembe véve megállapítható, hogy a terület turisztikai alkalmassága a szelíd
(kikapcsolódásra vágyó, természet közeli) turizmusban van. A jó gazdasági adókedvezménnyel való
ellátottságnak köszönhetően növekvő (társas) vállalkozói kedv érzékelhető a települések többségén.
Továbbá a térség gazdasági potenciáljai között tartjuk nyilván, hogy a magas foglalkoztatottságú
vállalkozások is jelen vannak a térségben.
Gazdaság specifikus SWOT
Erősség
-

megvalósult támogatások példa jellege
reális hossztávú jövőkép
helyi termékek iránti fejlődő kereslet
hossztávú működést szolgáló fejlesztések
szelíd (kikapcsolódásra vágyó természet
közeli) turizmusra alkalmas adottságok
kertészeti kultúra kimagasló művelése
jelentős extenzív állattartási hagyományok
(pl. szürke marha)
jó a gazdaság adókedvezménnyel való
ellátottsága
növekvő vállalkozói kedv
magas foglalkoztatottságú vállalkozások
jelenléte

Gyengeség
- kihasználatlan turisztikai adottságok
- alacsony szintű marketing tevékenység
- turizmushoz szükséges szolgáltatási ágak
alacsony színvonala és száma
- kereskedelmi szálláshelyek hiánya
- vállalkozói szervezetek gyenge kooperatív
hajlama
- ipari területek nem megfelelő használata
- feldolgozó vertikum hiánya
- szűkülő munkalehetőségek
- vállalkozások termelékenysége alacsony
- egyéni vállalkozók számának csökkenése
- elmaradó eszközbeszerzés és ingatlanfejlesztés
- gazdasági innovációs tevékenységek hiánya

Lehetőség
- a főváros gazdaságának és adottságainak
közelsége
- tudás és információ átvétele
- növekvő helyi termékek iránti kereslet
- a helyi kínálat szélesedő értékesítési területei
- jelentős mértékű gazdaságfejlesztési
lehetőségek (VEKOP)

Veszély
-

bürokratikus dokumentáció
gyakori jogszabályváltozások
rövid pályázati benyújtási időszak
elnyúló elbírálási időszakok
gazdasági szerkezet változatlan vagy előnytelen
trendje
a HACS iránti bizalomvesztés
Budapest sugár irányú közlekedési
infrastruktúra (autópálya) okozta turisztikai
forgalom hiánya
imázs hiánya
finanszírozási problémák (hitel,
utófinanszírozás, önrész)
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Gyengeség: Ahogy említettük a vállalkozói szervezetek gyenge kooperatív hajlama jellemzi a térséget.
Ez számos innováció és információ terjedésének jelenti a gátját. Ezért is tartjuk fontosnak, ezeknek a
„falaknak” a ledöntését. Gazdaságunk fellendülésének gátjában áll még az ipari területek nem
megfelelő használata (pl.: magas telekárak). A vállalkozások számának növekedésén belül az egyéni
vállalkozók számának csökkenése érdekében jelentős lépéseket tervezünk, többek között a feldolgozó
vertikum pótlását, a forrás hiány miatt elmaradó eszközbeszerzések és ingatlanfejlesztések
támogatását, ez által a gazdaság innovációs tevékenységek fejlesztését. Ennek függvényében hatást
szeretnénk gyakorolni a szűkölő munkalehetőségek tárában és a vállalkozások termelékenységében.
Gazdaságunk egyik jellemző ágazata a turizmus, mely jelenleg gyengeségekkel szenved.
Kihasználatlan turisztikai adottságok, az ágazathoz szükséges szolgáltatási ágak alacsony színvonala
és száma valamint a kereskedelmi szálláshelyek hiánya jellemzi a térséget. Mindemellett alacsony
szintű marketing tevékenység jellemzi a településeket és a térség egészét, mely fontos elemének
tekintjük turizmusunk fellendítésének.
Lehetőség: A főváros gazdaságának és adottságainak közelsége jelentős lehetőségnek is látjuk, hiszen
a tudás és információ közvetlenül a szomszédunkban van. A növekvő helyi termékek iránti kereslet és
a helyi kínálat szélesedő értékesítési területei a kistermelők potenciális lehetősége, csak egymásra
találásukban kell segíteni a keresleti és kínálati oldalt. Ezért látjuk fontosságát a VEKOP jelentős
mértékű gazdaságfejlesztési prioritását és forrásait.
Veszély: A HACS tervezésben résztvevők szerint a fejlesztésekhez és a beruházásokhoz kapcsolódó
pályázati kedv elmaradhat, hiszen bürokratikus dokumentáció, gyakori jogszabályváltozások, rövid
pályázati benyújtási időszak és elnyúló elbírálási időszakok jellemzik a szakmai irányítás munkáját.
Ebből eredően elindulhat egy bizalom- és érdeklődésvesztés a HACS felé is. Továbbá a gazdasági
szereplők úgy mond „külső” finanszírozási problémákkal (pl.: hitel, utófinanszírozás) küszködnek.
Gazdasági szerkezet változatlan vagy előnytelen trendjeit tartjuk a legnagyobb veszélynek, hiszen a
térség versenyképességi szintje jelenleg is igen alacsony. Turizmus szempontjából a Budapest sugár
irányú közlekedési infrastruktúráját (autópályát) tartjuk a turisztikai forgalom kimaradásának egyik
tényezőjének. A másik tényező az imázs hiánya, mely nem negatív vagy pozitív értelemben értendő.
Hanem úgy, hogy nincs imázsa a térségnek, vagyis a magyar lakosság nem ismeri Dabas és Ráckeve
valamint annak térségét. Így nincs kialakult kép a térségről, mely képet az emberek egymás között
bizonyos csatornákon terjesztenek egymás között és növelik ezzel térség turisztikai potenciálját.
Környezet, infrastruktúra specifikus SWOT
Erősség: Turisztikai valamit mezőgazdasági fejlesztések és beruházások kapcsán fontos erőségnek
tarjuk a jelentős természetvédelmi és Natura 2000-es területek számát. Hiszen ezek a területek
jelentősek a turizmus valamint a mezőgazdasági vállalkozók többlet források jutása szempontjából. Az
egyedi tájképi elemek és a szegregált turisztikai adottságok lehetőséget teremtenek (ahogy az a
statisztikában is bebizonyosodott) a többnapos tartózkodásra is a térségben. Környezeti szempontú
adottságaink, mint azt a helyzetfeltárás is mutatja jól kiépített csatornahálózat (magas százalékú
közműolló) és kimagasló értéket mutat a szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya.
Mindemellett magas erdőgazdálkodási tevékenység is, melynek támogatására a HACS jelentős
tudástranszfer tevékenységet folytatott és tervez folytatni.
Gyengeség: A térség belső gyengesége a kiépítésre és felújításra váró közlekedési útvonalak, ezen
belül a települések közötti összekötő utak vizsgálata mutatta a legfőbb hiányosságokat. A közutak
állapota miatt jelentős fejlesztéseket kellene alkalmazni, hogy a forgalom függő ágazatok a térségben
jobb lehetőségek függvényében juthassanak piacra. De itt említést érdemel a települések közti
közlekedés is. Jelentős hiány a térségben a településhálózatba kiépített kerékpárutak és a
tömegközlekedési lehetőségek. Jellemző gyengesége a térségnek az alacsony komfortfokozatú lakások
aránya, mely térség jövedelmi viszonyaival jelentős összefüggéseket mutat. Gazdasági infrastruktúra
hiányzó ágazata a szabadidős lehetőségek nyújtó kiskereskedelmi hálózata, mely a turizmushoz, a
lakosság kötödéséhez, életminőségéhez és lakosság térségben tartásához is hozzá járulhatna. Ahogy
már említettük hiányzik a térség arculata és imázsa, mely hiányokhoz hozzá sorolandó a
kommunikációs és információs csatornák alkalmazásának hiányossága. Mert ha kialakításra kerül egy
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arculat vagy akár már az imázs, ennek megfelelő kommunikációja, csak a megfelelő csatornákon és
annak megfelelő használata mellett válhat a térség tényleges hasznára. Ugyan magas a szelektív
hulladékgyűjtésbe bekapcsolt lakások száma, mégis alacsony ennek kihasználása. Tehát a lakosság
szemlélet formálása szükségessé válik a környezet megóvása illetve a rendszer lehetőségeinek
kihasználásának céljából.
Környezet, infrastruktúra specifikus SWOT
Erősség
- jelentős természetvédelmi és Natura 2000-es
terület
- egyedi tájképi elemek
- többnapos tartózkodást lehetővé tevő adottságok
- jól kiépített csatornahálózat (magas százalékú
közműolló)
- kimagasló a szelektív hulladékgyűjtésbe bevont
lakások aránya
- potenciális termálforrások
- magas az erdőgazdálkodási tevékenység

Gyengeség
- kommunikációs és információs csatornák
alkalmazásának hiányossága
- kiépítésre és felújításra váró közlekedési
útvonalak
- szabadidős lehetőségek hiánya
- alacsony komfortfokozatú lakások aránya
- jól szervezett szelektív hulladékgyűjtés
alacsony kihasználtsága

Lehetőség

Veszély

- védett területek kezelését és fejlesztését támogató
források bővülése
- védett területek turisztikai szempontú helyi
fejlesztéseinek támogatása
- energetikai fejlesztési lehetőségek (VEKOP)

- a Duna ökonómiai megújulását hátráltató
tényezők
- Budapest környezetterhelő externális
hatásai

Lehetőség: Térségünk külső tényezők által befolyásoló lehetőség lenne, ha a magyarországi védett
területek kezelését és fejlesztését támogató rendeletek születnek, valamint ezeken a területeken
turisztikai szempontú helyi fejlesztések támogatása bővülne. Hiszen a térségben jelentős az olyan
turisztikai potenciál, melynek fejlesztése a szigorú szabályozások miatt elmarad. Az önkormányzatok
jelentős része szeretné intézményeit valamilyen hatékonyabb energiaforrásból fenntartani, melyre jó
lehetőségnek látjuk a VEKOP energetikai fejlesztési lehetőségeit.
Veszély: Külső tényezők veszélyeztető befolyásai között a Duna ökonómiai megújulását hátráltató
tényezőket és Budapest környezetterhelő externális hatásait említhetjük. A Duna ökonómiai
megújulását hátráltató tényezők között a Kis-Duna ágának hajózhatóságának (kikötő, kotrás), a
zsiliprendszerének problémáit tarjuk, melyek a Duna gazdasági – turisztikai faktorát növelhetné a
térségben.

4.5. Fejlesztési szükségletek azonosítása
A SWOT kulcsfontosságú része maga az elemzés, amelynek során a térség adottságait (erősségeit és
gyengeségeit) vetjük össze a külső tényezőkkel (lehetőségekkel és veszélyekkel). A listák összeállítása
önmagában nem sokban járulnak hozzá a megalapozott stratégia kialakításához, de négy különböző
stratégiai hozzáállást reprezentáló fejlesztési irányt szűrhetünk le (offenzív, fejlesztő, védekező,
elkerülő stratégia).
Ennek köszönhetően azonban könnyen határozhatjuk meg azokat a fejlesztési szükségleteket,
amelyekre vonatkozóan beavatkozásokat tervezünk a Helyi Fejlesztési Stratégia keretében. Ugyan a
beavatkozások pénzügyi forrása zömmel a VP LEADER intézkedése lesz, ugyanakkor megjelenítjük
azokat a szükségleteket is, amelyekre a VP más intézkedéséből vagy más forrásból (VEKOP-ból)
tervezzük kapcsolódó fejlesztéseket.
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Külső veszélyek

Külső lehetőségek

SWOT mátrix
Belső erősségek

Belső gyengeségek

Offenzív stratégia

Fejlesztő stratégia

- „Ország közepe” arculat kialakítása
- Hagyományok őrzése
- Helyi termék fejlesztése (előállítás, piacra
jutás)
- Kooperáció/partnerség alapú fejlesztések
- Hazai és nemzetközi együttműködések
ösztönzése
- Vállalkozói mentorszolgálat kialakítása
- Vállalkozások piacra jutásának támogatása
- Energetikai projektek megvalósítása és/vagy
működtetése
Védekező stratégia
- Kulturális rendezvények támogatása
- Közösségi integráció
- Imázs kép kialakítása

-

Eszközbeszerzés, ingatlanfejlesztés
Át/tovább képzési programok
Identitástudat erősítése
Együttműködési hajlandóság fejlesztés
Nonprofit szektor működési feltételeinek
javítása
- Kiépítetlen és javításra váró közlekedési
csatornák fejlesztése
- Vállalkozások innovációs tevékenységének
támogatása
- Értékteremtő tevékenységek ösztönzése
Elkerülő stratégia
- Szabadidős és szolgáltató szektor fejlesztése
- Projekt tevékenységek dokumentációjának
előkészítésének támogatása
- Élhető terek kialakítása (település szintű
életminőség javítása)
- Turisztikai lehetőségek kiaknázása

Offenzív stratégiák
„Ország közepe” arculat kialakítása: A térség jelentős, a szelíd turizmusra alkalmas adottságokkal,
egyedi tájképi elemekkel rendelkezik, melyek többnapos tartózkodási lehetőséget biztosíthatnak az ide
érkezőknek. A természeti adottságok védett területek kezelését és fejlesztését támogató fejlesztési
források felhasználásával/segítségével a helyi építészeti (ország közepe jeltorony) és természeti
adottságokra épülő marketing/turisztikai fejlesztés révén térségi arculat kialakítása indokolt.
Hagyományok őrzése: Az akciócsoport településein a helyi közösségek közreműködésével színvonalas
hagyományőrzés és kulturális rendezvények sokasága valósul meg, melyek nagyobb térségi
szervezetek társadalmi fejlődést elősegítő tevékenysége révén az együttműködéseken alapuló
kezdeményezések javítása és fejlesztése, a helyi közösségi tevékenységének javítása valósulhatna
meg.
Helyi termék fejlesztése (előállítás, piacra jutás): Elmondható, hogy a térségben egyre nő - helyi
termékek iránti fejlődő kereslet, ami a kertészeti kultúra kimagasló művelésének és a jelentős extenzív
állattartási hagyományoknak. A szélesedő helyi kínálat értékesítési területei a helyi gazdaság által
létrehozott termékek ismertségének, értékesítési lehetőségeinek támogatásának szükségességét
eredményezi.
Kooperáció/partnerség alapú fejlesztések: A HACS projektvezetési, hazai és nemzetközi sikeres
tapasztalatai, illetve nagyobb térségi szervezetek társadalmi fejlődést elősegítő tevékenysége révén
partnerségen alapuló fejlesztések megvalósítására nyílhat lehetőség. A hazai és nemzetközi
együttműködések révén megvalósuló fejlesztések/projektek elősegítése, generálása, meglévő
együttműködések/partnerségek támogatására nyílhat lehetőség.
Hazai és nemzetközi együttműködések ösztönzése: A HACS projektvezetési, hazai és nemzetközi
sikeres tapasztalatai, illetve nagyobb térségi szervezetek társadalmi fejlődést elősegítő tevékenysége
révén partnerségen alapuló fejlesztések megvalósítására nyílhat lehetőség. A hazai és nemzetközi
együttműködések révén megvalósuló fejlesztések/projektek elősegítése, generálása, meglévő
együttműködések/partnerségek támogatására nyílhat lehetőség.
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Vállalkozói mentorszolgálat kialakítása: A HACS sikeres projekt tapasztalatai, a térségi magas
foglalkoztatás megfelelő/kellő alapot biztosít tudás és információk átvételére, jó gyakorlatok átadására
szolgáló mentorszolgálat kialakítását eredményezheti.
Vállalkozások piacra jutásának támogatása: A térség kedvező elhelyezkedése (a főváros gazdaságának
és adottságainak közelsége), a magas foglalkoztatás, az országos trendnek megfelelő munkanélküliség,
illetve jónak mondható a gazdaság adókedvezménnyel való ellátottsága olyan mutatók, melyek
hozzájárulnak a térségben a növekvő vállalkozói kedv kialakulásához. Ezen adottságokra épülő,
szervezett piacra jutási lehetőségek elősegítése, az értékesítési csatornák kialakításának támogatása
indokolt.
Energetikai projektek megvalósítása és/vagy működtetése: Kimagaslónak mondható a szelektív
hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, ami a térségben élők környezettudatos gondolkodásáról
tanúskodik A potenciális termálforrások megléte pedig energetikai fejlesztések lehetőségét veti fel.
Kívánatos a megújuló energiát alkalmazó (technológiai) fejlesztések, energia hatékonyságot javító
beruházások támogatása.
Fejlesztő stratégiák
Eszközbeszerzés, ingatlanfejlesztés: A térség vállalkozásait az alacsony termelékenység, a helyi
gazdaságból hiányzik a feldolgozói vertikum, az eszközbeszerzések és ingatlanfejlesztések
elmaradnak, illetve hiányoznak az innovációs tevékenységek, ugyanakkor jelentős mértékű
gazdaságfejlesztési és társadalmi fejlődést előmozdító fejlesztési lehetőségek lehetnek a VEKOP
programon belül. A lehetőségek kiaknázásával a helyi gazdasági szereplők infrastrukturális fejlesztési,
beruházásai valósulhatnak meg.
Át/tovább képzési programok: A térség lakosságára jellemző az alacsony iskolázottsági szint, magas a
szociális ellátásra szorulók száma, ezek indokolttá teszik képzési programok térségi szintű
megszervezését. Fontos cél lehet a térség humánerőforrás kapacitásának minőségi javítása. A helyi
munkavállalók munkavállalási lehetőségeinek javítása, a szemléletformálás és a jó gyakorlatok
elérésének biztosítása által.
Identitástudat erősítése: A térségre általánosan megfogalmazható a fejlődő, de alacsony szintű
együttműködési hajlam, sokszínű nemzetiség, a nonprofit szektor alulreprezentáltsága, a meglévő
szervezetekre jellemző a kommunikációs és információs csatornák alkalmazásának hiánya. A eddig
kialakult gyakorlatokon változtathat a nagyobb térségi szervezetek társadalmi fejlődést elősegítő
tevékenysége, melynek eredménye a közösségi összetartás, helyi identitástudat kialakításának
elősegítése, a helyi információs csatornák kiépítésének támogatása lenne.
Együttműködési hajlandóság fejlesztés: A térségre általánosan megfogalmazható a fejlődő, de
alacsony szintű együttműködési hajlam, a nonprofit szektor alulreprezentáltsága, a meglévő
szervezetekre jellemző a kommunikációs és információs csatornák alkalmazásának hiánya. A eddig
kialakult gyakorlatokon változtathat a nagyobb térségi szervezetek társadalmi fejlődést elősegítő
tevékenysége, HACS hazai, nemzetközi sikeres kapcsolati tőkéje, melynek eredménye a közösségi
összetartás kialakításának elősegítése, a helyi információs csatornák kiépítésének támogatása lenne. A
helyi szereplők együttműködésével megvalósuló fejlesztések és projektek elősegítése és ösztönzése a
kívánatos.
Nonprofit szektor működési feltételeinek javítása: A térség nonprofit szektorára jellemző, hogy erősen
alulreprezentált, a térség sikeréhez hozzájáró szervezetek hatékonyságát nagyban javítaná a nagyobb
térségi szervezetek társadalmi fejlődést elősegítő tevékenysége, valamint a HACS hazai, nemzetközi
sikeres kapcsolatai, működési feltételeik támogatása, a jó gyakorlatok megismertetésének lehetővé
tétele.
Kiépítetlen és javításra váró közlekedési csatornák fejlesztése: Kiépítésre váró kerékpárutak és a
felújításra váró úthálózat a települések között illetve azokon belül jelentős forrásigényű, de
nélkülözhetetlen a lakosság életszínvonalának biztosítása során. A VP és a VEKOP pályázati
lehetőségek minderre megoldást jelenthetnek, természetesen sikeresen elnyert pályázat esetén, melyre
véleményünk szerint jelentős eséllyel rendelkezik adottságai alapján.
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Vállalkozások innovációs tevékenységének támogatása: A vállalkozói szektor általános jellemzője a
gazdasági innovációs tevékenységek hiánya, melyet a HACS hazai, nemzetközi sikeres kapcsolatai és
képzési programok térségi szervezésével kellene orvosolni, elősegítve a vállalkozóvá válás
feltételeinek,a vállalkozói környezet minőségi fejlesztését.
Értékteremtő tevékenységek ösztönzése: Jellemző a térségre a feldolgozó vertikum hiánya, szűkülő
munkalehetőségek, amit tudás és információ átvételével és a növekvő helyi termékek iránti kereslet
adta lehetőségekkel alternatív munkalehetőségek kialakítási feltételeinek megteremtésével, az
önfoglalkoztatás intézményének kialakításának elősegítésével ellensúlyozhatunk.
Védekező stratégiák
Kulturális rendezvények támogatása: A helyi közösségek közreműködésével színvonalas
hagyományőrzés és kulturális rendezvények sokasága valósul meg a sokszínű nemzetiséggel
büszkélkedhető térségben, ugyanakkor a cserélődő társadalomból eredő identitástudat gyengül. A
helyi programok nagyban elősegítenék a helyi közösség identitástudatát, ezért ajánlott a helyi
közösség által szervezett megmozdulások technikai feltételeinek javítása.
Közösségi integráció: Ahogy már többször említettük a térség alapvető társadalmi problémája az
identitás tudat hiánya, vagyis annak csekély mértéke. Melynek alapvető kialakulásához az állandóan
cserélődő társadalomból eredő identitástudat gyengülése járult és járul majd hozzá a jövőben. Ezért
fontosnak tartjuk a színvonalas hagyományőrzés és kulturális rendezvények támogatását, mert ezen
faktorok fejlesztése nélkülözhetetlen a térségi eddigi identitástudatának fenntartása és tovább
fejlesztése céljából.
Imázs kép kialakítása: A térségre jellemző a sokszínű nemzetiség, a rendelkezésre álló jó adottságú
humán közszolgáltatás, a színvonalas hagyományőrzés és kulturális rendezvények, érvényesül viszont
Budapest elszívó és globalizáció hatása (lakossági szokások változása), ami a térségről kialakított
imázs képét nem biztos, hogy pozitív befolyásolja. Ezen negatív hatások ellensúlyozására megfelelő, a
közösség által kialakított/formált imázs kép kialakítása lehet a válasz.
Elkerülő stratégiák
Turisztikai lehetőségek kiaknázása: A térségi jellemzők közé sorolhatjuk a szabadidős lehetőségek
hiányát, a kommunikációs és információs csatornák alkalmazásának hiányosságát, illetve a Duna
ökológia megújulását hátráltató változások. A felmerülő problémák kiküszöbölésére a szabadidős
tevékenységek számának növelése, valamint a kommunikációs csatornák alkalmazása jelenthet
megoldást.
Szabadidős és szolgáltató szektor fejlesztése: Elmondható, hogy a térség szűkös, a szabadidő hasznos
eltöltésére alkalmas lehetőséggel és kereskedelmi szálláshelyek hiánya rendelkezik, nem alkalmazza
hatékonyan a kommunikációs és információs csatornákat, érezhető egyúttal az infrastruktúra
(autópálya) okozta turisztikai forgalom hiánya. Válasz lehet a kihívásokra a kommunikációs és
információs csatornák alkalmazása, a szabadidős tevékenységek és kereskedelmi szálláshelyek
körének bővítése.
Projekt tevékenységek dokumentációjának előkészítésének támogatása: A fejlesztések megvalósítása
kapcsán megemlíthető a túldimenzionált fejlesztési igények, bürokratikus dokumentáció, gyakori
jogszabályváltozások, rövid pályázati benyújtási időszak, illetve a finanszírozási problémák (hitel,
utófinanszírozás, önrész) kérdése. A pályázói kedvet növelné a gyors, átlátható, kiszámítható pályázati
ügykezelés, valamint a dokumentáció összeállítási költségének – akár – részbeni finanszírozása.
Élhető terek kialakítása (település szintű életminőség javítása): A gazdasági szerkezet változatlan vagy
előnytelen trendje, Budapest elszívó hatása, a globalizáció hatása (lakossági szokások változása),
valamint a megtakarítások elköltésének területi változásai térségünkben, melynek lakossága csökken,
társadalma öregedő és a turizmushoz szükséges szolgáltatási ágak alacsony színvonala és száma
jellemzi, olyan változásokat indukálhat, mely ellenni első lépéseként a lakosság számára szükséges
település szintű életminőséget javítást tartjuk célszerűnek, vagyis az élhető terek kialakítását.

38

FELSŐ-HOMOKHÁTSÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET – LEADER HFS 2014-2020

5. Horizontális célok
5.1. Esélyegyenlőség
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2007-2013-as működése során is kiemelt figyelmet
fordított az esélyegyenlőség és a társadalmi igazságosság szabályainak betartására, valamint a
fenntartható fejlődés elvein alapuló gazdasági és társadalmi fejlődés megvalósítására.
Az Egyesület 2007-2013-as működés során a lehetőségekhez való hozzáférés érdekében a
legszélesebb nyilvánosság biztosítása mellett valósította meg tevékenységét. Ez a fajta működési
módszer nem csak a bizalom megerősödéséhez járult hozzá nagymértékben, hanem a döntési
helyzetek és folyamatok során nagymértékben segítette a konszenzuson alapuló döntések
meghozatalát és azok elfogadását. Teveink szerint ezek a működési, működtetési elvek a továbbiakban
is prioritást élveznek a mindennapi munka és a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése, megvalósítása
során.
Egyesületi tevékenységünk fő célja az életminőség folytonos javítása, a méltányos életkörülmények, a
megfelelő életminőség és a jólét elérése a megvalósított közösségi és egyéni fejlesztéseken keresztül.
A tények, a körülmények és a tényezők rendszerszerű figyelembe vételével, ezek kölcsönhatásainak és
tovagyűrűző hatásainak tervezésével igyekszünk a Stratégia fő céljait megfogalmazni és
megvalósítani. Szándékaink szerint - a fenntartható fejlődés egyik legfontosabb szempontja szerint is
- az erőforrás-gazdálkodás területén - jelen fejlődési szükségleteinket úgy kívánjuk kielégíteni, hogy
ne veszélyeztessük ezzel a következő nemzedékek, generációk fejlődési és környezeti erőforrás
készleteit. Mindazonáltal az erőforrások kezelése során figyelembe vesszük a környezet eltartó
képességének korlátait, és lehetőségeink szerint gondot fordítunk a biológiai sokféleség megőrzésére.
A Stratégia tervezése és megvalósítása során igyekszünk egyenlő hozzáférést biztosítani az ismeretek,
tudás és készségek megszerzéséhez helyi partnereink számára. A közösség szükségleteinek kielégítése
során a különböző társadalmi csoportok igényeinek felmérése, kapcsolódási pontok kialakítása és a
potenciális partnerek megtalálása a fejlesztések megvalósításához kiemelt feladat.
A hátrányos helyzetű csoportok támogatása területén Egyesületünk a 2007-2013-as időszakban a
HVS-ben foglalt célok szerint különböző projektek megvalósítását kezdeményezte és támogatta. A
'Tolerancia Kör" projekt megvalósítása során sikerült a leghátrányosabb helyzetű csoportok
problémáinak azonosítására technikákat kidolgozni, de jelentős eredményeket nem tudtunk elérni ezen
a területen. A 2014-2020-as időszakban szeretnénk a szakpolitikai programok segítségével jelentős
előrelépéseket tenni a felzárkóztatás, készségek fejlesztése, képzések lebonyolítása és hátrányos
helyzetű lakosságrészére történő munkahelyteremtés területén. Az etnikai csoportok társadalomi
integrációja - iskola, munka világa, társadalmi normák elsajátítása - elsődleges feladattá válhat, ahogy
az a régió operatív programjában is fontos prioritásként szerepel. Az eddigi tapasztalatok alapján
elmondható, hogy az integráció minden területen igen nehéz és lassú folyamat, megvalósításához
széles teret kell engedni a térségben az esélyteremtő programoknak.
A működési területünkre jellemző nemzetiségi sokszínűség lehetővé teszi, hogy a nemzetiségi
identitás erősítésén keresztül érjünk el a közös térségi identitás kifejlesztéséhez. A különböző
kulturális háttérrel rendelkező csoportok számára interakciókon keresztül biztosítjuk a fejlődési és
fejlesztési lehetőségeket. Igyekszünk elérni, hogy a múlt tradícióinak megőrzésén kívül minél inkább
törekedjenek arra, hogy kölcsönösen kompromisszumkészséget mutassanak a modernitásban
szükségessé vált reformfolyamatok támogatása, elfogadása területén. Különösen fontos az egyén (nők
és férfiak) szerepének újragondolása, az erről folytatott diskurzus megindítása a vidéki területeken. Az
erről folyó társadalmi párbeszéd megteremtése és változások figyelembe vétele nélkül megnehezítjük
a fiatal generációk alkalmazkodását a modernitásban kialakult szokásokhoz, társadalmi és gazdasági
normákhoz. Szükség van az újrastrukturált mikro társadalmi szerkezetre, mivel az tőlünk függetlenül,
a globalizációs folyamatokkal és a modernitásban létrejött társadalmi változásokkal együtt
rendszerszinten már kialakult.

39

FELSŐ-HOMOKHÁTSÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET – LEADER HFS 2014-2020

A támogatások felhasználása során igyekszünk a helyi partnereinket ösztönözni a vállalkozások
társadalmi felelősségvállalásának erősítésére, a magán és közszféra együttműködéseinek támogatására
pedig a jövőben is nagy gondot fordítunk.

5.2. Környezeti fenntarthatóság
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése során is
igyekezett a helyi partnereivel közös álláspontot kialakítani a fenntarthatóság szempontjainak,
valamint a természeti és környezeti erőforrásokkal való gazdálkodás fontosságának a hangsúlyozása
érdekében.
A stratégia tervezése során az aktív résztvevőkkel közösen kialakított álláspontunk szerint a térség
természeti erőforrásainak felhasználása nem vezethet a környezetminőség romlásához, a jövőbeni
fejlesztések megvalósítása során csakis a környezet-tudatos és környezet-etikus projektek juthatnak
támogatáshoz. A nagyobb térségi beruházások megvalósítása során Egyesületünk tagjai továbbra a
természeti és környezeti állapot megőrzése, javítsa mellett, a helyiek érdekeit képviselve fognak
fellépni. Az életminőség javítása mellett elkötelezett és felelősen gondolkodó közösség tagjaiként
igyekszünk oktatással, szemléletformálással, kommunikációval segíteni, hogy a fejlesztési források
felhasználása során az egészséget, a szociális jólétet, egészséges környezeti feltételeket támogató
fejlesztések valósuljanak meg. Továbbra is igyekszünk megakadályozni a környezet- és
természetkárosító nagyüzemek letelepedését a térségben, és igyekszünk a rendelkezésünkre álló
természeti kincsekkel úgy gazdálkodni, hogy azok a jövő generációk számára is biztos megélhetést,
értékes, szép és egészséges táji környezetet biztosíthassanak. Célunk, hogy nagy természeti
beavatkozásoktól mentes, a vízgazdálkodás, az erdőgazdálkodás és a mezőgazdasági termelés
kiegyensúlyozottságán alapuló összehangolt gazdálkodás kapjon szerepet a térségben, biztosítva ezzel
a helyiek megélhetését, és hosszú távú gyarapodását.
Az időszakosan felmerülő természeti problémákra, mint a belvizek megjelenése, a csapadékvíz
egyenetlen eloszlása, a Duna kiszámíthatatlan vízállása, az időszakonként ismétlődő szárazság, a
klímaváltozás okozta globális és lokális problémáira folyamatos szemléletformálással és
környezettudatos gondolkodást előtérbe helyező oktatási programokkal készülünk. Az elmúlt évek
tapasztalatai alapján elmondható, hogy térségünk fő turisztika vonzereje éppen abban rejlik, hogy
kevés látogató számára elérhetőek azok a természeti területek, amelyek ritka növényi társulásoknak
(orchidea félék, szikes területek növényzete) és különleges állatfajoknak (parlagi vipera, túzok,)
biztosítanak élőhelyet. A turisztikai fejlesztések során továbbra is a szelíd turizmust támogató
fejlesztések és beruházások megvalósításával törekszünk a fenntartható turizmust, az ökoturizmust
támogatni, és a tömegturizmus lehetséges veszélyeitől a térség természeti értékeit megóvni.
Az Egyesületünk által LEADER forrásból támogatott projektek környezeti fenntarthatóságát minden
esetben vizsgálni fogjuk, a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó fejlesztéseknél pedig a társadalmi
felelősségvállalás és a természeti környezet eltartó-képességével összhangban lévő, reális
szükségleteket kielégítő fejlesztési elképzeléseket fogjuk támogatni. A térségi szintű életminőség
javító intézkedések megfogalmazása és a hosszú távú, kiegyensúlyozott fejlődés megteremtése
érdekében a társadalmi és környezeti erőforrások felosztása és felhasználása során figyelembe
vesszük a környezet eltartó képességét, és igyekszünk reális szükségleteket beazonosítani.

6. A HFS integrált és innovatív elemeinek bemutatása
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési
Stratégiája országosan is rendkívül speciálisnak mondható, hiszen az akciócsoport a korábbi 2017-13as időszakhoz képest kibővült, integrált tervezési területtel indult neki az új HFS megalkotásának. Az
akciócsoporthoz 2015. októberében csatlakozott, a Ráckevei járásban található településekkel együtt
most már 24 településen szükséges összehangolni az ott tevékenykedő szereplők szükségleteit,
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fejlesztési igényeit. Ez a folyamat mindenképpen új kihívások elé állítja az akciócsoportot, hiszen a
korábbiakban a települések közül több más akciócsoport területéhez tartozott, így az ottani szereplők
más közösségnek a tagjai voltak és egy másik Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításában
vettek részt. Ennek megfelelően a stratégia alkotás jelenlegi folyamatában a korábban különböző
térségből érkező érintettek igényeinek a térségi célrendszerbe történő integrációját valósítjuk meg,
úgy, hogy közben kifejezett figyelmet fordítunk az ágazatközi együttműködésekre és az egyes
mikrotérségek egyedi arculatának a megőrzésére.
A stratégiai tervezésbe újszerű elemként bevonásra kerültek a Szent István Egyetem (Gödöllő) és a
Discovery R&D Center kutatócsoportjai is, akik szakmai támogatásukkal biztosítják a stratégia
helyzetfeltárásának megalapozottságát, valamint a teljes anyag és célrendszer monitoringozását.
A tervezés során a célrendszer letisztultságára irányuló törekvés a mérvadó, mivel kerülendő a
fejlesztési források elaprózódása, hiszen ebben az esetben a stratégia által elért eredmények
súlytalanná válnának. A célunk az, hogy a helyi közösség aktív szereplőinek bevonásával kiválasszuk
a helyzetelemzésből levezetett fejlesztési prioritások közül azokat a fő kitörési irányokat, amelyek
iránt a helyi szereplők elkötelezettek és amelyekre így a fejlesztési forrásokat koncentráltan
tervezhetjük. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a végleges és letisztult HVS prioritások és azok
intézkedései egymással összhangban, additív módon járuljanak hozzá a térségünk fejlesztéséhez.
Fontos azonban kiemelni, hogy a stratégia tervezés során nem kizárólag a LEADER fejlesztési
források sikeres felhasználására koncentrálunk, hahem törekszünk - a térségben felmerült fejlesztési
kezdeményézések stratégiába történő integrálásán keresztül azok megvalósításához - más
konstrukciókban elérhető források bevonására is. Célunk, hogy az akciócsoportunk számára
rendelkezésre álló fejlesztési keret ne pusztán „felhasználásra” kerüljön, hanem katalizátorként
jelentjen meg tervezési területünkön, indukálva ezzel a LEADER forrásaink többszörösének a térségbe
érkezését. Ennek érdekében a stratégia alkotás során megfogalmazott fejlesztési elképzelések
számbavételét követően a nem LEADER keretből finanszírozott intézkedésekhez tartozó
kezdeményezéseket a VP ill. más operatív programok keretében elérhető konstrukciókhoz
csatornázzuk be.
Stratégiánk előkészítésekor a közösség számára az egyik legerősebb integrációs erőt a Budapest
közelségéből adódó előnyök kihasználására, valamint az ugyanebből adódó hátrányok leküzdésére
való összehangolt törekvés jelenti. Ez utóbbi esetében ágazattól és szektoroktól függetlenül a Pestmegyei anomália – mely szerint a főváros GDP-je által kiemelt Közép-magyarországi régióban
(KMR) több operatív program intézkedéseiben nem jelenhetnek meg kedvezményezettként az itteni
szereplők – leküzdésére a LEADER Program által nyújtotta közösségi erő kifejezetten alkalmas. Első
sorban olyan projektek kidolgozására koncentrálunk, melyek innovatívak, a szereplők legszéleskörűbb
együttműködésén alapulnak és a korábbi gyakorlatokhoz képest újszerű módszerekkel közelítik meg a
térség problémáinak a megoldását. Működő és átadható modellek támogatását és megvalósítását
kívánjuk elérni.
Innovatív elemként jelennek meg a HFS tervezésben a tematikus workhsopok és tanulmányutak,
melyek során különböző ágazatok és szektorok képviselői ülnek össze egy mindannyiukat érintő
fejlesztési témához kapcsolódóan, műhelymunka keretében. A workshopok innovativitását az adja,
hogy a korábbiakban az egyes szektorokhoz tartozó helyi szereplők többnyire önállóan próbálták meg
érvényesíteni fejlesztési elképzeléseiket, azonban most a közös egyeztetés segítségével már eleve
olyan intézkedésjavaslatok fogalmazhatók meg, melyek egyaránt szolgálják a civilek, vállalkozók és
az önkormányzatok érdekeit is. Az alkalmak során a helyi hálózatunkon és további együttműködési
csatornáinkon keresztül törekszünk a minél szélesebb körű innováció- és tudástranszfer
megvalósítására.
A tervezés folyamata során szintén innovatív elem, hogy már a tájékoztató fórumokon szerzett
tapasztalatokat figyelembe véve, de még a tematikus és TKCS ülések előtt megküldjük a HFS tervezet
előzetes anyagát a HACS tagságnak, annak érdekében, hogy minél felkészültebben érkezhessenek a
résztvevők a megbszélésekre és közvetlenül véleményezhessék, alakíthassák az anyagot.
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A HFS integrált és innovatív elemei leginkább az intézkedések újtán jelennek meg programunkban,
melyek tervezése során elsődleges szempont volt, hogy a bérkezett projekt ötletek ill. a
helyzetfelmérés eredményeinek figyelembe vételével elsősorban olyan projektek megvalósítására
nyíljon lehetőség, melyek a közösség álal meghatározott igényeken és értékrenden alapulva járulnak
hozzá a HFS megvalósításához. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy több intézkedésünk olyan helyi
szereplőket is lehetőséghez juttat, akik a VP más programjaiban és a VEKOP-ban nem pályázhatnának
(pl.: nem támogatott ügyféltípus, projektméret korlátai, támogatható tevékenységek, stb. miatt), ám
projektjeik a térség szempontjából szükségesek és hiánypótlóak.

7. A stratégia beavatkozási logikája
7.1 Stratégiai jövőkép
Jövőkép
„Kooperáció által prosperáló, erős azonosságtudattal rendelkező helyi közösség az élhető gazdasági
és társadalmi térben.”

A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület a Helyi Fejlesztési Stratégia megalkotása során a
fenntartható fejlődés szempontjait és a reális jövőkép megfogalmazását kiemelten fontos tarja. Az
Egyesület tagsága egyetértett abban, hogy a Helyi Fejlesztési Stratégiában reális célokat kell
megfogalmazni, és olyan, a térségben élők életminőségének javításához hozzájáruló, támogatandó
elképzeléseket kell rögzíteni, amelyek figyelembe veszik a térség gazdasági és társadalmi adottságait,
szociális és kulturális környezetét. Az Egyesület tagsága fontosnak tartja a mértéktartó fejlesztések és
beruházások megvalósulásának támogatását, a nagyobb környezeti és szociális traumák nélküli
fejlesztések létrehozásának segítését. A nyugodt vidéki környezet, a tradicionális falusi életvitel nem
változtatható meg egyik napról a másikra, úgy, hogy közben meg tudjuk tartani azokat a kulturális és
gazdasági értékeinket, melyek a megélhetés és a kiegyensúlyozott közösségi-, társadalmi kapcsolatok
megtartását jelentik. A Helyi Akciócsoport Munkaszervezetének egyik kiemelkedő feladata a VP és a
VEKOP által nyújtott támogatási lehetőségek népszerűsítése, az ehhez kapcsolódó pályázati
információs tanácsadás, a támogatási kérelmek befogadása, tartalmi vizsgálata és a döntési határozattal
rendelkező támogatások folyamatos figyelemmel kísérése, kommunikációja, és a kifizetési
kérelmekkel kapcsolatos tanácsadási és képzési tevékenység ellátása volt.
A FHHVE szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni a Helyi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott
közösségfejlesztési, hálózatépítési és projektgenerálási - projektvezetési feladatokból többet ellátni a
következő időszakban. Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a helyiek akkor fordulnak
bizalommal a Helyi Vidékfejlesztési Csoporthoz, ha tisztán látják az együttműködés lehetőségeit, ha
megtapasztalható előnyökhöz jutnak a közösen megvalósított programok során.
Olyan helyi együttműködéseket, a közösségi érdekek mentén működő hálózatokat szeretnénk
létrehozni, olyan helyi társadalmi és gazdasági kapcsolatokat szeretnénk építeni, amelyek segítségével
a területünkön működő vállalkozások, intézmények és civil szervezetek különböző, helyi
fejlesztéseket tudnak végrehajtani a közreműködésünkkel.
A helyi szereplők bizalmi alapú együttműködéséből létrejövő fejlesztések a közösségek fejlődését, a
közös értékek megteremtésének és megőrzésének lehetőségét hozzák magukkal. Ezeknek a céloknak a
megvalósítása továbbra is annak az elhivatott Helyi Közösség tagjainak a feladata, akik önkéntes
munkával, szabadidejük feláldozásával dolgoznak azon, hogy a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia ne
csak papírra vetett álom, hanem megvalósult beruházások, értékes közösségi programok, mértéktartó
fejlesztések formájában láthatóvá váljanak a 2014-2020-as időszak végére.
Stratégiánk célja egy önálló, markáns arculattal, identitástudattal rendelkező térség létrehozása, ahol
az emberek jól élnek, vállalkozásaik fejlődnek, közben megóvják a környezetüket. Célunk a gazdaság
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és a civil társadalom erősítése, a helyi társadalom megújulásának elősegítése. Gazdasági, környezeti és
társadalmi fenntarthatóságot kívánunk biztosítani.
A vegyes összetételű lakosság kultúráját egésszé kovácsolva térségi identitásunkat erősítjük, ami
hozzájárul a környezeti és történelmi értékek megőrzéséhez, a turizmus, a gazdaság, a kulturális
hagyományőrzés, a civil társadalom fejlődéséhez, az itt élő és dolgozó emberek, az önkormányzatok
és az itt működő vállalkozások boldogulásához, a térség hazai és nemzetközi megismertetéséhez.
Stratégiánk(at megfogalmazó jövőkép) révén, mely sokszínű kulturális háttérnek teret biztosító
közösségben valósul meg, egy egyedi és egységes arculattal megjelenő, egymásra figyelő,
együttműködő/partnerségen alapuló, a kívülállók számára vonzó térség elérése a célunk. Olyan
szolgáltatások kialakítása kívánatos általa, melyek lehetőséget nyújtanak a térség kulturális és
természeti értékeinek színvonalas/minőségi módon való bemutatására. Ezen célok megvalósulásának
jó alapját képezheti egy erősödő gazdaság és kooperáló civil közösség, melyek élhető teret
biztosítanak az itt élők számára, ugyanakkor kellőképpen nyitottak a nemzetközi sikeres tapasztalatok
átvételére is. A nagyobb és az önerő hiánya miatt nehezebben megvalósítható projektek helyett a
kisebb és életszerűbb projektek generálását támogatjuk. A felszínes „ötletelés” helyett a reálisan
tervezett és feltétlenül megvalósításra tervezett projektötleteket támogatjuk. Vagyis határozott
stratégiai célok mentén több kisebb projekt is megvalósulhasson, illetve támogatható legyen, a
diverzifikáció jegyében.

7.2. A stratégia célhierarchiája
Jövőkép
„Kooperáció által prosperáló, erős azonosságtudattal rendelkező helyi közösség az élhető gazdasági
és társadalmi térben.”
Ssz. Átfogó cél
1.
Azonosságtudatú vonzó és élhető társadalmi tér kialakítása
A célkitűzés a térségben élők identitástudatának erősítését szolgálja. A településeken élő különböző
nemzetiségek tradícióinak ápolását, valamint a térségben élő kulturális örökség ismertté tételét
szolgálja. Ehhez kapcsolódó fontos cél a pozitív imázs kialakítása a térségről, mellyel jelenleg sajnos
nem rendelkezik. Az akció csoport településeinek hagyományait, mint szellemi értékeket mind a
térségben élők, mind az ide látogatni akarók számára ismertté kell tenni. Az élhető környezet
kialakításának fejlesztése érdekében a társadalmi aktivitás és együttműködés elősegítése és ösztönzése,
mind helyi, mind nemzetközi szinten elengedhetetlen. A célkitűzésen belül ezért a helyi civil
szervezetek működésének, együttműködéseket elősegítő/előmozdító/ösztönző kezdeményezések
támogatása valósulna meg, a hozzájárulva a társadalmi szerepvállalás erősítéséhez. A fenti célt
szolgálja a közösség által használt terek létrehozása/kialakítása/fejlesztése, azok gazdasági és
kulturális funkciókkal való ellátása. A közösségi színterek fejlesztése nagyban hozzájárulhat a helyi
közösség identitásának megerősítéséhez.
Ss
z.
1.
2.
3.
4.
5.

Specifikus célok
Térségi imázs kialakítás
Társadalmi együttműködések
fejlesztése
Identitástudat formálása
Nonprofit szektor működési
feltételeinek javítása
Élhető közösségi terek kialakítása

Eredménymutatók
megnevezése
Egységes térségi arculat és marketing
Kialakult együttműködő, tematikus
hálózatok száma
Identitástudatukban megerősödött helyi
szereplők aránya
Megerősödött nonprofit szervezetek száma
Foglalkoztatotti létszám bővülés
Stabilizálódott, fejlődésnek indult helyi
kisközösségek száma

Célértéke
k
1 db
5 db
10 %
25 db
5 fő
10 db
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1.Térségi imázs kialakítás: A település nem rendelkezik átfogó, teljes mértékben kialakult, a lakosság
által támogatott, írott formában létező arculattal. Ezért a térség nem jelenik meg semelyik jelentősebb
turisztikai oldalon, mint ajánlott turisztikai célpont. Bezzeg az adatok alapján a térség rendelkezik
annyi adottsággal, hogy többnapos turizmus céljára is alkalmas legyen. Az arculat kialakítására és a
társadalom köreiben gyorsan integrálható elemek is megjelennek a térségben, mint az „Ország
közepe” torony, mely talán a legismertebb pont a térségben és karakteres jellemzői megkülönböztető
kommunikációt elemeket tartalmaz. Természetes az arculat csak akkor válik érdemben sikeressé, ha
térségről pozitív, egyésges kép alakul ki. De ehhez nélkülözhetetlen a megfelelő kommunikációs
csatornák és annak szakszerű, célravezető használata. A pozitív kép pedig csak akkor alakul ki
potenciális érdeklődőkben ha a térség fel tud mutatni olyan elemeket magáról melyek vonzóvá teszik.
Így fontossá válik a hagyományok őrzésének elősegítése (többek között a kisebbségek hagyományai
is), kulturális rendezvények támogatása és a turisztikai attrakciók fejlesztése és létrehozása.
2.Társadalmi együttműködések fejlesztése: Magyarország és a térség fejlődésének jellemző hátráltató
tényezője az együttműködési hajlandóság alacsony színvonala. Alapvetően a legtöbb fejlesztés során
megjelenik írott formában az együttműködési tevékenység, de gyakorlati oldala általában csak
formális, mely semmilyen többlet fejlődést nem idéz elő a pályázatban vállalt eredmények mellett.
Azonban e tevékenység szerves integrálása a fejlesztési dokumentumokban azt próbálja ösztönözni,
hogy a kialakult kapcsolatok révén a pályázati lehetőség katalizátora legyen hosszútávú
együttműködésen alapuló fejlődési trendeknek (pl.:innováció terjedése). Ezért is tarjuk fontosnak,
hogy térségünkben a LEADER források tényleges, gyakorlatban is megjelenő együttműködések során
kerüljenek felhasználásra. Ehhez hazai és nemzetközi együttműködések ösztönzését, fejlesztését tartjuk
fontosnak a szféra szereplői között, melyben a HACS jelentős tevékenységeket folytatott eddig is,
mérhető és nyomon követhető eredményekkel.
3.Identitástudat formálása: Ahogy a helyzetfeltárásban is taglaltuk a társadalmi rétegződés (kor,
nemzetiség) jelentős problémákat és lehetőségeket tárt fel. Ezekből levezetett és helyi ismereteink
függvényében megállapítható, hogy a térségben még jelenleg sem létezik erős térségi identitás /
identitástudat. Természetesen ez a térség múltjából is ered, hogy jelentősen megkésve kezdtek
kialakulni olyan gondolatok, melyek ráébresztették a helyieket, hogy egy identitástudat nélküli
térségben léteznek, és ezen változtatni szükséges. Ez azonban nélkülözhetetlen feltétele egy jóllét
alapú, térségileg összetartozó terület kialakítása során. A jelentősen cserélődő társadalom miatt
folyamatos közösségi integrációt kell folytatni, mely tovább súlyosbítja az identitástudat hiányának
kérdéskörét. Ezért a HACS lehetőségeihez mérten mindent megtesz (ahogy eddig is tette), hogy a
térség „önmagára” találását a lehető legjobban elősegítse. Azt reméljük, hogy a térség szereplői
ráébrednek, hogy a térség sok mindent meg ad számukra a fejlődéshez abból adódóan, hogy a
közösség teremti meg ezeket a lehetőségeket és erőforrásokat. Más szóval a térségi identitástudat
(akár lokálpatriotizmus) kialakításában látjuk az együttműködés és a sikeres fejlődés kulcsát.
4.Nonprofit szektor működési feltételeinek javítása: „Azonosságtudatú vonzó és élhető társadalmi tér
kialakítása” című célunk elsődleges célközönségének a civil szektort tekintjük. Úgy véljük, hogy a
szektor jelentős szerepkört tud magáénak eddig is a térség életében, de még lapul benne jelentős
potenciál. Teret szeretnénk adni a civil szervezeteknek az identitástudat, hagyományok, kultúra
terjesztésére és ez által a település arculatának és imázsának alakításra a működési feltételeik
javításán és további civil szervezetek létrejöttének támogatásán keresztül.
5.Élhető közösségi terek kialakítása: Az eddig felsoroltak a térség lakosságának jóllétét és életérzését
befolyásoló tényezőket taglalta. Melynek tárgyalása esetén nem szabad megfeledkezni az élhető
közösségi terek (pl.: piac, játszótér, főtér, stb.) kialakításáról. Közösségi terek alatt olyan
csomópontok meghatározását és fejlesztését tekintjük, melyeken a lakosság jelentős része megfordul és
ott valamilyen (köz- vagy magán-) szolgáltatást igénybe vesz. Ezek a terek határozzák meg a lakosság
település/térség szintű életérzésének egy jelentős részét, mely nagymértékben meghatározza, hogy
mennyire kötődik az adott téregységhez. Ezért fontos hogy ezeket a tereket karbantartsuk és vagy
fejlesszük és ez által megteremtsük a jólét alapvető közszolgáltatási alapjait
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Ssz.

Átfogó cél
Kooperáló helyi gazdaságfejlesztés a jövedelemszerző források és foglalkoztatottság
2.
növelése céljából
A célkitűzés a helyi gazdaság megerősítését szolgálja, azon belül pedig a mikro- és kisvállalkozásokat
kívánja támogatni. A beavatkozás a vállalkozások piacra jutásának elősegítéséhez járulna hozzá.
Támogatja az értékteremtő gazdasági tevékenységek létrejöttét, továbbá a kooperáció alapú
fejlesztéseket. Segíti a vállalkozások technológiai fejlődését, innovációs képességük javítását, újszerű
technológiák alkalmazását. Másrészt a helyi vállalkozások igényeihez igazodó humántőke képzésével
a vállalkozások igényeihez igazodó munkaerő kínálat elérése, a vállalkozásoknak kínált képzéssel
pedig az értékteremtő tevékenységek ösztönzése, a partnerségen alapuló fejlesztések elérése a cél. A
helyi vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások fejlesztése ugyancsak segíteni a helyi gazdaság
megerősödését, mely egy térségi mentorszolgálat kialakítását jelentené. A szolgálat az elméleti
tudáson túl gyakorlati tapasztalatok átadását, valamint projekt dokumentációk összeállításában
közreműködne. A térségi optimális/ideális humántőke megteremtésének eléréséhez az érintettek át-,
illetve továbbképzési programban való részvételének támogatása valósulna meg.
Eredménymutatók
Célértékek
megnevezése
Vállalkozások piacra jutásának
Új piacokhoz jutó vállalkozások
40 db
1.
támogatása
száma
Vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatási
Tanácsadásban, hálózatosodásban
150 db
2.
tevékenységek megteremtése
részt vevő vállalkozások száma
Vállalkozások létrejöttének és –
Új terméket/technológiát bevezető
25 db
vállalkozások száma
3. fejlődésének elősegítése
Létrehozott új munkahelyek száma
20 db
Optimális humántőke megteremtésének
Képzésben/tudásátadásban részesült
200 fő
4.
támogatása
kedvezményezettek száma
1.Vállalkozások piacra jutásának támogatása: A helyi termékek növekvő keresletének és kínálatának
megjelenése kapcsán célszerűnek véljük a vállalkozások piacra jutásának támogatása, valamint a
kínálati oldal értékteremtő tevékenységének ösztönzését kooperáció/partnerség alapú fejlesztéseken
keresztül. Ezzel is értékláncokat létrehozva, innovációs folyamatok beindítva, egy kooperáló gazdasági
közösséget kialakítva szeretnék a gazdaságot a rendelkezésre álló források tekintetében támogatni.
Ssz.

Specifikus célok

2.Vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatási tevékenységek megteremtése: A kezdő vállalkozások jelentős
része olyan nehézségekbe ütközik, mely régebb óta működő vállalkozásnak nem jelent problémát. Ezért
szeretnénk vállalkozói mentorszolgálatot kialakítani, melyet részben a VP forrásaiból szeretnénk
pályázat útján működtetni a sikeres, hoszzútávú fennmaradás biztosítása céljából. A vállalkozások
jelentős része a pályázatok benyújtásánál előtanulmányok vagy tervek készítetése során nehézségekbe
(főleg finanszírozási) ütközik. Terveink között szerepel egyes projekttevékenységek dokumentációjának
előkészítésének támogatása ezzel is fellendítve a gazdaság fejlődését és az innováció terjedését.
3.Vállalkozások létrejöttének és – fejlődésének elősegítése: A vállalkozások létrejöttének és a
meglévők jelentős számánál fejlődésük akadályozó tényezője az eszközbeszerzés vagy
ingatlanfejlesztés. Úgy gondoljuk, hogy a VP és a VEKOP forrásai mellett a rendelkezésünkre áll
forrásaink függvényében támogatnunk kell a mikro- és kisvállalkozásokat a létrejöttük és
fennmaradásuk valamint a vállalkozások innovációs tevékenységének támogatása céljából.
4.Optimális humántőke megteremtésének támogatása: Tapasztalataink alapján a munkaerő-kínálat és
a munkaerő-kereslet oldaláról jelentős hiányosságok merülnek fel, ami miatt a gazdasági fejlődés
elmarad a potenciális értékektől. Véleményünk szerint a két szféra át/tovább képzési programok útján
olyan formában egymásra formálhatóvá válna – természetesen ez egyszerre indítva/kezelve -, hogy
sokkal jobban lefednék egymás igényeit és jelentős helyi foglalkoztatási potenciálokat érhetnének el
ezzel.
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Ssz.

Átfogó cél
A rendelkezésre álló környezeti - turisztikai adottságok megóvása és értékláncra való
3.
felfűzése
A célkitűzés a térség természeti és turisztikai értékeire épülő turisztikai infrastruktúra fejlesztéséhez
járul hozzá. A beavatkozással a Duna-ág, illetve a Felső-Homokhátság turisztikai potenciáljainak
védelme, a meglévő szolgáltatások fejlesztése, illetve a hiányzó szolgáltatások kialakítása és turisztikai
csomagokká alakítása a cél. A célkitűzés támogatja a szabadidős és szolgáltató szektor fejlesztéseit,
elősegíti a minőségi szolgáltatások kialakítását, mely fejlesztése révén az ide érkező turisták számára a
mai kor igényeit kielégítő ellátást/szolgáltatást biztosítható. A térség desztinációinak értékláncra való
felfűzése, a tercier szektorban tevékenykedő és az ahhoz kapcsolódó vállalkozások helyi/térségi
hálózatosodásának elérése/elősegítése a jövőben kívánatos végcél a helyi természeti és kulturális
adottságok adta lehetőségek hatékonyabb és eredményesebb kiaknázásához.
S
s
z
.
1
.

Specifikus célok
Turisztikai infrastruktúra fejlesztése

Eredménymutatók
megnevezése
Turisztikai szolgáltató szektor
kapacitásbővülése
Létrehozott új munkahelyek száma

Célértékek
8%

10 db
Új turisztikai szolgáltatások száma
15 db
Létrehozott új munkahelyek száma
10 db
Látógatók számának a növekedése
5%
3 Energetikai projektek támogatása
Térségi energiahatékonyság
5%
.
növekedése
1.Turisztikai infrastruktúra fejlesztése: A térségben jelentős turisztikai lehetőségek vannak, melyek
kiaknázásra várnak, általában a kiépítetlen és javításra váró közlekedési csatornák véget.
Természetesen a turisztikai attrakciók fejlesztésében is kell forrást integrálnunk, de jelentősebb
probléma a közlekedési problémák jelenléte. Elsődlegesen a VEKOP és a VP forrásaiból szeretnénk
pályázat útján ezekre fejlesztést megvalósítani a térség szereplőnek támogatásán keresztül. Jelenleg
ezzel kapcsolatban a legnagyobb kihívás a településeket összekötő kerékpár úthálózat kiépítése, mely
vonzóbbá tenné a térséget a kerékpár turizmusnak is és a lakosságnak is jelentős segítséget jelente a
hiányzó települések közti tömegközlekedés hiányából eredő kerékpározóknak.
Szabadidős és szolgáltató szektor
2 fejlesztése
.

2.Szabadidős és szolgáltató szektor fejlesztése: Mindamellett hogy a turizmus alapjait támogatjuk és
fejlesztjük, az ezekre épülő szektorokat a fejlesztések sorából nem lehet kihagyni, hiszen ezek
használják fel fenntartható keretek közt az erőforrásokat. Úgy véljük, hogy a turizmus fejlődésének
hátráltató tényei között ez a tény is szerepel. Ezért tartjuk fontosan, hogy a gazdaság turisztikai
oldalának szerepvállalását támogassuk a lehető legjobb módon és így teret adjuk a turisztikai
adottságok megóvásának és értékláncra való felfűzésének
3.Energetikai projektek támogatása: Térségünk települései jelentős számú közintézményt tart fent,
melyek fenntartási költsége jelentős terhet ró rájuk. Ezen a költségek jelentős része az elavult fűtés és
hűtés technológia következményei. Ezért támogatni kívánjuk a energetikai projektek megvalósítását
és/vagy működtetését, mely első sorban a VEKOP forrásokra való pályázatban való segítség
nyújtással valamint HACS forrásai függvényében pályázati lehetőséggel is szeretnénk segíteni az
önkormányzatokat.
Az alábbi táblázat az intézkedések hozzájárulását mutatja be a specifikus célok megvalósulásához. Az
1-6. intézkedések alapját LEADER fejlesztési források adják, míg a 7-10. intézkedések tervezetten
más programokból valósulnak meg.
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.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.
3.3.

Az intézkedés megnevezése16

Melyik specifikus cél(ok)hoz járul
hozzá?

1.

Helyi vállalkozások fejlesztésének támogatása

X X X X

2.

Helyi vállalkozások hálózatosodását elősegítő fejlesztések
támogatása

X X X X

3.

Versenyképes helyi turisztikai kínálat megteremtése

4.

Térségi turizmus hálózatosodásának elősegítése

5.

Élhető terek és innovatív kezdeményezések a helyi közösségek
számára

X X X X

6.

Közösen a közösségért

X X

7.

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindítása – VP 6.2.1.

8.

Kismértékű infrastruktúrák fejlesztése a vidéki térségekben –
VP 7.2.1.

9.

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruh. tám.
– VEKOP 1.2.1.

X

X X X X
X X

X
X
X
X

X

X

X
X

X X

10. Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése – VEKOP 1.3.2.

X X

8. Cselekvési terv
8.1. Intézkedések bemutatása
A stratégia ezen fejezete tartalmazza a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület által
megfogalmazott intézkedéseket, melyekkel a közösség a szükségletekből levezetett 7.2. pontban
megfogalmazott általános és specifikus célok megvalósulását kívánja elérni. A következőkben az
intézkedések részletes bemutatására kerül sor.

Az intézkedés
megnevezése:
Specifikus cél:

Indoklás,
alátámasztás:

Intézkedés 1.
Helyi vállalkozások fejlesztésének támogatása
2.1. Vállalkozások piacra jutásának támogatása
2.2. Vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatási tevékenységek megteremtése
2.3. Vállalkozások létrejöttének és fejlődésének elősegítése
2.4. Optimális humán tőke megteremtésének támogatása
3.3. Energetikai projektek támogatása
A célkitűzés a térség gazdasági erősödését szolgálja, az új vállalkozások
indításán és a már működő helyi vállalkozások által nyújtott szolgáltatások
színvonalának emelésén keresztül. A beavatkozás hozzájárul új, értékteremtő
gazdasági tevékenységek létrejöttéhez, az önfoglalkoztatóvá váláshoz, és az
innovatív, új technológiák bevezetsével járó fejlesztések megvalósításához, az
életképes vállalkozások számának emelkedéséhez. A humántőke képzés, a
technológiai fejlesztések támogatása és az együttműködéseken, partnerségen

16

EMVA LEADER forrásból finanszírozva: 1-6. intézkedések; egyéb forrásból finanszírozva: 7-10.
intézkedések
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alapuló gazdasági fejlesztések megvalósításán keresztül tudnak megerősödni a
helyi vállakozások a gyorsan változó piaci versenyben, tovább növelve ezzel a
térség gazdasági lehetőségeit.
A támogatható
Új vállakozás indítása, szolgáltatás bővítés működő vállalkozáson belül. A
tevékenység
vállalkozás infrastrukturális fejlesztése, piaci igényeknek megfelelő színtű
területek
beruházások megvalósítása.
meghatározása:
Eszközbeszerzés,
technológiai
fejlesztés
megvalósítása,
innovációs
tevékenység támogatása.
Humántőke megteremtésének támogatása képzési programokkal, gyakorlati
tudásátadás, vállakozói mentorhálózat létrehozásával.
Kiegészítő jelleg,
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területe a Középlehatárolás:
magyarországi régióban helyezkedik el, ebből kifolyólag az itt megvalósuló
tevékenységekre a legtöbb Operatív Program keretében nem lehetséges forrást
szerezni. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
és a Vidékfejlesztési Program (VP 1.1.1., 1.3.1., 1.2.1.,16.1.1.,) keretében
ugyan elérhetőek a területen e témában források, de utóbbiak kifejezetten az
agrárgazdasági területen működő gazdasági szereplők támogatását és
fejlesztését szolgálják. A VEKOP 1. prioritás tengelye a Vállalkozások
versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság
fejlesztése célokat támogatja a Közép-magyarországi régióban, mely
elsősorban a kiemelt célcsoportokba tartozó vállalkozások növekedés
potenciáljának erősítése, foglalkoztatás orientált fejlesztések és differenciált
gazdaságfejlesztés formájában valósulhatnak meg.
A
VEKOP 7. prioritása a Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok
segítségével a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását, a munkába állás és a
munkaerőpiaci integrációt, általánosságban a munkavállalói készségek
fejlesztését tűzi ki célul, ellentétben az általunk fontosnak tartott
önfoglalkoztatóvá válás segítésével, és a kis családi vállalkozások
életképességének, szolgáltatásaik színvonalának és technológiai fejlesztéseik
megvalósíthatóságának támogatásával. Célunk a kiegyensúlyozott, de szűk
kapacitással rendelkező és működő vállalkozási minták elterjesztése, ahol nem
alkalmazottként, hanem felelős, önálló gazdálkodóként vesznek részt a helyi
szereplők a gazdasági tevékenységekben és a piacok megtartásában. Ezen
túlmenően a VEKOP-ban elérhető intenzitások és támogatott projektméretek is
eltérőek.
A VP-ben elérhető konstrukciók első sorban a mezőgazdasági termelőket
támogatják, a konstrukciók pedig támogatható tevékenységeiben,
kedvezményezettjeiben,
támogatási
intenzitásban
és
maximális
projektméretben is eltérnek.
Az intézkedés az alábbi konstrukciókat egészíti ki: VEKOP 1.1.1., 1.2.2.,
1.2.3., 1.3.5, 1.3.6, 1.7.3., 1.7.4., VP 6.2.1., 6.4.1., 16.3.1.,16.9.1., 7.2.1.,
továbbá szorosan kapcsolódik a HFS 2. számú intézkedéséhez.
A jogosultak köre: Magánszemély, egyéni vállakozó, mikrovállalkozás, szociális szövetkezet,
őstermelő
A kiválasztási
A pályázó a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület (FHHVE)
kritériumok,
tervezési területén székhellyel, telephellyel, vagy fióktelephellyel rendelkezik.
alapelvek:
A megvalósított fejlesztésnek során a pályázónak a fejlesztés segítségével új
termékkel, szolgáltatással szükséges bővítenie a kínálatát - meglévő
szolgáltatás esetén elvárt a színvonalbeli fejlődés - vagy a korábbiakhoz képest
új innovatív technológát kell bevezetnie. Szintentartó beruházás nem
támogatható. Turisztikai témájú fejlesztés nem támogatható.
A kiválasztásnál előnyt élveznek azok a fejlesztések, amelyek esetében a
támogatható tevékenységekből több is megjelenik ill. amelyek más, térségi
gazdasági fejlesztéshez is kapcsolódnak.
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Előnyt élveznek továbbá azon projektek, ahol a pályázó a korábbi lezárt
gazdasági év átlagához képest a foglalkoztatottak létszámának bővítését
vállalja ill. a horizontális szempontok érvényesülnek.
Képzés, marketing és rendezvény megvalósításának összege nem lehet több
egyenként mint a projekt összes elszámolható kiadásának a 10%-a.
A pályázónak vállalnia kell egy, a megvalósult fejlesztést bemutató
megjelenést a helyi médiában a kötelező arculati elemek és a FHHVE HACS
logó felhasználásával. A megjelenés másolatát és a fejlesztésről készített 5
nyomdai felhasználásra is alkalmas digitális fotót a HACS számára szükséges
megküldeni.
A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) csak a fejlesztési cél elérése szemponjából
egyértelműen indokolt, költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és
környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró projekt
javaslatot részesítheti támogatásban.
Tervezett forrás:
a. intézkedésre allokált forrás (Ft)
b. támogatás aránya (intenzitás)
c. támogatható projekt méret (Ft)
d. a támogatás módja
A megvalósítás tervezett
időintervalluma:
Kimeneti indikátorok:
a. támogatott projektek száma (db)
b. a támogatott kedvezményezettek
száma típus alapján megbontva (db)

Az intézkedés
megnevezése:
Specifikus cél:

230 000 000 Ft
Magánszemély 60% , Egyéni vállalkozó 60%,
Mikrovállalkozás 60%, Szociális szövetkezet 80 %,
Őstermelő 60%
1 000 000 Ft - 15 000 000 Ft
Hagyományos
2016. II. félév - 2020. II. félév

25 db
Mikrovállalkozás 10 db, Egyéni vállalkozó 4 db
Magánszemély 5 db, Szociális szövetkezet 3 db
Őstermelő 3 db

Intézkedés 2.
Helyi vállalkozások hálózatosodását elősegítő fejlesztések támogatása

2.1. Vállalkozások piacra jutásának támogatása
2.2. Vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatási tevékenységek megteremtése
2.3. Vállalkozások létrejöttének és fejlődésének elősegítése
2.4. Optimális humán tőke megteremtésének támogatása
Indoklás,
A célkitűzés a térség gazdasági szereplőinek kooperációját, az együtttműködő
alátámasztás:
vállalkozások számának növekedését, piacra jutásuk könnyebbé tételét szolgálja.
A kezdő vállalkozások és a szolgáltatásokatbővítésben gondolkodó
vállalkozások nagy része nehézségekbe ütközik a szükséges előtanulmányok,
infrasturktúrális fejlesztések terveinek elkészíttetése során, ami megnehezíti a
további fejlesztési elképzelések megvalósítását. A beavatkozás hozzájárul az
értékteremtő, több gazdasági szereplő együttműködésén alapuló, helyben
egymást támogató gazdasági csoportosulások, hálózatok létrejöttéhez. Az
önfoglalkoztatóvá váló gazdasági szereplők, családi válllalkozások és egyéni
vállalkozók az új marketingeszközök használatával könnyebben jutnak piachoz,
szolgáltatásaik elérhetőbbé válnak az átalakulóban lévő fogyasztói szokásoknak
megfelelően. Életképességük, gazdasági stabilitásuk könnyebben és gyorsabban
alakul ki.
A támogatható A helyi szereplők együttműködésén alapuló, térségi gazdaságfejlesztésre
tevékenység
irányuló kezdeményezések megvalósítása.
területek
Térségi együttműködésben megvalósított piacra jutást segítő programok és
meghatározása: ezekhez kapcsolódóan eszközbeszerzés megvalósítása.
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Gazdaságfejlesztéshez és a vállalkozások piacra jutásához kapcsolódó marketing
(termékbemutató kisfilmek, kiadványok, reklámanyagok, kiállításokon való
részvétel, weboldalak, mobil alkalmazások) fejlesztése.
A helyi gazdasági szereplők hálózatosodását elősegítő programok (több
vállalkozás együttműködésében lebonyolított képzések, workshopok,
tanulmányutak, térségen belüli együttműködési programok,tevékenységláncok
kialakítása, egyéb kezdeményezések) lebonyolítása.
Kiegészítő jelleg, A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területe a Középlehatárolás:
magyarországi régióban helyezkedik el, ebből kifolyólag az itt megvalósuló
tevékenységekre a legtöbb Operatív Program keretében nem lehetséges forrást
szerezni. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és
a Vidékfejlesztési Program (VP 1.1.1., 1.3.1., 1.2.1.,16.1.1.,) keretében ugyan
elérhetőek a területen e témában források, de utóbbiak kifejezetten az
agrárgazdasági területen működő gazdasági szereplők támogatását és fejlesztését
szolgálják.
A
VEKOP
1.
prioritás
tengelye
a
Vállalkozások
versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság
fejlesztése célokat támogatja a Közép-magyarországi régióban, mely elsősorban
a kiemelt célcsoportokba tartozó vállalkozások növekedés potenciáljának
erősítése, foglalkoztatás orientált fejlesztések és differenciált gazdaságfejlesztés
formájában valósulhatnak meg.
A
VEKOP 7. prioritása a Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok
segítségével a hátrános helyzetűek foglalkoztatását, a munkába állás és a
munkaerőpiaci integrációt, általánosságban a munkavállalói készségek
fejlesztését tűzi ki célul, ellentétben az általunk fontosnak tartott
önfoglalkoztatóvá válás segítésével, és a kis családi vállalkozások
életképességének, szolgáltatásaik színvonalának és technológiai fejlesztéseik
megvalósíthatóságának támogatásával. Célunk a kiegyensúlyozott, de szűk
kapacitással rendelkező és működő vállalkozási minták elterjesztése, ahol nem
alkalmazottként, hanem felelős, önálló gazdálkodóként vesznek részt a helyi
szereplők a gazdasági tevékenységekben és a piacok megtartásában. Ezen
túlmenően a VEKOP-ban elérhető intenzitások és támogatott projektméretek is
eltérőek.
A VP-ben elérhető konstrukciók első sorban a mezőgazdasági termelőket
támogatják,
a
konstrukciók
pedig
támogatható
tevékenységeiben,
kedvezményezettjeiben, támogatási intenzitásban és maximális projektméretben
is eltérnek. Az intézkedés az alábbi konstrukciókat egészíti ki: VEKOP 1.1.1.,
1.2.2., 1.2.3., 1.3.5, 1.3.6, 1.7.3., 1.7.4., VP 6.2.1., 6.4.1., 16.3.1.,16.9.1., 7.2.1.,
továbbá szorosan kapcsolódik a HFS 1. számú intézkedéséhez.
A jogosultak
Egyéni vállakozó, mikrovállalkozás, non-profit szervezet (Nonprofit kft.,
köre:
Egyesület, Alapítvány), szociális szövetkezet, egyház
A kiválasztási
A pályázó a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület (FHHVE) tervezési
kritériumok,
és működési területén székhellyel, telephellyel, vagy fióktelephellyel
alapelvek:
rendelkezik.
A megvalósított fejlesztésnek a helyi szereplők több szektort érintő
együttműködésén kell alapulnia, innovatív módszerekkel megközelítve a
gazdaságfejlesztés területét.
A kiválasztásnál előnyt élveznek azok a fejlesztések, amelyek esetében a
támogatható tevékenységekből több is megjelenik ill. amelyek más, térségi
gazdasági fejlesztéshez is kapcsolódnak, továbbá ahol a horizontális szempontok
érvényesülnek. Turisztikai témájú fejlesztés nem támogatható.
A hálózatosodást elősegítő programok során legalább hat helyi partner egyidejű
bevonása kötelező.
A pályázónak vállalnia kell egy, a megvalósult fejlesztést bemutató megjelenést
a helyi médiában a kötelező arculati elemek és a FHHVE HACS logó
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felhasználásával. A megjelenés másolatát és a fejlesztés megvalósításáról 5 db,
nyomdai felhasználásra is alkalmas digitális fotót a HACS számára szükséges
megküldeni.
A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) csak a fejlesztési cél elérése szemponjából
egyértelműen indokolt, költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és környezeti
fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró projekt javaslatot
részesítheti támogatásban.
Tervezett forrás:
a. intézkedésre allokált forrás (Ft)
b. támogatás aránya (intenzitás)

c. támogatható projekt méret (Ft)
d. a támogatás módja
A megvalósítás tervezett
időintervalluma:
Kimeneti indikátorok:
a. támogatott projektek száma (db)
b. a támogatott kedvezményezettek száma
típus alapján megbontva (db)

Az intézkedés
megnevezése:
Specifikus cél:

Indoklás,
alátámasztás:

A támogatható
tevékenység
területek
meghatározása:

30 000 000 Ft
Egyéni vállalkozó 60%, Mikrovállalkozás 60%
Non-profit szervezet (Nonprofit kft., egyesület,
alapítvány) 100%, Szociális szövetkezet 100%,
Egyház 100%
500.000 - 5.000.000 Ft
Egyszerűsített
2016. II. félév - 2020. II. félév
10 db
Mikrovállalkozás 2 db, Egyéni vállalkozó 1 db
Non profit szervezet 5 db, Egyház 1 db
Szociális szövetkezet 1 db

Intézkedés 3.
Versenyképes helyi turisztikai kínálat megteremtése
2.4. Optimális humán tőke megteremtésének támogatása
3.1. Turisztikai infrastruktúra fejlesztése
3.2. Szabadidős és szolgáltató szektor fejlesztése
3.3. Energetikai projektek támogatása
Az intézkedés a térség turisztikai kínálatának erősödését szolgálja. A HFS
helyzet- és szükségletfelméréséből levezetve fontos a térség környezeti- és
turisztikai adottságainak a kihasználása, ezek értékláncra való felfűzése. Ezen
folyamat első komponense a már meglévő turisztikai termékeink és
szolgáltatásaink fejlesztése, új termékek és szolgáltatások kialakítása a
turisztikai kínálat bővítése érdeklében. A beavatkozás hozzájárul új,
értékterermtő turisztikai tevékenységek létrejöttéhez, ezáltal a helyi gazdaság
fejlesztéséhez, az önfoglalkoztatóvá váláshoz, innovatív új elemek
bevezetéséhez és az életképes turisztikai vállalkozások számának
növekedéséhez. Mindezt a helyi adottságok kiaknázásán keresztül.
A humántőke képzés, a termék- és szolgáltatásfejlesztések támogatása és az
együttműködéseken,
partnerségen
alapuló
turisztikai
fejlesztések
megvalósításán keresztül tudnak megerősödni a helyi idegenforgalomban
tevékenykedő vállakozások a gyorsan változó piaci versenyben, tovább
növelve ezzel a térség turisztikai potenciálját.
Helyi adottságokon alapuló értékmegőrző turisztikai attrakciók előkészítése,
fejlesztése (pl. kulturális- és lovas turisztikai fejlesztések, ökoturizmus,
kerékpáros turizmus, egyéb).
A turisztikai fogadóbázis, szálláshely-, közösségi fogadóhely-kínálat
differenciált bővítése, fejlesztése és a kapcsolódó szolgáltatások minőségi
színvonalának emelése.
Helyi, térségi, országos és nemzetközi jelentőségű turisztikai adottságok,
kulturális programok és az azok hátteréül szolgáló intézmények (pl. tájház,
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Kiegészítő jelleg,
lehatárolás:

A jogosultak köre:
A kiválasztási
kritériumok,
alapelvek:

kulturális és építészeti örökség, szellemi műhelyek, helyszínek) fejlesztése,
kiépítése.
A fentiekhez kapcsolódóan építés, felújítás, telekhatáron belüli infrastruktúra
fejlesztés, energetikai korszerűsítés, eszközbeszerzés, előkészítő terv- és
tanulmány, képzés, marketing, rendezvény megvalósítása.
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területe a Középmagyarországi régióban helyezkedik el, ebből kifolyólag az itt megvalósuló
tevékenységekre a legtöbb Operatív Program keretében nem lehetséges forrást
szerezni. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
és a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében ugyan elérhetőek a területen e
témában források, azonban a VEKOP 1. prioritása első sorban nem a helyi
turisztikai fejlesztéseket támogatja (kivéve TDM szervezetek, ami jelen
intézkedéstől eltérő elemek támogatását takarja), míg a VEKOP 4. prioritása
főként kiemelt projekteket és térségeken átívelő tematikus hálózatokat
támogat. Ezen túlmenően a VEKOP-ban elérhető intenzitások és támogatott
projektméretek is eltérőek. A VP-ben elérhető konstrukciók első sorban a
mezőgazdasági termelőket támogatják, a konstrukciók pedig támogatható
tevékenységeiben, kedvezményezettjeiben, támogatási intenzitásban és
maximális projektméretben is eltérnek.
Az intézkedés az alábbi konstrukciókat egészíti ki: VEKOP 1.3.2., 4.1.1.,
4.1.2, VP 6.2.1., 6.4.1., továbbá szorosan kapcsolódik a Bejárahtó
Magyarország Programhoz és a HFS 4. számú intézkedéséhez.
Mikrovállalkozás, egyéni vállalkozó, magánszemély, non profit szervezet
(nonprofit kft., egyesület, alapítvány), egyház, szociális szövetkezet,
önkormányzat, őstermelő
A pályázó a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület (FHHVE)
tervezési területén székhellyel, telephellyel, vagy fióktelephellyel rendelkezik.
A megvalósított fejlesztésnek során a pályázónak a fejlesztés segítségével új
szolgáltatással szükséges bővítenie a kínálatát ill. meglévő szolgáltatás esetén
elvárt a színvonalbeli fejlődés. Szintentartó beruházás nem támogatható.
A kiválasztásnál előnyt élveznek azok a fejlesztések, amelyek esetében a
támogatható tevékenységekből több is megjelenik ill. amelyek más, térségi
turisztikai fejlesztéshez is kapcsolódnak.
Előnyt élveznek továbbá azon projektek, ahol a pályázó a korábbi lezárt
gazdasági év átlagához képest a foglalkoztatottak létszámának bővítését
vállalja ill. a horizontális szempontok érvényesülnek.
Képzés, marketing és rendezvény megvalósításának összege nem lehet több
egyenként mint a projekt összes elszámolható kiadásának a 10%-a.
A pályázónak vállalnia kell egy, a megvalósult fejlesztést bemutató
megjelenést a helyi médiában a kötelező arculati elemek és a FHHVE HACS
logójának felhasználásával. A megjelenés másolatát és a fejlesztésről 5
nyomdai felhasználásra is alkalmas digitális fotót a HACS számára szükséges
megküldeni.
A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) csak a fejlesztési cél elérése szemponjából
egyértelműen indokolt, költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és
környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró projekt
javaslatot részesítheti támogatásban.

Tervezett forrás:
a. intézkedésre allokált forrás
b. támogatás aránya (intenzitás)

230.000.000 Ft
Mikrovállalkozás 60%, Egyéni vállalkozó 60%
Magánszemély 60%, Non profit szervezet (nonprofit
kft., egyesület, alapítvány) 100%, Egyház 100%,
Szociális szövetkezet 80%, Önkormányzat 100%,
Őstermelő 60%
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c. támogatható projekt méret
d. a támogatás módja
A megvalósítás tervezett
időintervalluma:
Kimeneti indikátorok:
a. támogatott projektek száma (db)
b. a támogatott kedvezményezettek száma
típus alapján megbontva (db)

Az intézkedés
megnevezése:
Specifikus cél:
Indoklás,
alátámasztás:

A támogatható
tevékenység
területek
meghatározása:

Kiegészítő jelleg,
lehatárolás:

1.000.000 - 15.000.000 Ft
Hagyományos
2016. II. félév - 2020. II. félév
25 db
Mikrovállalkozás 9 db, Egyéni vállalkozó 2 db
Magánszemély 1 db, Non profit szervezet (nonprofit
kft., egyesület, alapítvány) 4 db, Egyház 2 db, Szociális
szövetkezet 1 db, Önkormányzat 4 db, Őstermelő 2 db

Intézkedés 4.
Térségi turizmus hálózatosodásának elősegítése
1.1. Térségi imázs kialakítása
1.2. Társadalmi együttműködések fejlesztése
2.4. Optimális humán tőke megteremtésének támogatása
Az intézkedés a térség turisztikai kínálatának egységes megjelenését szolgálja
a helyi turisztikai szereplők hálózatosodásának elősegítésén keresztül. A HFS
helyzet- és szükségletfelméréséből levezetve fontos a térség környezeti- és
turisztikai adottságainak a kihasználása, ezek értékláncra való felfűzése. Ezen
folyamat második komponense a már meglévő turisztikai termékek és
szolgáltatások összehangolása, a piacon meghatározó kínálati egységgé
alakítása. A beavatkozás hozzájárul az egységes térségi imázs kialakításához, a
turizmus helyi szereplőinek hálózatba szervezéséhez, kiemelt jelentőségű
turisztikai rendezvények megvalósításához és mindezt összefogva a hatékony
térségi turizmusmarketing megvalósításához.
A célkitűzés a térség turisztikai szereplőinek kooperációját, az együttműködő
vállalkozások számának növekedését, piacra jutásuk könnyebbé tételét és a
térség egységes turisztikai desztinációként való megjelenését szolgálja.
A helyi szereplők együttműködésén alapuló, térségi turizmusfejesztésre
irányuló kezdeményezések megvalósítása az alábbiak szerint:
Térségi jelentőségű turisztikai rendezvények megvalósítása.
Egységes térségi arculat kialakítása és az ehhez kapcsolódó turisztikai
marketing (kisfilmek, videók, kiadványok, reklámanyagok, kiállításokon való
részvétel, weboldal, mobil applikációk, turisztikai program csomagok és
élményláncok kialakítása, egyéb) fejlesztése.
A helyi turisztikai szereplők hálózatosodását elősegítő programok (képzések,
workshopok, tanulmányutak, térségen belüli együttműködési programok,
egyéb kezdeményezések) lebonyolítása.
A fentiekhez kapcsolódóan kapcsolódóan eszközbeszerzés megvalósítása.
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területe a Középmagyarországi régióban helyezkedik el, ebből kifolyólag az itt megvalósuló
tevékenységekre a legtöbb Operatív Program keretében nem lehetséges forrást
szerezni. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
és a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében ugyan elérhetőek a területen e
témában források, azonban a VEKOP 4. prioritása első sorban kiemelt
projekteket támogat és a tematikus hálózatok fejlesztésén belül az OP alapján
első sorban térségeken átívelő tematikus utakhoz kapcsolódó fejlesztések
kivitelezését célozza meg a KMR régióban. Ezen túlmenően a VEKOP-ban
elérhető intenzitások és támogatott projektméretek is eltérőek. A VP-ben
elérhető konstrukciók első sorban a mezőgazdasági termelőket támogatják, az
16.3.1.
konstrukció
pedig
támogatható
tevékenységeiben,
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kedvezményezettjeiben,
támogatási
intenzitásban
és
maximális
projektméretben is eltér. Az intézkedés az alábbi konstrukciókat egészíti ki:
VEKOP 1.3.2., 4.1.1., 4.1.2, VP 6.2.1., 6.4.1., továbbá szorosan kapcsolódik a
HFS 3. számú intézkedéséhez.
A jogosultak köre: Mikrovállalkozás, egyéni vállalkozó, magánszemély, non profit szervezet
(nonprofit kft., egyesület, alapítvány), egyház, szociális szövetkezet,
önkormányzat
A kiválasztási
A pályázó a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület (FHHVE)
kritériumok,
tervezési területén székhellyel, telephellyel, vagy fióktelephellyel rendelkezik.
alapelvek:
A megvalósított fejlesztésnek a helyi szereplők több szektort érintő
együttműködésén kell alapulnia, innovatív módszerekkel megközelítve a
turizmusfejlesztés területét.
A kiválasztásnál előnyt élveznek azok a fejlesztések, amelyek esetében a
támogatható tevékenységekből több is megjelenik ill. amelyek más, térségi
turisztikai fejlesztéshez is kapcsolódnak, továbbá ahol a horizontális
szempontok érvényesülnek.
A hálózatosodást elősegítő programok során legalább hat helyi partner
egyidejű bevonása kötelező.
A pályázónak vállalnia kell egy, a megvalósult fejlesztést bemutató
megjelenést a helyi médiában a kötelező arculati elemek és a FHHVE HACS
logójának felhasználásával. A megjelenés másolatát és a fejlesztésről 5
nyomdai felhasználásra is alkalmas digitális fotót a HACS számára szükséges
megküldeni.
A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) csak a fejlesztési cél elérése szemponjából
egyértelműen indokolt, költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és
környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró projekt
javaslatot részesítheti támogatásban.
Tervezett forrás:
a. intézkedésre allokált forrás (Ft)
30.000.000 Ft
b. támogatás aránya (intenzitás)
Mikrovállalkozás 60%, Egyéni vállalkozó 60%
Magánszemély 60%, Non profit szervezet (nonprofit
kft., egyesület, alapítvány) 100%, Egyház 100%
Szociális szövetkezet 100%, Önkormányzat 100%
c. támogatható projekt méret (Ft)
500.000 - 5.000.000
d. a támogatás módja
Egyszerűsített
A megvalósítás tervezett
2016. II. félév - 2020. II. félév
időintervalluma:
Kimeneti indikátorok:
a. támogatott projektek száma (db)
10 db
b. a támogatott kedvezményezettek
Mikrovállalkozás 1 db, Egyéni vállalkozó 1 db
száma típus alapján megbontva (db)
Magánszemély 1 db, Non profit szervezet (nonprofit
kft., egyesület, alapítvány) 3 db, Egyház 1 db
Szociális szövetkezet 1 db, Önkormányzat 2 db

Az intézkedés
megnevezése:
Specifikus cél:

Intézkedés 5.
Élhető terek és innovatív kezdeményezések a helyi közösségek számára
1.2. Társadalmi együttműködések fejlesztése
1.3. Identitástudat formálása
1.4. Nonprofit szektor működési feltételeinek javítása
1.5. Élhető közösségi terek kialakítása
3.3. Energetikai projektek támogatása
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Indoklás,
alátámasztás:

A támogatható
tevékenység
területek
meghatározása:

Kiegészítő jelleg,
lehatárolás:

A jogosultak köre:
A kiválasztási
kritériumok,
alapelvek:

Az intézkedés a térség a helyi civil közösségek megerősödését szolgálja. A
HFS helyzet- és szükségletfelméréséből levezetve fontos a térségben élők
identitástudatának erősítése, a helyi kulturális örökségek ismertté tétele, a
településeken élő különböző nemzetiségek tradícióinak az ápolása. Mindezen
célok elérése első sorban a hatékonyan és megfelelő háttérrel működő civil
közösségek közreműködésével történhet. Az intézkedés célja, hogy
segítségével megteremtődjön a közösségek számára az az alapvető
infrastruturális háttér, amely lehetővé teszi a civilek hatékony és tartós, önálló
tevékenykedését. A közösségek által használt terek kialakításával, valamint
gazdasági funkciókkal való felruházásával a közösségek számára lehetőség
nyílik a szociális gazdaság felé nyitásra is.
Ezáltal javulnak helyben a nonprofit szektor működésének feltételei,
megerősödnek és ingegrálódnak a helyi közösségek, a térség élhetőbbé válik.
A helyi közösség szükségleteit kielégítő infrastrukturális fejlesztések
megvalósítása (pl. kültéri közösségi terek kialakítása, térfigyelő
kamerarendszer létesítése, közösségi funkciót ellátó épületek energetikai
korszerűsítése, többfunkciós közösségi terek és szolgáltató központ kialakítása,
hátrányos helyzetűeket- és fogyatékkal élőket segítő alternatív foglalkoztatóés terápiás központok létrehozása, egyéb közösségi fejlesztések
megvalósítása).
A helyi szereplők együttműködésében generált közösségi, társadalmi
vállalkozási tevékenységek elindítása, már működő tevékenységek fejlesztése.
A fentiekhez kapcsolódóan építés, külső- és belső felújítás, telekhatáron belüli
infrastruktúra fejlesztés, energetikai korszerűsítés, eszközbeszerzés, előkészítő
terv- és tanulmány, képzés, marketing, rendezvény megvalósítása.
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területe a Középmagyarországi régióban helyezkedik el, ebből kifolyólag az itt megvalósuló
tevékenységekre a legtöbb Operatív Program keretében nem lehetséges forrást
szerezni. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
ezen túlmenően a közösségek által kezdeményezett vállalkozási tevékenységek
támogatására nem fókuszál. A Vidékfejlesztési Program (VP) keretében ugyan
elérhetőek közösségi szolgáltató terek létrehozására források, azonban a VP
7.2.1. és 7.4.1. kizárólag a közösségi funkciót betöltő épületek energetikai
korszerűsítését, a településképet meghatározó épületek külsö felújítását
támogatja. A többfunkciós közösségi terek kialakítása pedig csak 1000 fő alatti
településeken lehetséges a programban. Jelen intézkedés pedig a VP
konstrukcióitól támogatható tevékenységeiben, kedvezményezettjeiben,
támogatási intenzitásban és maximális projektméretben is eltér. Az intézkedés
az alábbi konstrukciókat egészíti ki: VP 7.2.1., 7.4.1., továbbá szorosan
kapcsolódik a HFS 6. számú intézkedéséhez.
Non profit szervezet (nonprofit kft., egyesület, alapítvány), egyház, szociális
szövetkezet, önkormányzat
A pályázó a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület (FHHVE)
tervezési területén székhellyel, telephellyel, vagy fióktelephellyel rendelkezik.
A megvalósított fejlesztésnek során a pályázónak bizonyíthatóan a helyi
közösség szükségletére és helyi együttműködésekre alapozott fejlesztést
szükséges megvalósítania. A kiválasztásnál előnyt élveznek azok a
fejlesztések, amelyek esetében a fejlesztés eredményeként több, a helyi
közösség számára nyújtott szolgáltatás is megvalósul. Előnyt élveznek továbbá
azon projektek, ahol a pályázó civil szervezet ill. ahol a horizontális
szempontok érvényesülnek.
Képzés, marketing és rendezvény megvalósításának összege nem lehet több
egyenként mint a projekt összes elszámolható kiadásának a 10%-a. Ebben az
intézkedésben egy településen kizárólag egy projekt támogatható.
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A pályázónak vállalnia kell egy, a megvalósult fejlesztést bemutató
megjelenést a helyi médiában a kötelező arculati elemek és a FHHVE HACS
logójának felhasználásával. A megjelenés másolatát és a fejlesztésről 5
nyomdai felhasználásra is alkalmas digitális fotót a HACS számára szükséges
megküldeni. A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) csak a fejlesztési cél elérése
szemponjából egyértelműen indokolt, költséghatékony, a gazdasági-,
társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel
bíró projekt javaslatot részesítheti támogatásban.
Tervezett forrás:
a. intézkedésre allokált forrás (Ft)
b. támogatás aránya (intenzitás)
c. támogatható projekt méret (Ft)
d. a támogatás módja
A megvalósítás tervezett
időintervalluma:
Kimeneti indikátorok:
a. támogatott projektek száma (db)
b. a támogatott kedvezményezettek száma
típus alapján megbontva (db)

Az intézkedés
megnevezése:
Specifikus cél:
Indoklás,
alátámasztás:

A támogatható
tevékenység
területek
meghatározása:

110.000.000 Ft
Non profit szervezet (nonprofit kft., egyesület,
alapítvány) 100%, Egyház 100%, Szociális szövetkezet
100%, Önkormányzat 100%
500.000 - 8.000.000 Ft
Hagyományos
2016. II. félév - 2020. II. félév
20 db
Non profit szervezet (nonprofit kft., egyesület,
alapítvány) 15 db, Egyház 1 db, Szociális szövetkezet 1
db, Önkormányzat 3 db

Intézkedés 6.
Közösen a közösségért
1.2. Társadalmi együttműködések fejlesztése
1.3. Identitástudat kialakítása
2.4. Optimális humántőke megteremtésének támogatása
Az intézkedés a térség a helyi civil közösségek megerősödését szolgálja. A
HFS helyzet- és szükségletfelméréséből levezetve fontos a térségben élők
identitástudatának erősítése, a helyi kulturális örökségek ismertté tétele, a
településeken élő különböző nemzetiségek tradícióinak az ápolása. Mindezen
célok eléréséhez elengedhetetlen a helyi szintű társadalmi együttműködések
fejlesztése, és a helyi identitástudat formálása, valamint a helyi civil szereplők
kompetenciáinak a fejlesztése.
Az intézkedés célja, hogy az infrastrukturláis háttére irányuló fejlesztéseket
kiegészítve hozzásegítse a helyi közösségeket az egymással való
együttműködési folyamataik kialakításához, a tevékenységeik bemutatását
szolgáló rendezvények megszervezéséhez, a szükséges kompetenciák
elsajátításához szükséges felkészítő alkalmak lebonyolításához, továbbá
kisléptékű eszközbeszerzésekhez. A célkitűzés keretében biztosított támogatás
által a közösségek számára lehetőség nyílik, hogy tevékenységüket magasabb
színvonalon, kiterjedtebb formában végezhessék. Ezáltal növelve a civil
szektor népszerűségét, hozzájárulva az általa végzett tevékenységek
elismertségének növeléséhez. Az így kibővült és megerősödött közösségek
identitástudata megerősödik, hozzájárulva ezzel a térség értékeinek és
sokszínűségének megőrzéséhez.
Közösségi, művészeti, kulturális, hagyományőrző, vallási, egyéb helyi
rendezvények, fesztiválok megvalósítása.
Térségen belüli hálózatosodást elősegítő civil tapasztalatcserék és
együttműködések, tudásátadás irányuló programok (workshopok, fórumok,
tréningek, képzések, tanulmányút) megvalósítása.
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Kiegészítő jelleg,
lehatárolás:

A jogosultak köre:
A kiválasztási
kritériumok,
alapelvek:

A fentiek megvalósításához kapcsolódóan eszközbeszerzés, marketing
tevékenység lebonyolítása.
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területe a Középmagyarországi régióban helyezkedik el, ebből kifolyólag az itt megvalósuló
tevékenységekre a legtöbb Operatív Program keretében nem lehetséges forrást
szerezni.
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programban
(VEKOP) célzottan a helyi közösségeket erősítő programok támogatása nem
érhető el. A Vidékfejlesztési Program (VP) keretében a helyi közösségek
hálózatosodását erősítő programok csak szektor- és ágazatspecifikusan érhetők
el. A helyi civil társadalom együttműködését, programjainak és beszerzéseinek
kisléptékű támogatását egyik OP sem támogatja. Az intézkedés az alábbi
konstrukciókat egészíti ki: VP 7.2.1., 7.4.1., 16.9.1, továbbá szorosan
kapcsolódik a HFS 5. számú intézkedéséhez.
Mikrovállalkozás, egyéni vállalkozó, non profit szervezet (nonprofit kft.,
egyesület, alapítvány), egyház, szociális szövetkezet, önkormányzat
A pályázó a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület (FHHVE)
tervezési területén székhellyel, telephellyel, vagy fióktelephellyel rendelkezik.
A megvalósított fejlesztésnek a helyi szereplők több szektort érintő
együttműködésén kell alapulnia, innovatív módszerekkel megközelítve a
közösségfejlesztés területét.
A kiválasztásnál előnyt élveznek azok a projektek, amelyek esetében a
támogatható tevékenységekből több is megjelenik ill. amelyek más, térségi
közösségi kezdeményezéshez is kapcsolódnak, továbbá ahol a horizontális
szempontok érvényesülnek.
A hálózatosodást elősegítő programok során legalább hat helyi partner
egyidejű bevonása kötelező.
A pályázónak vállalnia kell egy, a megvalósult fejlesztést bemutató
megjelenést a helyi médiában a kötelező arculati elemek és a FHHVE HACS
logójának felhasználásával. A megjelenés másolatát és a fejlesztésről 5
nyomdai felhasználásra is alkalmas digitális fotót a HACS számára szükséges
megküldeni.
A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) csak a fejlesztési cél elérése szemponjából
egyértelműen indokolt, költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és
környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró projekt
javaslatot részesítheti támogatásban.

Tervezett forrás:
a. intézkedésre allokált forrás (Ft)
b. támogatás aránya (intenzitás)

c. támogatható projekt méret (Ft)
d. a támogatás módja
A megvalósítás tervezett
időintervalluma:
Kimeneti indikátorok:
a. támogatott projektek száma (db)
b. a támogatott kedvezményezettek száma
típus alapján megbontva (db)

35.550.000 Ft
Mikrovállalkozás 60%, Egyéni vállalkozó 60%, Non
profit szervezet (nonprofit kft., egyesület, alapítvány)
100%, Egyház 100%, Szociális szövetkezet 100%,
Önkormányzat 100%
500.000 - 4.000.000 Ft
Egyszerűsített
2016. II. félév - 2020. II. félév
15 db
Mikrovállalkozás 1 db, Egyéni vállalkozó 1 db, Non
profit szervezet (nonprofit kft., egyesület, alapítvány) 9
db, Egyház 1 db, Szociális szövetkezet 1 db,
Önkormányzat 2 db

57

FELSŐ-HOMOKHÁTSÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET – LEADER HFS 2014-2020

Intézkedés 7.
Az intézkedés Nem mezőgazdasági tevékenységek elindítása – VP 6.2.1.
megnevezése:
Specifikus cél: 2.1. Vállalkozások piacra jutásának támogatása
2.3. Vállalkozások létrejöttének és fejlődésének elősegítése
Indoklás,
A célkitűzés a térség gazdasági erősödését szolgálja, az új vállalkozások indításán és
alátámasztás: a már működő helyi vállalkozások által nyújtott szolgáltatások színvonalának
emelésén keresztül az eredendően mezőgazdasági tevékenységet végző szereplők
körében. A beavatkozás hozzájárul új, értékteremtő gazdasági tevékenységek
létrejöttéhez, az önfoglalkoztatóvá váláshoz, és az innovatív, új technológiák
bevezetsével járó fejlesztések megvalósításához,
az életképes vállalkozások
számának emelkedéséhez. A humántőke képzés, a technológiai fejlesztések
támogatása és az együttműködéseken, partnerségen alapuló gazdasági fejlesztések
megvalósításán keresztül tudnak megerősödni a helyi vállakozások a gyorsan változó
piaci versenyben, tovább növelve ezzel a térség gazdasági lehetőségeit.

Az intézkedés
megnevezése:
Specifikus cél:
Indoklás,
alátámasztás:

Intézkedés 8.
Kismértékű infrastruktúrák fejlesztése a vidéki térségekben – VP 7.2.1.
1.5. Élhető közösségi terek kialakítása
Az intézkedés a térség a helyi települések és közösségeik merősödését szolgálja. A
HFS helyzet- és szükségletfelméréséből levezetve fontos a térségben
megjelenésének és népességmegtartó erejének növelése. Mindezen célok elérése első
sorban a településkép javításával és a kismértékű infrastruktúrák fejlesztésével
lehetséges. Az intézkedés célja, hogy segítségével megteremtődjön az a hiányzó
települési infrastruktúra, amely meghatározza az itt élők mindennapjait.

Intézkedés 9.
Az intézkedés Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruh. tám. – VEKOP 1.2.1.
megnevezése:
Specifikus cél: 2.1. Vállalkozások piacra jutásának támogatása
2.3. Vállalkozások létrejöttének és fejlődésének elősegítése
2.4. Optimális humántőke megteremtésének támogatása
Indoklás,
A célkitűzés a térség gazdasági erősödését szolgálja, az új vállalkozások indításán és
alátámasztás: a már működő helyi vállalkozások által nyújtott szolgáltatások színvonalának
emelésén keresztül. A beavatkozás hozzájárul új, értékteremtő gazdasági
tevékenységek létrejöttéhez, az önfoglalkoztatóvá váláshoz, és az innovatív, új
technológiák bevezetsével járó fejlesztések megvalósításához,
az életképes
vállalkozások számának emelkedéséhez. A humántőke képzés, a technológiai
fejlesztések támogatása és az együttműködéseken, partnerségen alapuló gazdasági
fejlesztések megvalósításán keresztül tudnak megerősödni a helyi vállakozások a
gyorsan változó piaci versenyben, tovább növelve ezzel a térség gazdasági
lehetőségeit.
Intézkedés 10.
Az intézkedés Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése – VEKOP 1.3.2.
megnevezése:
Specifikus cél: 3.1. Turisztikai infrastruktúra fejlesztése
3.2. Szabadidős és szolgáltató szektor fejlesztése
Indoklás,
Az intézkedés a térség turizmusmenedzsmentjének összehangolt fejlesztését tarkarja
alátámasztás: a TDM szervezeteken keresztül. A HFS segítségével megvalósuló fejlesztések
esetében elengedhetetlen, hogy az általuk képviselt desztináció menezsmentje
hatékonyan járuljon hozzá a térség marketingjéhez és a látogatószám, valamint a
vedégéjszakák növeléséhez az általa nyújtott szolgáltatásokon keresztül.
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8.2. Együttműködések
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület az 2007-2013-as programozási időszakban is
számos térségek közötti, nemzetközi és egyéb szakmai együttműködési programban vett részt. A
2014-2020-as programban a már meglévő együttműködéseinket kívánjuk erősíteni ill. új
együttműködések kialakítását tervezzük. A következő táblázat az akciócsoportunk tervezett
együttműködéseit részletezi.
I. Az együttműködéseink tervezett tématerületei
Térségek közötti együttműködések:
- turisztikai szolgáltatások közös fejlesztése (vízi-, lovas- gasztronómiai- és élményturizmus
területén)
- helyi termékek értékesítésének elősegítése
- szociális gazdaságban rejlő lehetőségek kiaknázása
- helyi közösségek közötti tudás- és innováció transzfer erősítése
- nemzetiségi csoportok közötti együttműködések támogatása
- kulturális és tematikus együttműködések kidolgozása
Nemzetközi együttműködések:
- LINC (LEADER ISPIRED NETWORK COMMUNITY) nemzetközi mogzalomban való részvétel,
2016. évi európai konferencia megszervezése a FHHVE térségében
- nemzetközi tudás- és innovációtranszfer erősítése
- spanyol együttműködési programok folytatása a gasztronómia és a helyi termék értékesítés
területén, valamint lovas túraútvonal kidolgozása
- szociális innovációs projektek megvalósítása (finn és francia példák alapján)
- tudásátadás területén a nem EU tagállamokkal való együttműködések folytatása (Grúzia, Moldova,
Örményország)
- Franciaország, erdészeti témakörben szerzett tapasztalat és tudásátadás, képzések szervezése
- Írország, Cork térségében működő SECAD LEADER szervezettel közös kulturális és
gazdaságfejlesztéshez hozzájáruló együttműködések megvalósítása
- fiatalok bevonása a nemzetközi együttműködésekbe, közös képzések szervezése
Szakmai együttműködések:
- Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat programjaiban való aktív részvétel
- Herman Ottó Intézet programjaiban való részvétel
- Szent István Egyetemmel szakmai együttműködési program megvalósítása
- ELTE Társadalomtudományi Karral kialakított együttműködés folytatása
- LEADER Egyesületek közötti együttműködés, a szakmai munka támogatása, hálózatépítés és
kapacitásfejlesztés, gyakorlati tudástranszfer
- Helyi szakmai közösségek létrehozása, támogatása (Dabas és Térsége Kézműves Egyesület
mintájára)
II. Együttműködéseink megvalósításával elérni kívánt specifikus célok
Térségek közötti együttműködési projektjeinkkel első sorban az önkormányzatok, vállalkozók és
civil szervezetek közötti kapcsolatépítést célozzuk meg. A térségek közötti kapcsolatok építésével
szeretnénk hozzájárulni a helyi vállalkozások megerősödéséhez- és a helyi termékek piacra
jutásához. Az együttműködések erősítésével, kapcsolatok építésével célunk az itt működő
vállalkozások által előállított termékek, kínált szolgáltatások ismertebbé tétele más régiókban, vagy
ottani termékek szolgáltatások megjelentetése a mi régiónkban. A térségen belül és valamint a helyi
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közösség kapacitásainak megerősödését várjuk azoktól a helyi kezdeményezésektől, melyek
kulturális, gazdasági, vagy szociális területen több szektor szereplőinek együttműködésével jönnek
létre.
Nemzetközi együttműködési projektjeinkkel a helyi vállalkozások és a közösség információhoz
jutását, innovációs készségeinek erősödését fejlesztjük, továbbá elősegítjük akciócsoportunk
bekapcsolódását a nemzetközi folyamatokba. Mindkét együttműködési formával egyben kiterjesztjük
a térségi vállalkozók, civilek és önkormányzatok kapcsolatrendszereit is, lehetőséget biztosítunk
számukra, hogy termékeikkel, szolgáltatásaikkal eljussanak a kapcsolatrendszerünk által biztosított
nemzetközi piacokra is.
Szakmai együttműködési programjaink segítségével tudástőkét hozunk a térségünkbe, mellyel
hozzájárulunk a közösség kapacitásfejlesztéséhez.
A gyakorlati tapasztalatok átadása különösen fontos a pályakezdő fiatalok és az önálló vállalkozást
indító vállalkozók számára. A kapcsolati tőke megteremtése egyaránt fontos térségi, nemzeti és
nemzetközi szinten. A helyi szakmai hálózatok létrehozása és fejlesztése következtében a helyi
partnerek képesek lesznek szervesen és rugalmasan alkalmazkodni a külső környezeti változásokhoz.
Az egymástól való tanulás segítségével kikerülhetők lesznek azok a kockázatok, melyek a kezdő
vállalkozásokra veszélyt jelentenek. A helyi partnereinket az egymással inkább együttműködő, mint
egymással versengő üzleti magatartásra bíztatjuk, igyekszünk bevonni az ugyanazon területen
működő szervezeteket szakmacsoport alapján kialakított hálózatokba.
III. Együttműködési kezdeményezéseink alátámasztása
Az együttműködési projektek segítségével közösségünk olyan információkra és többlettudásra tehet
szert, melyet sok esetben csak több évi fejlesztő munka és projekt tapasztalat segítségével lehet
elérni. Az így megszerzett új impulzusok pozitívan formálják és a becsatornázott tudás által új,
kibővült lehetőségekhez juttatják közösséget.
Együttműködési kezdeményezéseinket a helyzetfeltárás eredményeként a SWOT mátrixban
megfogalmazott, alábbi stratégiai célokra alapozzuk:
- helyi termék fejlesztése
- kooperáció/partnerség alapú fejlesztések
- együttműködési hajlandóság fejlesztése
- vállalkozók innovációs tevékenységeinek támogatása
- turisztikai lehetőségek kiaknázása
- nonprofit szektor működési feltételeinek javítása
- közösségi integráció
- szabadidős és szolgáltató szektor fejlesztése
A tervezett együttműködési tématerületek szervesen illeszkednek a stratégia specifikus céljaihoz.
A turisztikai szolgáltatások fejlesztésével a szabadidős- és szolgáltató szektor megerősödik, a helyi
termékek értékesítésének elősegítésével támogatjuk a vállalkozások megerősödését- és piacra jutását.
A szociális gazdaságban rejlő lehetőségek kiaknázásával és a térségek közötti tudás- és innovációs
transzferrel a helyi közösség gazdasági és társadalmi megerősödését szeretnénk elérni.
A nemzetközi hálózati kezdeményezésekbe való bekapcsolódással a helyi vállalkozások és a
közösség információhoz jutását, innovációs készségeinek erősödését serkentjük, továbbá elősegítjük
akciócsoportunk bekapcsolódását a nemzetközi folyamatokba. Ezáltal kiterjesztjük a térségi
vállalkozók, civilek és önkormányzatok kapcsolatrendszereit is. Szakmai együttműködési
programjaink segítségével tudástőkét hozunk a térségünkbe, mellyel hozzájárulunk közösségünk
kapacitásainak fejlesztéséhez. A lovas turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó rendezvényeink lehetővé
tették több helyi vállalkozó számára, hogy szolgáltatásait magasabb szinten kínálja, differenciálja, és
új szolgáltatások bevezetéséről is gondolkodjon. A külföldi példák inspirálták a helyi vállalkozókat,
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megerősítették őket abban, hogy elképzeléseik megvalósíthatóak, működőképesek, és ezzel
bátrabban mertek kilépni a nyilvános piacokra. A technológiai tudás és tapasztalatok átadása, az
egyszerű marketing elemek használata az Egyesületünk tevékenységének köszönhetően nagyon
gyorsan terjedt azok között a helyi partnereink között, akik a LEADER együttműködések mentén
valósították meg a projektjeiket. A helyi vállalkozások ismertsége a térségben nagyon sokat nőtt,
mivel a fejlesztéseik megvalósítása során ők maguk is vállalták az együttműködés erősítését (
például helyi vállalkozók előnyben részesítését, vagy szakmai hálózatba való bekapcsolódást), és a
marketing tevékenységet (cikk, hír megjelentetését a helyi médiában).
A partnerségben megvalósított projektek, fejlesztések legfőbb előnye, hogy az együttműködő felek
megismerik egymás tevékenységét, működési területét, szakmai és személyes attitűdjét. A kialakult
kapcsolaton keresztül egymást inspirálva léphetnek tovább - akár már önállóan, a HACS
közreműködése nélkül is - új célok megvalósítása felé. A legértékesebb fejlesztéseink azok a
többszereplős projektek voltak, ahol a partnerek felismerték az együttműködésben rejlő
lehetőségeket, és a projekt befejezését követően is továbbépítették kapcsolataikat, közös
fejlesztéseken gondolkodtak.
Az együttműködések következtében növelhető személyes bevonódás, érdeklődés, motiváció. A
helyi termék előállítók, szolgáltatók közösen azonosíthatják az őket érintő külső környezeti
problémákat, és dolgozhatják ki a szükséges cselekvési stratégiájukat. A helyi hálózat tagjai által
személyesen megosztott példákon keresztül megoldási javaslatokhoz juthatnak.

8.3. A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei
8.3.1. A HACS és munkaszervezetének jogi formája, a megalakulás dátuma, fő tevékenységi
körök
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2008. május 22-én alakult meg, a szervezet jogi
formája egyesület.
Az Egyesület megalakulásának legfőbb célja, hogy az informálisan megakult vidékfejlesztési
közösség számára biztosítsa azt a jogi és szervezeti hátteret, amely lehtővé teszi, hogy a közösség
elismert LEADER Helyi Akciócsoportként valósítsa meg a Helyi Fejlesztési Stratégiában
megfogalmazott célkitűzéseit. Az Egyesület fő tevékenysége 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység. A szervezet alapszabály szerinti céljai és tevékenységeit részletesen az 5.sz. melléklet
tartalmazza.
Egyesületünk működése során kiemelten törekszik a nyitottság, átláthatóság, a megkülönböztetéstől
mentes döntéshozatal biztosítására, továbbá alapelv az elszámoltathatóság a tagok és az IH felé és a
stratégia által érintett lakosság arányos képviselete a döntéshozásban.

8.3.2. A HACS összetétele
Az Egyesület szervei:
Közgyűlés, Elnökség, Elnök, Munkaszervezet vezető, Munkaszervezet, Felügyelő Bizottság,
Tagozatok (civil-, köz-, és üzleti szféra) ill. a Helyi Bíráló Bizottság és a Tervezés Koordináló
Csoport.
Közgyűlés: A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületnek jelenleg 68 tagja van, melyből 24
önkormányzat (közszféra), 19 vállalkozás és 23 tag a civil szférához tartozik. A HACS tagság
összetételében enenk megfelelően egyik szféra és érdekcsoport sem rendelkezik a szavazati jogok
49%-ot meghaladó hányadával, mely arányok betartására a jövőben is különös figyelmet fordítunk. Az
Egyesületnek pártoló és rendes tagjai lehetnek. Az Egyesület felveszi tagjai közé a legalább két tag
ajánlásával rendelkező csatlakozni kívánó személyt vagy szervezetet, akik a felvételüktől kezdődően
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szavazati joggal rendelkeznek és az Egyesület szerveibe megválaszthatók. A csatlakozni kívánó tag
köteles nyilatkozni arról, hogy az Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja, továbbá arra
vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait,
szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.
Elnökség/Elnök: Az Egyesület Elnöksége három fős. Somogyi Béla elnök Bugyi Nagyközség
polgármestereként, a közszféra delegáltjaként, Zsírosné Pallaga Mária alelnök a hernádi Örökség
Kulturális és Hagyományörző Egyesület - mint civil szervezet – delegáltjaként, Hernádi Lajos
elnökségi tag pedig az OBO Bettermann Hungary Kft. ügyvezetőjeként, a vállalkozói szféra
delegáltjaként vesz részt az Elnökség munkájában. Ennek megfelelően mindegyik szféra egyharmados
aránnyal képvisleltetik az Elnökségben, így az Egyesület Közgyűléséhez hasonlóan itt is megfelelünk
a 1303/2013/EU rendelet 32. cikk (2) bekezdés b) pontjában előírt arányoknak. Az Egyesület
Elnökségének a jövőben a kibővítését tervezzük, melynek során az előírt arányokat továbbra is
megtartjuk.
Munkaszervezet/Munkaszervezet vezető: Az Egyesület ügyintézését a Munkaszervezet látja el. A
munkaszervezet vezető Rácz Judit, vele együtt a Munkaszervezetnek jelenleg két munkavállalója van.
Felügyelő Bizottság: A bizottság elnöke Tóth Bertalan - Táborfalva polgármestere, tagjai FaldinaSponga Tünde és Kollár Zsolt.
Tagozatok: Az Egyesület Közgyűlése tagozatokba tömörülve végzi munkáját (civil tagozat, közszféra
tagozat, vállalkozói tagozat).
Helyi Bíráló Bizottság (HBB): A bizottság feladata a HFS végrehajtásához kapcsolódóan a projektkiválasztási és döntéshozatali eljárásban a döntéshozatali funkció ellátása.
Jelenleg a szerv
mandátuma lejárt, így annak aktualitása esetén a bizottságot a fent hivatkozott arányok betartása
mellett a jövőben újra fogjuk választani egyesületi közgyűlés keretében.
Tervezést Koordináló Csoport (TKCS): A csoport feladata, hogy a HFS megalkotása során a delegált
tagok képviseljék a tervezésben a helyi értékeket és becsatornázzák a közösségi igényeket. Tagjait a
Közgyűlés választja17.

8.3.3. A HACS tervezett szervezeti felépítésének bemutatása

Közgyűlés
(Tagozatok)

HBB
Elnök

Felügyelő
Bizottság

Elnökség
TKCS
Munkaszervezet

17

A TKCS aktuális névsorát a 6.sz. melléklet tartalmazza
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8.3.4. Az egyes szervezeti egységek, funkciók szerepének és felelősségi körének bemutatása a VPben definiált HACS feladatok vonatkozásában
Feladat
Felelős szerv
A helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése, beleértve a
projektirányítási képességeik fejlesztését is.

Munkaszervezet

A hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható kiválasztási eljárás és objektív
kritériumok kidolgozása a pályázatok kiválasztásához, amelyek elkerülik az
összeférhetetlenséget, a holtteher vagy helyettesítő hatást, ugyanakkor biztosítják, hogy a
kiválasztási döntések során a szavazatok legalább 50%-át állami vagy önkormányzati
költségvetési gazdálkodó szervnek nem minősülő partnerek adják.

Közgyűlés

A pályázatok kiválasztása során a kiválasztási kritériumok összeállítása és súlyozása által
összhang biztosítása a közösségvezérelt fejlesztési stratégiával, valamint a támogatás
szükségességének (a pályázó ennek hiányában nem lenne képes megvalósítani a projektet)
mérlegelése

Munkaszervezet

Pályázati felhívások vagy folyamatban lévő projektbenyújtási eljárás előkészítése és
közzététele, beleértve a kiválasztási kritériumok meghatározását és súlyozását – megfelelő
időtartam biztosításával.

Munkaszervezet

Támogatási kérelmek befogadása és értékelése.

Munkaszervezet

Pályázatok kiválasztása és a támogatás összegének rögzítése, továbbá a jóváhagyás előtt a
javaslatok benyújtása a KÜ-hez a támogathatóság végső ellenőrzése céljából.

Elnökség/HBB

A közösségvezérelt HFS és a támogatott műveletek végrehajtásának monitoringja, és az
adott stratégiához kapcsolódó egyedi értékelési tevékenységek – független szereplő általi –
végrehajtása.

Elnökség

A Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása során azonos típusú kisléptékű fejlesztések
közös pályázatban való meghirdetése (a 16.3, 16.5 vagy 16.9 aljogcím mintájára).

Közgyűlés

A Helyi Akciócsoport által pályázatok benyújtása más Operatív Program forrásaira.

Elnökség

Az állami támogatások átláthatóságára vonatkozó EU Közösségi szabályoknak való
megfelelés érdekében HACS-ok és munkaszervezeteik a 19.1 és 19.4 aljogcímen kapott
támogatásokat az egyéb forrásból szerzett vagy gazdálkodási tevékenységből elért
bevételeiktől elkülönítetten kötelesek kezelni és nyilvántartani.

Munkaszervezet

Az egyes szervezeti egységekhez kapcsolódó funkciók és feladatok általános részletezését a 7.sz.
melléklet tartalmazza.

8.3.5. A pályázatok kiválasztásával és a HACS működésével kapcsolatos döntéshozatali
folyamatok bemutatása
A HACS döntéshozatali folyamataiban elsődleges célunk, hogy a KSK rendelet 34. cikk (3) b)
pontjának megfelelően hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható kiválasztási eljárást és
objektív kritériumokat dolgozzunk ki a műveletek kiválasztásához, amelyek elkerülik az
összeférhetetlenséget, biztosítják, hogy a kiválasztási döntések során a szavazatok legalább 50 %-át
állami hatóságnak nem minősülő partnerek adják, és engedélyezik az írásos kiválasztási eljárás
alkalmazását. Ezen szempontokat mind a pályázatok kiválasztásánál, mind pedig a HACS
működésével kapcsolatban alkalmazzuk, melyet az alábbi ábrák szemléltetnek.
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A pályázatok kiválasztásának folyamata

•TKCS kiválasztása
•HFS elfogadása
•HBB kiválasztása
•Pályázati felhívások
és értékelési
rendszer elfogadása

Munkaszervezet
• Projekt javaslatok
befogadása
• Pályázatok
döntéselőkészítési
folyamatai

• Döntés a projekt
javaslatokról
• Döntés a támogatási
rangsorokról

HBB

Közgyűlés

A HACS működésének folyamata

•Legfőbb döntéshozó szerv
•Tagfelvétel
•Költségvetés
•Alapszabály módosítás
•Tisztségviselő választás
•Könyvvizsgáló kijelölés
•Egyebek

Közgyűlés

Elnök, Elnökség
•Döntés operatív
kérdésekben,
ügyvezető szerv
•HACS képviselete
•Munkaszervezet
irányítása

•HACS ügyviteli,
adminisztratív
szerve
•Döntéselőkészítés
•Animáció
•Technikai
segítségnyújtás
•HFS végrehajtás

Munkaszervezet

A korábbi fejezetekben (8.3.1-8.3.4.) az egyes szervezeti egységek összetétele és feladatai részletesen
bemutatásra kerültek.
8.3.6. A helyi fejlesztési stratégia megvalósítását szolgáló humán erőforrás (képzettség,
tapasztalat, készségek) bemutatása az elvégzendő feladatok tükrében.
A HFS megvalósítása a tervezési időszakot követően, előre láthatólag 2016. májusában kezdődik meg.
A HFS közösségvezérelt és szakszerű megvalósításához a 4. pontban részletezett feladatok tükrében a
HACS szinte mindegyik szervezeti egységének bővítését tervezzük. Akciócsoportunk tagsága bárki
számára nyitott, így a tagság bővülését már a tervezés folyamán és azt követően is ösztönözzük,
törekedve a minél szélesebb közösségi részvételre. A HACS Elnökségének a kibővítése is napirenden
van, tekintettel a megnövekedett területi egységre. Fontos, hogy az újonnan a HACS részévé vált
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településekről is bevonjunk az Elnökség munkájába további tagokat, az előírt szférákra vonatkozó
arányok betartása mellett.
A pályázatok kiválasztása és az ezekről való döntések is a HFS megvalósítás folyamatához tartoznak.
Ennek a feladatnak az ellátására Helyi Bíráló Bizottságot (HBB) hozunk létre, melynek tagjait az
Egyesület Közgyűlése választja meg. Ezen testület esetében is kiemelt figyelmet fordítunk a szférákra
vonatkozó arányok betartására. A HFS megvalósítása során a HFS monitoringja is kiemelt feladatként
jelenik meg, melyhez a továbbiakban is a TKCS (taglista korábban részletezve) közreműködésére
számítunk. A TKCS tagságát minden HFS felülvizsgálat előtt újra nyitjuk, szükség szerűen bővítjük.
A HFS megvalósításához kapcsolódó operatív és animációs feladatokat az Egyesület Munkaszervezete
látja el, melynek humán erőforrását az alábbiak szerint kívánjuk biztosítani*:
Feladatkör

Képzettség

Tapasztalat

Készségek

felsőfokú

Vidékfejlesztésben, HACS
munkaszervezet vezetésben,
nemzetközi és hazai
együttműködésekben szerzett
tapasztalat

Jó kommunikációs és vezetői
készségek, közösségi szellemiség.
Legalább angol B2 és egy másik idegen
nyelv társalgási szintű ismerete

Vidékfejlesztési
tanácsadó

felsőfokú

Vidékfejlesztésben, HACS
működésben, animációban,
nemzetközi és együttműködési
programokban szerzett több eves
tapasztalat

Jó kommunikációs és szervezői és
animációs készségek, közösségi
szellemiség. Legalább angol B2 és egy
másik idegen nyelv társalgási szintű
ismerete

Projekt
menedzser

felsőfokú

Terület v. vidékfejlesztési
programokban szerzett tapasztalat

Jó kommunikációs készségek,
közösségi szellemiség. Legalább angol
nyelv társalgási szintű ismerete

Pénzügyi
menedzser

felsőfokú

pü. területen szerzett tapaszttalat

Precizitás, MVH elszámolás ismerete

Munkaszervezet
vezető

*tekintettel arra, hogy a HACS feladatok egyelőre cask terv szinten állnak rendelkezésre, a foglalkoztatotti
struktúra a feladatok konkretizálódását követően lesz véglegesítve.

8.3.7. A működés fizikai feltételeinek bemutatása
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület a működési területének két településen működtet
irodát, az alábbi helyszíneken:
Központi iroda: 2370 Dabas, Szent István út 67.
Műszaki felszereltség: 4 fő folyamatos munkavégzésére és ügyfélfogadásra kialakított helyiség és
felszereltség (számítótépek, multifunkciós fénymásoló gép, nyomtató, projektor, fényképező gép,
etikett nyomtató, vonalkód olvasó, lamináló, szélessávú internet, riasztó, beléptető rendszer, stb.),
tárgyaló, mellékhelyiségek.
Ráckevei iroda: 2300 Ráckeve, Eötvös u. 1.
Műszaki felszereltség: 2 fő folyamatos munkavégzésére és ügyfélfogadásra kialakított helyiség és
felszereltség (számítótépek, multifunkciós fénymásoló gép, nyomtató, szélessávú internet, riasztó,
stb.).
Az egyesület mindkét irodát bérleti szerződés keretében használja, az irodák fenntartása hosszú távon
biztosított.
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8.3.8. A működésre tervezett költségvetés szöveges alátámasztása
A HACS működési költségeinek tervezése során a 2016-2020 időszak vonatkozásában a magas
színvonalú feladatellátáshoz szükséges erőforrások kerültek betervezésre. A teljes intervallumban
összesen négy munkavállaló (munkaszervezet vezető, vidékfejlesztési tanácsadó, pénzügyi menedzser,
projekt menedzser) munkabérét, járulékait, juttatásait, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó egyéb
járulékos költségeket (kiküldetés, telefon, internet) terveztük be. Az időszakban a tevékenységet két
irodában látjuk el, így az irodák üzemeltetésével kapcsolatos költségeket (bérleti díj, rezsi) is
szerepeltetjük a tervezetben, ugyanúgy, mint az Egyesület általános működéséhez kapcsolódó
kiadásokat: jogi tanácsadás, könyvelési szolgáltatás díja, közgyűlések és elnökségi ülések költségei,
szakmai rendezvényeken való részvételhez kapcsolódó kiadások, web üzemeltetés, irodai eszközök
beszerzése, karbantartás, bankköltségek, takarítás, egyebek.
A működési költségekhez kapcsolódóan animációs költségek is betervezésre kerültek, ahová első
sorban a projektek generálása, életre hívása érdekében végzett tevékenységek költségei kerültek.
Ilyenek költségek például a helyi szereplők kapacitásfejlesztése (pl. képzés, szemléletformálás),
speciális szakértelmet igénylő témákban szakmai segítségnyújtás biztosítása (pl. szolgáltatás igénybe
vétele folyamatsegítés, gazdaságfejlesztés, társadalmi integráció stb. témában), helyszín bérlése és
anyagköltségek.
A tervezetben egyéb bevételeket is szerepeltetünk, amelyek tervezetten a más, LEADER-en kívüli
programokból finanszírozott projektekben való HACS közreműködésből származnak.

8.4. Kommunikációs terv
Ebben a fejezetben a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület külső̋ kommunikációjára és a
nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó intézkedéseit részletezzük. A Helyi Fejlesztési Stratégia
elkészítése során arra törekedtünk, hogy a stratégia alkotáshoz kapcsolódó információk a lehető
legnagyobb számú érdeklődőhöz juthassanak el, a különböző média csatornákon keresztül,
megteremtve ezzel a kapcsolatfelvétel, és a tervezési folyamatba való bekapcsolódás lehetőségét az
térségben élők számára.
8.4.1. A célcsoport(ok) meghatározása
a.
térségi gazdasági szereplők és potenciális pályázók:
• települési önkormányzatok és intézményeik
• helyi non-profit szervezetek
• térségben élő magánszemélyek
• informális társaságok
• térségi szakmai szervezetek
• helyi nemzetiségi- és hátrányos helyzetű csoportok
b.
•
•
•
•
•
•

szélesebb nyilvánosság
országos és nemzetközi szakmai szervezetek
Irányító Hatóság, Kifizető Ügynökség
a régióban és azon kívül működő helyi akciócsoportok
a régió fejlesztéspolitikájának összehangolásával foglalkozó szakmai szervezetek
hazai- és nemzetközi szakmai partnerhálózat tagjai
hazai- és nemzetközi kutatással és képzéssel foglalkozó intézmények

8.4.2. A kommunikációs eszközök, tevékenységek típusainak bemutatása
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése során
törekedett azon szakmai javaslatok betartására, melyek a Helyi Fejlesztési Stratégia Tervezési
útmutajában/sablonjában szerepeltek, és a tervezésre felkészítő képzések, fórumok során elhangzottak.
A HFS kommunikációja a nyilvánosság bevonásával zajlott, a helyi fórumok, tematikus workshopok,
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televízió és rádió interjúk, a weboldalon és a helyi nyomtatott sajtóban megjelentetett cikkek, a
weboldalunkon elhelyezett szakmai anyagok mind azt a célt szolgálták, hogy felkeltsük a helyi
partnereink érdeklődését a tervezési folyamat aktuális feladatai iránt, bevonjuk az érdeklődőket a
tervezési folyamatokba és igyekezzünk az így kialakított közös tudásbázisból reális információs
adatbázist összerakni. Az egymással kapcsolatba került helyi partnerekkel nem csak a tervezés
folyamatát, hanem a 2007-2013-ban megvalósított LEADER pályázatok eredményeit is sikerült
megismertetni, ezáltal inspirálva és ösztönözve őket a fejlesztési elképzelések közös kidolgozásában
való résztvételre.
A kapcsolattartás folyamatos volt a tervezés ideje alatt az Egyesület tagjaival, a közülük kiválasztott
Tervezést Koordináló Csoport tagjaival, az Egyesület fórumjain megjelenő, és ott regisztrált helyi
partnerekkel, a projekt adatlapot beküldő potenciális pályázókkal, és az intézmények, vállalkozások
képviselőivel. Az egyes kommunikációs eszközök és célcsoportjaik kapcsolatát bemutató táblázatot a
8. sz. melléklet tartalmazza.

8.4.3. A HACS dokumentumaihoz és a HACS-ról szóló információkhoz való hozzáférés
lehetőségeinek bemutatása, visszacsatolási lehetőségek, ezek kezelésének és dokumentációjának
módja
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület elsődleges kommunikációs csatornája az Egyesület
holnapja (www.leaderkontakt.hu). Az oldalon a HACS-ról minden releváns információ
(bemutatkozás, tevékenységek, a szervezet felépítése, a képviselettel megbízottak és a munkavállalók
elérhetőségei, a 2007-2013-as időszakban elért eredmények, HFS 2014-2020 tervezés, cikkek,
pályázati és egyéb dokumentumok,) naprakészen, bárki számára korlátozás nélkül elérhetőek.
Ezen túlmenően e-mailben, levélben és telefonon történő megkeresés esetén is nyújtunk szóbeli vagy
írásbeli tájékoztatást minden érdeklődő számára. Irodáinkban személyes tanácsadás keretében adunk
tájékoztatást az érintettek részére, mely kitér a szükséges dokumentumok kitöltésére, a projekt ötlet
megbeszélésére, a támogathatóság várható feltételeire, az aktuális tervezési és működési
információkra.
A beérkező ügyfél észrevételeket, véleményeket és javaslatokat rögzítjük (iktatás/feljegyzés) és
becsatornázzuk az Egyesület témában érintett és felhatalmazott szervéhez (TKCS, Elnökség,
Közgyűlés, HBB, Munkaszervezet) további megtárgyalásra, észrevételezésre, válaszadásra.
A tervezési folyamat során szervezett fórumokról, találkozókról TKCS ülésekről és egyéb
egyeztetésekről folyamatosan beszámolunk az Egyesület honlapján. A Helyi Fejlesztési Stratégia
készítése során véglegesített dokumentumok, mellékletek elérhetőek a weboldalon, a külön erre a célra
kialakított menüpontban és mappában.
A tervezéshez kapcsolódó összes megbeszélés nyilvános, ezek időpontjáról és helyszínéről a helyi
média bevonásával is tájékoztattuk az érdeklődőket, valamint az eseményeket meghirdettük a
weboldalunkon, közösségi média oldalunkon.
A kapcsolattartás érdekében emlékeztető e-maileket, hírlevelet küldtünk ki az e-mail címmel
regisztrált partnereink számára, a települési önkormányzatok bevonásával igyekeztünk minél több
helyi vállalkozás és civil szervezet képviselőit megszólítani.

8.4.4. A kommunikációval kapcsolatos felelősségi körök és a humán kapacitás bemutatása
A HFS tervezés kommunikációja és az Egyesület tevékenységének a kommunikációja teljes
mértékben az Egyesület munkavállalóinak a feladata. A HFS tervezés irányítása az Egyesület
Elnökségének a felügyelete mellett a Munkaszervezet munkatársainak feladata. Az Elnökség
jóváhagyásával kialakított szakmai program és a stratégia tervezésbe bevont szakmai partnerek
kiválasztása az Elnökség tagjainak közreműködése mellett a Közgyűlés jóváhagyásával zajlott. A
tervezés ellenőrzése, a szakmai anyagok véglegesítése a Tervezést Koordináló Csoport és az Elnökség,
valamint a Közgyűlés (legfőbb döntéshozó testület) tájékoztatása és felelős döntése mellett történt
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meg. A Tervezést Koordináló Csoport tagjai önkéntes munkában vállalták a tervezési folyamatban
való aktív részvételt és közreműködést.
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület jelenleg 2 fő, vidékfejlesztési tapasztalattal és
egyetemi végzettséggel rendelkező munkavállalóval rendelkezik, de a tervezés során sikerült
mozgósítani azt a támogató és kreatív szakmai közösséget, mely a fejlesztések megvalósításában
érdekelt, mind önkormányzati, vállalkozói és civil oldalról.

8.4.5. A HFS-sel kapcsolatos kommunikációs tevékenységek ütemterve
Tervezési időszakban:
Tevékenység
Általános térségi tájékoztatás és felhívás a HFS
tervezés megkezdésére
Helyzetértékelő fórumok járási egységenként
HFS
tervezést
segítő
tájékoztató
fórumok
(településenként)18
HFS tervezést segítő tematikus workshopok
(gazdaságfejlesztés,
turizmus,
településés
közösségfejlesztés járásonként 1-1 alkalom minden
témában)
Tervezést Koordináló Csoport ülés (3 alkalom)

Célcsoport
Térség összes szereplője

Időterv
2015. október

Térség összes szereplője
Térség összes szereplője

2015. november
2015. november december
2016. január-március

Térség összes
szereplője/TKCS
TKCS tagok, meghívott
vendégek
Térség összes szereplője
Térség összes szereplője
/ szélesebb nyilvánosság
LEADER HACS
tagsága / térség összes
szereplője

2016. december,
január, február,
2016.március
2015.október –
2016.március (hetente)
2016.március

Időterv
2016. áprilisától

Tájékoztató fórumok járási egységenként

Célcsoport
Térség összes szereplője
/ szélesebb nyilvánosság
Térség összes szereplője
/ szélesebb nyilvánosság
Térség összes szereplője

Folyamatos hír és cikk megjelentetés a weboldalon

Térség összes szereplője

Továbbképzés, fórumok, információs napok szervezése

Térség összes szereplője

HFS tervezést összegző és záró tevékenységek
Folyamatos kommunikáció és ügyfélszolgálati
tevékenység
HFS tervezést záró közgyűlés (nyilvános)

HFS megvalósítás időszakában:
Tevékenység
Folyamatos kommunikáció és ügyfélszolgálati
tevékenység
Nemzetközi szakmai konferencia szervezése

2016. szeptember
HFS elfogadását
követően
HFS elfogadását
követően
HFS elfogadását
követően

8.4.6. A kommunikációs tevékenység pénzügyi terve
Az alábbi táblázat a HACS külső kommunikációjára és a nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó
pénzügyi tervét tartalmazza éves bontásban.
Év

2016

2017

2018

2019

2020

Kommunikációs
kiadások (EFt)

600

700

600

400

700

18

Többségében ugyanazon a napon több alkalom megtartására is sor került, a fórumok részletes listája az 2.sz.
mellékletben az események részletezésénél található
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8.5. Monitoring és értékelési terv
A Helyi Fejlesztési Stratégia elvárt eredményeinek mérésére a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési
Egyesület a 2007-2013-as programozási időszakban is rendszeresen foglalkozott, ezt a tevékenységet
elengedhetetlenül fontosnak tartjuk az új Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása során is.
A monitoring és értékelési tevékenység a HFS megvalósítás során elért eredmények számszerűsítése,
az adatgyűjtés és elemzés elengedhetetlen a hosszú távú stratégia sikeres megvalósítása során. Az
indikátorok, mutatószámok elemzése alapján lehetőség nyílik a kitűzött célok eléréshez szükséges
korrigálásra, és esetegesen új feladatok meghatározására.
A HFS megvalósítása során a Helyi Bíráló Bizottság tagjainak bevonásával a pályázati felhívások
megjelenésének függvényében a teljes időszakra szóló értékelési menetrendet állítunk össze, mely 3-6
havonkénti ülésezést és a haladásjelentés összeállítását célozza meg. Az adatgyűjtést a
Munkaszervezet munkatársai fogják elvégezni, a projektek céljainak megvalósulását, és a sikerességük
alapján kidolgozott értékelést egy "előrehaladás" jelentés elkészítésével fogjuk nyilvánosságra hozni.
Az indikátorok alapján a Munkaszervezet munkatársai és az Elnökség javaslatot tehetnek a szükséges
változtatások megtételére, adott esetben az IH-val együttműködve a Helyi Fejlesztési Stratégia
felülvizsgálatát és átdolgozását is javasolhatják. A javasolt módosításokat a Közgyűlés tagjai hagyják
jóvá. A Stratégia felülvizsgálatába és az elért eredmények értékelésének folyamatába mindenképpen
szeretnénk bevonni majd azokat a szakértőket, akik a Stratégia Helyzetfeltárásának elemzésével
foglalkoztak, és figyelemmel kísérték a Stratégia elkészítésének folyamatát.
Az általunk terezett monitoring eljárás során kitérünk a megvalósított objektíven mérhető
jelzőszámainak elemzésére, a projektek mennyiségi (db, fő, Ft), minőségi (funkcióra, helyre,
célcsoportra utaló jellemző, kategória, szint,) időbeni (állandó, időszakos,) mutatóinak elemzésére. Az
elemzések során a SMART (specifikus, mérhető, elérhető, reális, idő alapú) vagy QQTTP
(mennyiségi, minőségi változás, célcsoport, idő- és helymeghatározás) megközelítés
kritériumrendszerét fogjuk használni, annak függvényében, hogy a megalvósított projekt
mutatószámai mire adnak lehetőséget.
Az elemzések elkészítése során vizsgálni fogjuk a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi és
humánerőforrások összességét (input indikátorokat) valamint az egyes projektek keretében végzett
tevékenységek közvetlen kimenetét (a pályázatban résztvevők létszámát, az eszközbeszerzés esetén
megvásárolt eszközök, berendezések darabszámát) azaz az output indikátorokat, a projekt
megvalósítását
követő
teljesítménynövekedés,
minőségjavulás
bemutatására
alkalmas
eredményindikátorokat, valamint a hosszabb távon mérhető és értelmezhető hatásindikátorokat is.
A monitoring és értékelő tevékenység elválaszthatatlan része a HACS saját tevékenységének elemzése
a felhasznált működési és fejlesztési források, és a monitoring eredmények összevetésével. A
haladásjelentés tartalmazza azt a szakmai beszámolót, amely kitér a HACS saját pénzügyi és humán
erőforrásainak elemzésére is. A monitoring vizsgálat elvégzésével egy időben zajló szakmai értékelés
az Elnökség jóváhagyásával és elfogadásával lesz legitim. Az elért eredményekről szóló szakmai
beszámolót minden évben a pénzügyi beszámoló elfogadásával egy időben a Közgyűlés hagyja jóvá.
Az Egyesület által elért eredmények kommunikációja folyamatos, melyet az értékelések és haladás
jelentések (szakmai beszámolók, pénzügyi jelentések, közgyűlési határozatok) hangsúlyos
disszeminációjával kívánunk megvalósítani. A monitoring és értékelési feladatok ellátására használt
kommunikációs felületek megegyeznek a HFS általános kommunikáció leírásában foglaltakkal (saját
weboldal, közösségi média felületek, partnereink weboldalai, nyomtatott sajtó, saját nyomtatott
kiadványok, helyi és térségi televízió- és rádió csatornák).
A monitoring és értékelési tevékenység során készült elemzések minden esetben nyilvánosak, bárki
számára érthetőek, megbízhatóak, ellenőrizhetőek lesznek.
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9. Indikatív pénzügyi terv
A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)
Ssz.

Az intézkedések megnevezése

2016

1

Helyi vállalkozások fejlesztésének támogatása

2

Helyi vállalkozások hálózatosodását elősegítő fejlesztések támogatása

3

Versenyképes helyi turisztikai kínálat megteremtése

4

2017

2018

2019

2020

Összesen

%

150

60

20

-

-

230

35%

20

5

5

-

-

30

5%

150

60

20

-

-

230

35%

Térségi turizmus hálózatosodásának elősegítése

20

5

5

-

-

30

5%

5

Élhető terek és innovatív kezdeményezések a helyi közösségek számára

80

30

-

-

110

17%

6

Közösen a közösségért

20

10,55

5

-

-

35,55

5%

440

170,55

55

-

-

665,55

100%

Összesen

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Összesen

Működési költségek

12,33

23,49

23,49

21,63

14,09

-

-

-

95,04

Animációs költségek

5,29

5,87

5,87

3,82

1,57

-

-

-

22,41

Egyéb tervezett bevételek

2,64

4,40

4,40

3,82

2,35

-

-

-

17,62

20,26

33,77

33,77

29,26

18,01

-

-

-

135,07

Összesen:
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Mellékletek
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1.sz. melléklet
Kiegészítő melléklet - A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a Vidékfejlesztési
Program céljaihoz

I. A Közös Stratégiai Keret rendelet 11 tematikus célkitűzése
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése
Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, azok használatának és
minőségének javítása
A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA keretében), a halászati és
akvakultúra-ágazat (az ETHA keretében) versenyképességének javítása
Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden
ágazatban
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdítása
A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása
A fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése a főbb
hálózati infrastruktúrákban
A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása
A társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés
elleni küzdelem
Az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek
fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében
A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony
közigazgatáshoz történő hozzájárulása

II. Magyarország Partnerségi Megállapodásának öt prioritása
1.
2.
3.
4.
5.

A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása;
A foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, a foglalkoztatási, oktatási, társadalmi
felzárkózási szakpolitikák által, tekintettel a területi különbségekre);
Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése;
A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése;
A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása

III. Az EMVA rendelet (1305/2013/EU rendelet) hat prioritásta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kutatás, fejlesztés, innováció, képzés, szaktanácsadás
Az agrárgazdaság életképességének és versenyképességének fokozása
Élelmiszerláncok szervezése, termék feldolgozás
Ökoszisztémák állapotának helyreállítása, biológiai sokféleség, tájak állapotának megőrzése
Erőforrás-hatékonyság előmozdítása, megújuló energia, éghajlatváltozás hatásainak csökkentése
Társadalmi befogadás előmozdítása, szegénység csökkentése, gazdasági fejlődés a vidéki
területeken
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2.sz. melléklet
Közösségi részvételt alátámasztó események részletes kimutatása
Tevékenység

Időpontok, helyszínek

HFS tervezést
indító közgyűlés

2015. október 14., Bugyi

Általános térségi
tájékoztatás és
felhívás a HFS
tervezésre

2015. október 22-től folyamatosan,
teljes térség

Helyzetértékelő
fórum
járási
egységenként

2015. október 5., Bugyi
2015. október 5., Ráckeve
2015. november 12., Bugyi

HFS
tervezést
segítő tájékoztató
fórumok
(településenként)

Résztvevők
száma (fő)
34

Dokumentáció
módja
Meghívó,
jelenléti ív,
jegyzőkönyv,
fotók, ppt.,

88 834
Weboldal cikk,
újságcikk,
projekt adatlap,
kérdőív,

Bugyi, 2015. november 16.
Kiskunlacháza, 2015. november 16.
Makád, 2015. november 17.
Lórév, 2015. november 17.
Örkény, 2015. november 18.
Hernád, 2015. november 18.
Vasad, 2015. november 25.
Csévharaszt, 2015. november 25.
Szigetbecse, 2015. november 26.
Szigetújfalu, 2015. november 26.
Dabas, 2015. november 27.
Újhartyán, 2015. november 27.
Ráckeve, 2015. december 8.
Tatárszentgy., 2015. december 4.
Szigetszentm., 2015. december 7.
Dömsöd, 2015. december 1.
Áporka, 2015. november 30.
Apaj, 2015. december 2.
Táborfalva, 2015. december 4.
Inárcs, 2015. december 8.
Kakucs, 2015. december 8
Újlengyel, 2015. december 3.
Pusztavacs, 2015. december 3.
Szigetcsép, 2015. december 7.
HFS
tervezési 2015. december 9., Dabas
közgyűlés

13
19
19

4
11
6
13
9
8
10
7
11
9
6
8
15
4
15
4
10
13
9
5
11
6
6
9
43

Meghívó,
jelenléti ív,
emlékeztető,
fotó

Rövid leírás
HACS tagság
közgyűlése
részére
tájékoztatás
biztosítása a
2014-20 HFS
tervezésről
Térségi
kommunikáció
(weboldal,
kozösségi média,
tv, radió, térségi
kiadványok) a
tervezés
elindításáról
HFS
helyzetfeltárást
segítő térségi
fórumok a
résztvevők aktív
bevonásával

Meghívó,
jelenléti ív,
emlékeztető,
fotó, ppt.,
projekt adatlap

Települési
tájékoztató
fórumok a 201420 HFS
tervezésről

Meghívó,
jelenléti ív,
jegyzőkönyv,

HFS tervezés,
koncepció
elfogadás, TKCS
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TKCS ülések

2016. január 14., Bugyi
2016. február 15., Bugyi
2016. március 3., Dabas

17
11
11

HFS
tervezést
segítő tematikus
workshopok és
tanulmányutak:
Közösségfejl.
Gazdaságfejl.
Turizmusfejl.

2016. január 21., Ráckeve
2016. január 28., Táborfalva
2016. február 4., Apaj
2016. február 11., Újhartyán
2016. február 18., Kakucs
2016. február 25., Szigetújfalu
2016. március 3., Dabas

24
17
23
20
16
14
12

HFS
tervezést
összegző és záró
tevékenységek
Folyamatos
kommunikáció
(tájékoztatás,
bevonás)
és
ügyfélszolgálati
tevékenység
(fogadónap)

HFS
tervezést 2016. március ........, ........
záró közgyűlés
(nyilvános)

fotók, ppt.,
HFS koncepció
Meghívó,
jelenléti ív,
emlékeztető,
fotó, ppt.

Meghívó,
jelenléti ív,
emlékeztető,
fotó, ppt.

Meghívó,
jelenléti ív,
emlékeztető,
fotó, ppt.
Weboldal,
közösségi
oldal,
újságcikk,
riportok,
meghívók,
projekt
adatlapok, emailek
Meghívó,
jelenléti ív,
jegyzőkönyv,
fotók, ppt.,
HFS

kiválasztás
A HFS Tervezést
Koordináló
Csoport
rendszeres ülései
A HFS tervezés
során
megfogalmazott
fő prioritások
mentén
kialakított
tematikus
csoportok
megbeszélései
A HFS
véglegesítés
előtti térségi
kommunikációja,
társadalmasítása
Térségi
kommunikáció
(weboldal,
kozösségi média,
helyi tv, radió,
nyomtatott
térségi
kiadványok) a
tervezés
folyamatáról
Végleges HFS
jóváhagyása a
HACS tagság
által
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3.sz. melléklet
Helyzetfeltáráshoz kapcsolódó diagramok

Demográfia
Természetes szaporodás, fogyás (ezrelék)

Forrás: TEIR, LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás, 2015.

Állandó népességen belül a 0-14 évesek aránya (%)

Forrás: TEIR, LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás, 2015.
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Foglalkoztatás

Naponta ingázó (eljáró) foglalkoztatottak aránya (%), 2011

Forrás: TEIR, LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás, 2015.

Tartós munkanélküliek aránya (%)

Forrás: TEIR, LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás, 2015.
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Társadalom

Legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzett 7 éves és idősebbek aránya (%), 2011

Forrás: TEIR, LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás, 2015.

Legalább érettségizett 18 éves és idősebb népesség aránya (%), 2011

Forrás: TEIR, LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás, 2015.
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Gazdaság

Működő vállalkozások száma ezer lakosra (db)

Forrás: TEIR, LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás, 2015.
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4.sz. melléklet
A 2007-13 időszakban elért eredményeket összesítése a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2014-20 időszakot érintő tervezési területén
Intézkedés

Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület

Ft
UMVP20 III. Támogatás
Falumegújítás- és fejlesztés
Vidéki örökség megőrzése
Turisztikai tevékenységek
ösztönzése
Mikrovállalkozások
fejlesztése
Összesen:
UMVP IV. LEADER
Összesen:
Odaítélt fejlesztési
forrás/projekt összesen:

Projektszám
(db)

Pest-Budai és Ráckevei
Városszépítő és Műemlékvédő
Egyesület
Ft

Projektszám
(db)

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület19

Ft

Projektszám
(db)

Összesen

Ft

Projektszám
(db)

197 725 243
177 365 112

9
7

225 133 838
156 972 279

14
9

34 493 257
12 403 570

6
1

457 352 338
346 740 961

29
17

403 963 765

12

315 081 933

16

43 940 478

3

762 986 176

31

312 051 353
1 091 105 473

15
43

33 683 231
730 871 281

4
43

3 110 031
93 947 336

1
11

348 844 615
1 915 924 090

20
97

429 655 615

145

302 618 262

57

53 423 011

10

785 696 888

212

1 520 761 088

188

1 033 489 543

100

147 370 347

21

2 701 620 978

309

19

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület esetében kizárólag a Lórév településre jutó forrásokat és projekteket vettük figyelembe, mivel egyedül ez a település tartozik a
Felső-Homokhátsát Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020-as tervezési területéhez.
20
UMVP: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013.
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5.sz. melléklet
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület céljai, tevékenységi körei

Az Egyesület céljai, tevékenységei:
(1) Az Egyesület célja:
A 6/1989. IM rendelet 4 számú mellékletének
1. pontja szerinti kulturális tevékenység
4. pontja szerinti oktatási tevékenység
10. pontja szerinti településfejlesztési tevékenység
12. pontja szerinti nemzetközi tevékenység
15. pontja szerinti egyéb tevékenység, úgymint:
-

A vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek nem
mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági
ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, beleértve
az információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a vidéki
területeket vonzóbbá tévő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi
visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása érdekében.

-

Vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések
bevezetése.

-

A szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti
területi koherencia és szinergia megerősítése a helyi stratégiákon keresztül.

További célkitűzések:
-

A térség belső erőforrásainak feltárása, innovatív fejlesztésekkel a vidéki életlehetőségek
fejlesztése, élhető vidék kialakítása, melyhez koordinációs és szervezeti hátteret biztosít a
vidékfejlesztés szereplőinek bevonásával.

-

Az akcióterület népességmegtartó erejének megőrzése, fokozása, az életszínvonal emelése,
munkahelyteremtés és esélyegyenlőség biztosítása a vidéken élőknek, a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportoknak.

-

Elősegíteni a térség- és településfejlesztési tervek összehangolását, megvalósítását.

-

Információs hálózat kiépítése, vidékfejlesztési szakmai tanácsadás biztosítása.

-

Az Egyesület lehetőséget biztosít tagjai számára a közös pályázati lehetőségek együttes
kiaknázására,

-

Biztosítani az Egyesület tagjai részére a feladataik ellátásához szükséges szakmai
információk megjelenítését, beszerzését, ezzel kapcsolatos szakmai tanácsokozások
egyeztetések megvalósítását. Az Egyesület szolgáltatásaiból az Egyesület tagjain kívül más
szervezet, illetve személy is részesülhet.

(2) A célok megvalósítása érdekében az Egyesület fontosabb tevékenységei:
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Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap Vidékfejlesztési Operatív Programjának
megvalósítása érdekében végzett tevékenység:
-

az érintett területre vonatkozó tanulmányok készítése

-

a területre és a helyi fejlesztési terv vonatkozó tájékoztatásra irányuló intézkedések;

-

a helyi fejlesztési terv előkészítésében és végrehajtásában közreműködő személyzet képzése;

-

promóciós rendezvények és vezetőképzés;

-

helyi fejlesztési terv végrehajtása

-

jól azonosított szubregionális vidéki területekre irányuló területalapú, helyi fejlesztési
stratégiák kidolgozása, multiszektorális tervezése és végrehajtása, a helyi gazdaság
különböző ágazatainak szereplői és projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva;

-

helyi köz- és magánszférabeli partnerség kialakítása;

-

a helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására vonatkozó döntéshozatal;

-

az Egyesület működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és tevékenységek;

-

a helyi fejlesztési terv/stratégia megvalósításának pénzügyi igazgatása

-

részvétel a belföldi és az európai hálózatok találkozóin

-

a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott animációs és hálózatépítési
(networking) feladatok teljesítése;

-

Helyi Vidékfejlesztési Tervre/Stratégiára vonatkozó információszolgáltatás;

-

az emberi erőforrások fejlesztése a helyi együttműködés és partnerség elősegítése érdekében;
konfliktuskezelés;

-

a Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia megvalósítását célzó projektek vonatkozásában a
több szektorra kiterjedő együttműködések ösztönzése és támogatása;

-

az Egyesület tevékenységének népszerűsítése

-

a Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia megvalósításában résztvevő partnerek képzése;

-

az Egyesület tagjainak képzése a Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia végrehajtása
érdekében;

-

az érintett területekre vonatkozó tanulmányok készítése;

-

az Egyesület képviselete különböző tanácskozásokon és eseményeken.
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6.sz. melléklet
A Tervezést Koordináló Csoport összetétele a 2015-16 HFS tervezési időszakban
Település
Bugyi
Kiskunlacháza
Makád
Lórév
Örkény
Hernád
Vasad
Csévharaszt
Szigetbecse
Szigetújfalu
Dabas
Újhartyán
Ráckeve
Szigetszentmárton
Apaj
Táborfalva
Inárcs
Kakucs
Újlengyel
Pusztavacs
Szigetcsép
HACS
HACS

Név
Nagy András Gábor
Gábor Szilvia
Baski Gábor
Bogdán György
Kollár Zsolt
Zsírosné Pallaga Mária
Monori Sándor
Mocsáry Balázs
Takács András
Paulheim Vilmos
Kőszegi Zoltán
Surman Csaba
Szadai József
Ray Rudolf
Novák Pál
Birinyi András
Turcsány Andrea
Maczák János
Fajthné Virág Anita
Győri István
März Csaba
Rácz Judit
Varga Péter

Szervezet
Bugyi Nagyközség Önkormányzata
Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat
Makád Község Önkormányzata
Lórév Község Önkormányzata
Határok Nélkül - Magyartól Magyarig Kulturális és Turisztikai Egyesület
Örökség Kulturális és Hagyományörző Egyesület
Vasadi Hagyományőrző Egyesület
Csévharaszt Község Önkormányzata
Szigetbecse Község Önkormányzata
Szigetújfalu Község Önkormányzata
Dabas Város Önkormányzata
Gyémánt Lovas Egyesület
Ráckeve Város Önkormányzata
Német Nemzetiségi Zenei Egyesület
Apaji Tavaszvárók Egyesülete
Táborfalva Közművelődési és Népzenei Egyesület
Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
Abakusz Kft.
Újlengyel Község Önkormányzata
Via-Pack Kft.
März Csaba egyéni vállalkozó
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

Tisztség
alpolgármester
pályázati koordinátor
polgármester
polgármester
elnök
elnök
elnök
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
elnök
polgármester
elnökhelyettes
tag
elnök
igazgató
ügyvezető
képviselő
ügyvezető
egyéni vállalkozó
munkaszervezet vezető
vidékfejlesztési tanácsadó
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7.sz. melléklet
Az egyes szervezeti egységek funkcióinak, feladatköreinek részletes bemutatása

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.) az alapszabály megállapítása, módosítása
b.) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c.) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d.) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
e.) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
f.) a tagdíj mértékének megállapítása,
g.) az Egyesület két közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének megállapítása az
Elnökség előterjesztése alapján, valamint az erről szóló beszámoló elfogadása,
h.) az éves költségvetési terv elfogadása, az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak
meghatározása, valamint az esetleges alapítványrendelés elhatározása,
i.) a pályázatokkal kapcsolatos vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti döntések
meghozatala, így különösen pályázati eljárásrend elfogadása,
j.) más társadalmi szervezettel való egyesülés kimondása és az Egyesület feloszlásának kimondása,
k.) az Egyesület költségvetési és gazdálkodási, szervezeti és működési szabályzatának
megalkotása,
l.) az Elnökség évi beszámolójának elfogadása
m.) rendes tag felvételéről szóló döntés meghozatala
n.) döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal,
vagy amelyet az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszt.
A Ptk. alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozik továbbá
•
•
•
•
•
•

az éves költségvetés elfogadása;
az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének – elfogadása;
a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
Egyesülettel munkaviszonyban áll;
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok
vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
a végelszámoló kijelölése.

Az Elnökség feladatai és jogkörei:
a)
b)

képviselőt delegálhat egyéb szervezetekbe;
Munkaszervezet vezetéséért felelős Munkaszervezet vezető kiválasztása;

83

FELSŐ-HOMOKHÁTSÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET – LEADER HFS 2014-2020

c) dönt két közgyűlés közötti időszak között az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a
tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
vagy más személy, egység hatáskörébe utal,
de különösen
d) dönt a pártoló tag felvételéről;
e) javaslatot tesz a rendes tag személyére;
f) elkészíti az éves beszámolót;
g) dönt a helyi vidékfejlesztési stratégia/terv végrehajtása során felmerülő delegált feladat
ellátásával összefüggő, Munkaszervezet vezető által összeállított kérelem elfogadásáról, esetleges
visszautalásáról;
h) dönt az Elnök által felterjesztett támogatási rangsor(ok) alapján a forrás(ok) allokációjáról;
i) utasítja az Elnököt a forrásallokáció során feltárt eljárási hibák javítására
j) jóváhagyja a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes intézkedések
végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal útmutatásával összhangban
elkészített Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ), javaslatot tesz annak módosítására.
továbbá a Ptk. alapján az ügyvezetés feladatkörébe tartozik
a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése;
f) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele.
Az Elnök jogai és kötelezettségei:
a) szervezi az Elnökség és a Közgyűlés munkáját;
b) összehívja és vezeti az Elnökség üléseit, vezeti a Közgyűlést;
c) intézkedik és dönt a Közgyűlés, az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben;
d) felügyeli az Egyesület gazdasági ügyeinek alakulását;
e) tevékenységéről beszámol az Elnökség soron következő ülésén;
f) az Egyesület bankszámlája felett a Ptk. 29. § (3) bekezdése alapján az egyik Alelnökkel
együttesen rendelkezik,
g) felvilágosítást, tájékoztatást ad az Egyesület tevékenységéről,
h) gondoskodik a Közgyűlés és Elnökség határozatainak végrehajtásáról
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i) gondoskodik a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes intézkedések
végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által szabályozott delegált
feladatok ellátásáról, mely hatáskört az Elnökség és Közgyűlés nem vonhat el.
j) gondoskodik a 1698/2005/EK rendelet III. és/vagy IV. tengelyes végrehajtása érdekében, a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által szabályozott delegált feladatok ellátásához
szükséges támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásáról
k) munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület Munkaszervezet vezetője felett.
Munkaszervezet, Munkaszervezet vezető:
(1) A Munkaszervezet az Egyesület ügyviteli, adminisztratív szervezete, az Egyesület
tevékenységét segítő iroda. Szervezeti felépítése, feladatai, létszáma az Egyesület tevékenységeihez
igazodóan változhat, amely a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerül meghatározásra.
(2)A Munkaszervezet munkáját az iroda vezetőjeként a Munkaszervezet vezető irányítja. A
Munkaszervezet vezető kiválasztásáról az Elnökség gondoskodik. A Munkaszervezet vezetői
tisztséget az Egyesület tagja, illetve külső személy is elláthat.
(3)A Munkaszervezet dolgozói tevékenységüket munkaviszony keretében látják el. A munkáltatói
jogkört a Munkaszervezet vezető gyakorolja.
A Munkaszervezet vezető feladatai:
a) gondoskodik a Munkaszervezet vezetéséről;
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Munkaszervezet dolgozói vonatkozásában;
c) eljár és dönt a Közgyűlés és az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben;
d) gondoskodik az Egyesület nyilvántartásainak vezetéséről;
e) gondoskodik a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes intézkedések
végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal útmutatásával összhangban
az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) elkészítéséről, javaslatot tesz annak
módosítására.
f) az Elnök vagy az Alelnök akadályoztatása esetén a bankszámla felett a nem akadályoztatott
tisztségviselővel együttesen rendelkezhet.
Tagozatok:
Az Egyesület Közgyűlése tagozatokba tömörülve végzi munkáját (civil tagozat, közszféra tagozat,
vállalkozói tagozat). A tagozatok feladata az általuk képviselt szférák érdekeinek szakmai képviselete
az Egyesület tagságán belül.
Helyi Bíráló Bizottság (HBB):
A bizottság feladata a HFS végrehajtásához kapcsolódóan a projekt-kiválasztási és döntéshozatali
eljárásban a döntéshozatali funkció ellátása. A HBB dönt a beérkező projekt javaslatok HFS-hez való
illeszkedéséről, a projektjavaslatok jóváhagyásáról, valamint a támogatási rangsorokkal kapcsolatban.
Jelenleg a szerv mandátuma lejárt, így annak aktualitása esetén a bizottságot a fent hivatkozott arányok
betartása mellett a jövőben újra fogjuk választani egyesületi közgyűlés keretében.
Tervezést Koordináló Csoport (TKCS):
A csoport feladata, hogy a HFS megalkotása során a delegált tagok képviseljék a tervezésben a helyi
értékeket és becsatornázzák a közösségi igényeket. Tagjait a Közgyűlés választja.
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8.sz. melléklet
A kommunikációs eszközök és célcsoportjaik kapcsolata

Kommunikációs eszközök, tevékenységek
- HACS honlap (www.leaderkontakt.hu)
- HACS közösségi oldal (facebook.com)
- HACS adatbázis/tájékoztató e-mailek
- Települések és partner szervezetek honlapjai
- Helyi és térségi újságokban közlemények megjelentetése
- Helyi és térségi rádióban/televízióban interjúk közzététle
- Települési tájékoztató fórumok tartása
- Térségi tematikus workshopok megrendezése
- Személyes konzultációk lebonyolítása a potenciális
pályázókkal, intézmények,
vállalkozások képvisleőivel
- HACS honlap (www.leaderkontakt.hu)
- HACS közösségi oldal (facebook.com,)
- HACS adatbázis/tájékoztató e-mailek küldése
- Szakmai szervezetek honlapjain való megjelenés
- Sajtóközlemények megjelentetése országos és szakmai lapokban
- Regionális-, országos- és nemzetközi konferenciákon részvétel és előadások tartása,
- Partneri- és szakmai hálózatok közös levelező listáin információ terjesztése
- Kapcsolattartás a Stratégia tervezés folyamatának szakmai támogatásával megbízott
szakértőkkel

Célcsoport

térségi
szereplők és
potenciális
pályázók

szélesebb
nyilvánosság
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